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Struktuuriüksuse nimetus: Esimene üksus 

Ametikoht: psühholoog 

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavate  ja  vahistatute  (edaspidi  ühiselt  kinnipeetav) 
taasühiskonnastamine ja psühholoogilise sekkumise tagamine 

Ametisse nimetamine: direktor 

Vahetu juht: Esimese üksuse juht 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: Esimese  üksuse  juhi  korraldusel  teisi  üksuse  ametnikke 
vastavalt tööalasele pädevusele. 

Teenistujat asendab: Esimese   üksuse   juhi   korraldusel   teine   üksuse   ametnik 
vastavalt tööalasele pädevusele. 

Ametikoha põhieesmärk: Sõltuvushäiretega kinnipeetavate taasühiskonnastamine läbi 
taasühiskonnastavate sotsiaalprogrammide, toetavate 
tegevuste, eneseabirühmade rakendamise ja psühholoogilise 
nõustamise. 

 

Kvalifikatsiooninõuded:                            1. Erialane akadeemiline kõrgharidus (psühholoogia). 
2. Eesti keele valdamine C1 tasemel. 
3. Vene keele valdamine tööks vajalikul tasemel. 

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

1. Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas. 
2. Iseseisvus töös, hea analüüsi- ja tulemuste prognoosimise 
võime. 
3. Kompetentsus taasühiskonnastavate programmide 
läbiviimisel (individuaal- ja grupitöö meetodil). 
4. Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava 
edastamise ja tagasiside andmise oskus. 
5. Vangistust ning vanglateenistust reguleerivate õigusaktide 
tundmine. 
6. Arvutioskused tööülesannete täitmiseks vajalikes piirides. 
7. Konfidentsiaalsus. 
8. Hea stressitaluvus, oskus säilitada töövõime pingelises 
töökeskkonnas. 
9. Teadlikkus enesest kui professionaalist.

 
 
 
 
 

1.   Taasühiskonnastavate 
programmide          läbiviimine 
kinnipeetavatele         lähtudes 
kriminogeensete           riskide 
hindamisest   ja   kinnipeetava 
individuaalsest täitmiskavast. 

Tagatud on taasühiskonnastavate programmide toimumine 
individuaal või grupitöö meetodil, meetmena kinnipeetavate 
kriminogeensete riskide maandamisel Eluviisitreeningu, Õige 
Hetk ja Sotsiaalsete Oskuste Treening programmide osas 
kõikidele esimese üksuse süüdimõistetutele.



 

2. Koordineerib           sõltuvus- 
rehabilitatsiooni üksuse poolt 
sisseostetavate           lepingu- 
partnerite      tegevusi      ning 
kontrollib nende poolt esitatud 
aktide ja arvete õigsust. 

Tagatud on vanglapoolne     sisseostetavate teenuste 
lepingujärgsete kohustuste elluviimine ja lepingupartnerite 
esitatud aktide ja arvete vastavus tegelikkusele. 

3.   Viib      läbi      retsidiivsusriski 
vähendavat      psühholoogilist 
individuaalnõustamist 
kinnipeetavatega.    Lahendab 
operatiivselt        individuaalse 
täitmiskava                  väliseid 
psühholoogilist        sekkumist 
vajavaid juhtumeid. 

Tagatud    on    retsidiivsusriski    vähendav    psühholoogiline 
nõustamine kinnipeetavatele. Individuaalse täitmiskava välised 
juhtumid, mis vajavad psühholoogilist sekkumist on lahendatud 
operatiivselt. 

4.   Viib    läbi    intervjuusid    ning 
vajadusel psühholoogilist 
testimist kinnipeetavate 
psühhosotsiaalse seisundi 
täpsustamiseks ja 
psühholoogilise anamneesi 
koostamiseks. 

On  olemas  adekvaatne  psühholoogi  hinnang  kinnipeetava 
kohta, mida vanglal on võimalik kasutada karistuse täideviimist 
puudutavate otsuste vastuvõtmiseks. 

5.   Valmistab   ette   ja   viib   läbi 
sotsiaalprogrammide- ning 
psühholoogiaalaseid koolitusi, 
infopäevi, supervisioone ning 
kovisioone teistele 
vanglateenistujatele ning 
partneritele oma pädevuse 
(spetsialiseerumise) piires. 

Sotsiaalprogrammide-    ja    psühholoogiaalased    koolitused, 
infopäevad,  supervisioonid ning  kovisioonid 
vanglateenistujatele ning partneritele on pädevuse piires 
läbiviidud. 

6.   Võtab   vastu   kinnipeetavaid 
ning vastab teabenõuetele, 
taotlustele ja kaebustele oma 
pädevuse piires. 

Kinnipeetavad on vastu võetud, teabenõuded on tähtaegselt 
täidetud,  taotlused  ja  kaebused  on  oma  pädevuse  piires 
lahendatud. 

7.   Kannab oma pädevuse piires 
registritesse   töökorraldusega 
määratud andmeid. 

Andmed   on   sisestatud   korrektselt,   vastavalt   kehtivatele 
õigusaktidele 

8.   Osaleb tööalastel koosolekutel 
ja nõupidamistel. 

Tööalastel nõupidamistel ja koosolekutel on osaletud. 

9.   Juhendab                vanglasse 
praktikale  tulnud  üliõpilasi 
oma valdkonda puudutavates 
küsimustes. 

Üliõpilased  on  juhendatud  ja  saanud  valdkonda  puudutava 
informatsiooni. 

10. Võtab       osa       õppe-       ja 
teabepäevadest. 

Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 

11. Täidab  vahetu  juhi  suulisi  ja 
kirjalikke korraldusi ning muid 
ühekordseid korraldusi, mis on 
antud struktuuriüksuse 
põhitegevuse- ja ametniku 
pädevuse raames. 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

 

 
 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

1. Teeb koostööd vanglasiseselt kõigi struktuuriüksustega ning teiste vanglate 
sotsiaaltöötajatega. 
2. Teeb vabadusekaotuse täideviimise eesmärgi saavutamiseks ning 
sotsiaalhoolekande ülesannete täitmiseks koostööd ühiskondlike 
organisatsioonide ja vabatahtlikega.



3. Kooskõlastab oma tegevuse esimese üksuse juhiga 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
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 teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, 
kontoritehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel. 
4. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks 
korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks. 

 
 
 
 

Vastutus:                      1. Vastutab seadusest, Vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest 
vanglatööd käsitlevatest ning vanglas kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate tööülesannete nõuetekohase ja korrektse täitmise 
eest. 
2. Vastustab ametikohustuste 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. 
6. Vastutab enese turvalisuse eest tööülesannete täitmisel, kasutades selleks 
häire ja kallaletungivastast seadet. 

 
 
 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele.

 

 
 
 
 

Teenistuja:  

  

/allkiri/                                                                                   /kuupäev/ 


