
 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 

Töökoht: Kliiniline psühholoog 

Tegevusvaldkond: Psühholoogiline töö kinni peetavate isikutega 

Töölepingu sõlmimine: Direktor 

Vahetu juht: Meditsiiniosakonna juhataja 

Alluvad: Ei ole 

Töökoha põhieesmärk: Kinni peetavate isikute psüühilise distressi, psüühika- ja 
käitumishäirete, vaegurluse ja riskikäitumise hindamine, 
leevendamine ja ennetamine.  

 

 Kvalifikatsiooninõuded: Erialase magistriõppe läbimine koos kutseaasta programmiga, 
erandjuhul käimasolev erialane magistriõpe või varasem 
põhiõppe läbimine ning head terapeudikogemused ning oskused 
ühes või mitmes teraapiameetodis 

 

Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused,  
oskused, kompetentsid, 
isikuomadused) 

Kõrgendatud nõuded eetilistele põhimõtetele ja isikuomadustele. 
Kohustuslik on konfidentsiaalsuse tagamine. Töö nõuab 
empaatiat, sõbralikkust, suhtlemisoskust, oskust ennast 
valitseda ja frustruatsioonitaluvust. Töö nõuab loovust, iseseisva 
mõtlemise oskust ja paindlikkust. Eelnev klienditöökogemus, 
erinevate teraapiameetodite tundmine ja rakendusoskus. 
 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1.  Kinni peetavate isikute individuaalne 
psühholoogiline nõustamine 

Kliendi mõtete ja tunnete korrastumine, teadlikkuse 
kasv käsitletud teemal, stressi vähenemine 

2.  Kinni peetavate isikute psühholoogiline 
testimine 

Kliendi seisundi ja/või  isikuomaduste diagnostika 

3. Kriisitöö kinni peetavate isikutega  Kriisiseisundi tasakaalustamine 

4. Kinni peetava isiku psüühika- ja 
käitumishäirete diagnoosimine 

Kliendi seisundi ja/või  isikuomaduste diagnostika 

5. Psühhoterapeutiline töö kinni peetavate 
isikutega 

Kliendi mõtete ja tunnete korrastumine, teadlikkuse 
kasv käsitletud teemal, stressi vähenemine, seeläbi 
kliendi toimetulekuvõime tõus 

6. Kinni peetavate isikute kognitiivsete võimete, 
isiksuseomaduste, psüühiliste protsesside 
ja probleemide hindamine ja mõõtmine 

Kliendi seisundi ja/või  isikuomaduste diagnostika 

8. Osaleb aktiivselt meeskonnatöös 
statsionaarsete patsientide nõustamisel, 
ravis. 

Kliendi seisundi ja/või  isikuomaduste diagnostika, 
Kliendi mõtete ja tunnete korrastumine, teadlikkuse 
kasv käsitletud teemal, stressi vähenemine 

9. Tegeleb eelistatult statsionaarsete 
psühhiaatriliste patsientidega (vastavalt 

Kliendi seisundi ja/või  isikuomaduste diagnostika 
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raviarsti soovidele). 

10. Vangla personali teavitamine kinni 
peetavate isikute võimalikust 
agressiivsusest, enesevigastuse ja/või 
suitsiidi ohust. Ettepanekute tegemine kinni 
peetavate isikute kohtlemise suhtes. 

Kinnipeetavate riskikäitumise ja ohtlike olukordade 
ennetamine. 

11. Kogub statistilisi andmeid vastavalt 
osakonna juhataja poolt saadud suunistele 

Töökorralduslike otsuste tegemiseks on olemas 
statistiline ülevaade kliinilise psühholoogi tööst 

12. Osalemine osakonna nõupidamistel. Töökorralduse parandamine 

13. Täidab osakonnajuhataja ühekordseid või 
pikemaajalisi korraldusi. 

Täidetud ülesanded 

14. Vastutab talle töö tõttu teatavaks saanud 
riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna 
ja eraellu puutuvate andmete ning muu 
konfidentsiaalselt saadud info sh info patsiendi 
tervisliku seisundi kohta hoidmise eest. 

Välistatakse konfidentsiaalse info sattumine 
võõrastele. 

15. Suhtub heaperemehelikult talle 
tööülesannete täitmiseks väljastatud 
tehnikasse ja inventari. 

Töövahendite ja inventari olemasolu. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

1. Teeb koostööd psühhiaatritega. 
2. Teeb koostööd vanglasiseselt kõigi struktuuriüksustega ning teiste vanglate 
psühholoogidega. 
3. Kooskõlastab oma tegevuse meditsiiniosakonna juhatajaga.  

 

Õigused: 

  

1. Saada vangla struktuuriüksustelt andmeid, dokumente ja muud teavet, mis on 
vajalik ametikohale pandud ülesannete täitmiseks.  
2. Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust ja supervisiooni.  
3. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 
tehnilist abi nende kasutamisel. 
4. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks 
korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks. 
5. Õigus hoida konfidentsiaalset informatsiooni kliendi kohta psühholoogi kutse-
eetikat silmas pidades. 

 

Vastutus: 1. Vastutab seadusest, Tartu Vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, 
muudest vanglatööd käsitlevatest ning vanglas kehtivatest õigusaktidest ja 
käesolevast ametijuhendist tulenevate tööülesannete nõuetekohase ja 
korrektse täitmise eest; 

2. Vastutab töökohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase 
käsutamise ja kliendi privaatsuse kaitse eest vastavalt psühholoogi kutse-
eetika normidele. 

3. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud tööandja vara eest;  
4. Vastutab töötervishoiu-, tööohutuse- ja tuleohutusnõuete täitmise eest oma 

tööruumis. 
5. Vastutab eelarveliste rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest. 



 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele, kuid 
mitte sagedamini kui üks kord aastas. 

 
 

Töötaja:  Allkiri Kuupäev 

   

 

Tööandja:  Allkiri Kuupäev 

   

 
 


