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TARTU VANGLA  

SEKKUMISTEGEVUSTE OSAKONNA 

PEASPETSIALIST-METOODIKU AMETIJUHEND  

  

Struktuuriüksuse nimetus:  Sekkumistegevuste osakond  

Ametikoht:  Peaspetsialist-metoodik  

Tegevusvaldkond:  Kinni peetavate isikute karistusaja planeerimise 
kvaliteedi jälgimine ja tagamine.  

Ametisse nimetamine:  Direktor  

Vahetu juht:  Osakonnajuhataja  

Alluvad:  puuduvad  

Teenistuja asendab:  Teist peaspetsialist-metoodikut   

Teenistujat asendab:  Teine peaspetsialist-metoodik   

Ametikoha põhieesmärk:  
  

Karistusaja planeerimise ja elluviimise kvaliteedi 
igapäevane jälgimine, selle tõstmine läbi koolituste ja 
tagasiside andmise, tegelemine 
sotsiaalprogrammide ühtse planeerimise  ja  
arendustegevusega.  

  

Kvalifikatsiooninõuded:  Kõrgharidus (soovitavalt sotsiaaltöö, psühholoogia, 
pedagoogika või korrektsiooni valdkonnas).  

   

Tööaja korraldus:  Tööaeg on 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku 
jooksul.  

  

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

oskused,  

1.  
2.  

hea suhtlemis- ja väljendusoskus;   
suutlikkus iseseisvalt vastu võtta otsuseid oma 
ametikoha pädevuse piires;   

  3.  võime töötada tulemuslikult pingeolukorras;  

  4.  võõrkeele oskus ametialase suhtlemise  ja 
kirjavahetuse tasemel.  

  

Teenistusülesanded:  Tulemus:  

1. Kinni peetavate isikute karistusaja 
planeerimise ja elluviimise kvaliteedi 
jälgimine. Kvaliteedi tõstmise ja 
säilitamisega tegelemine;  

Kinni peetavate isikute karistusaja planeerimise ja 
elluviimise kvaliteedi jälgimine on toimunud 
järjepidevalt ja struktureeritult.  
Tulemusüksuste juhtidel ja juhtkonnal on ülevaade 
ametnike sisulise töö kvaliteedist ja puudustest.  

Karistusaja planeerimise ja elluviimise kvaliteedi 
tõstmiseks on korraldatud sisekoolitusi, koovisioone ja 
tugirühmi.  

2. Koordineerib sotsiaalprogrammide 
läbiviimist kriminaalhooldusalustele ja 
kinnipeetavatele (sh koostab 
sotsiaalprogrammide läbiviimise graafiku, 
registreerib isikud programmidesse, 
kontrollib programmide läbiviimist ja nende 
vastavust ette antud juhendile);  

Sotsiaalprogrammide läbiviimine 
kriminaalhooldusalustele ja kinnipeetavatele sujub 
tõrgeteta, programmid toimuvad vastavalt graafikule 
ning vastavad juhendile.  
Sotsiaalprogrammide läbiviimisega seotud tegevused 
on korrektselt dokumenteeritud  
Vangiregistris.  

3. Sotsiaalprogrammide läbiviimise kvaliteedi 
jälgimine ja jätkusuutlikkuse tagamine;  

Sotsiaalprogrammide kvaliteeti on süsteemselt 
jälgitud ja üksuste juhtidel ja sotsiaalprogrammide 
läbiviijatel on sellekohane tagasiside.  
Sotsiaalprogrammide läbiviimise kvaliteedi 
tõstmiseks ja hoidmiseks on korraldatud koostöös 
vajalike spetsialistidega väljaõppeid.  



4. Tulemusüksuste ja sekkumistegevuste 
osakonna juhtimistegevust, töökeskkonda ja 
– kvaliteeti toetavate tööülesannete täitmine;  

Koostatud on kokkuvõtted juhtumiaruteludeks, 
hindamis- ja arenguvestlusteks. Juhtumiarutelude 
tulemused on kirjalikult vormistatud ning tehtud on 
kokkuvõtted koolitus- ja arendusvajadustest.  
Tulemusüksuste juhtidel ja sekkumistegevuste 
osakonnajuhatajal on ülevaade ametnike jooksvatest 
tööülesannete täitmisest 
Tagatud on ülevaade Outlooki kalendri, registrite 
täitmisest 

5. Karistusaja planeerimist ning elluviimist 
puudutava arendustegevuse algatamine 
ning selles osalemine;  

Karistusaja planeerimise ja elluviimise paremaks 
täitmiseks ja takistuste kõrvaldamiseks on tehtud 
vastavad ettepanekud ja elluviidud vajalikud 
tegevused. 

Tagatud on uute suundade ja sisendite 
rakendamine.  

6. Tööandja poolt ettenähtud 
teenistusaruteludel ja nõupidamistel (sh 
tugirühmad, koovisioonid jne) osalemine;  

Aktiivne ja professionaalne osavõtt 
Professionaalsuse kasv.  

7. Justiitsministeeriumi, vangla ja teiste 
asutuste poolt korraldatavatel 
täiendkoolitustel osalemine;  

Soov ja võimalus pidevaks enesetäiendamiseks.  

8. Praktikantide juhendamine;  Praktikandid on omandanud teadmised ja oskused 
vanglasüsteemist.  

9. Vahetu juhi poolt antud ühekordsete 
ülesannete täitmine;  

Ülesanded on täidetud korrektselt ja õigeaegselt.  

10. Tutvub vähemalt kaks korda tööpäeva 
jooksul elektronpostkasti saadetud 
elektronpostiga, vastab elektronkirjadele ja 
võtab elektronposti teel saadud ülesanded 
täitmiseks.  

Elektronposti teel saadud ülesanded on täidetud ja 
pöördumistele korrektselt vastatud.  

11. Outlooki kalendri ja ettenähtud 
andmebaaside täitmine.  

Korrektselt ja õigeaegselt täidetud Outlooki kalender 

vastavalt Outlooki täitmise juhendile.  

Korrektselt ja õigeaegselt täidetud andmebaaside 
kanded vastavalt ette antud juhenditele.  

  

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö:  

 1. Kooskõlastab oma tegevuse osakonnajuhatajaga.  
2. Teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksustega, teiste vanglatega, 

riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi Vanglate osakonnaga.  

  3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud 
juhul, kui tööandja on andnud selleks selge volituse.  

  

Õigused:  1.  Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ning dokumente;  

  2.  Teha ettepanekuid vahetule juhile töö paremaks korraldamiseks ja probleemide 
lahendamiseks;  

 3.  Saada teenistuseks vajalikke töövahendeid;  

 4.  Saada vangla eelarvest rahastatavat vajalikku täiendkoolitusi.  

  

Vastutus:  1.  Vastutab talle pandud teenistuskohustuste nõuetekohase, õigeaegse, korrektse 
ja täpse täitmise eest.   

 2.  Vastutab töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadusele 
vastavuse eest.   

 3.  Vastutab tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise eest.   

 4.  Vastutab ametikohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase 
kasutamise ja vangi isiku privaatsuse kaitse eest.   

 5.  Vastutab avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute rikkumise 
eest.  

 6.  Vastutab Tartu Vangla töökorralduse reeglitest, Tartu Vangla kodukorrast ja 
muudest õigusaktidest ning käesolevast ametijuhendist tulenevate 
teenistusülesannete täitmata jätmisel õigusaktides sätestatud korras.  

 7.  Vastutab teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju eest.  

  



Ametijuhendi 
muutmine:  

Käesolevat ametijuhendit muudetakse juhtudel, kui muudatuste aluseks on 
kehtivad õigusaktid või vajadus tööd ümber korraldada. Ametijuhendi muutmisel 
arvestatakse võimaluste piires ka ametniku ettepanekutega.   

  

Teenistuja: 
  
Ees- ja perekonnanimi 
  

  
  
(allkirjastatud digitaalselt)  

 

  


