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Struktuuriüksuse nimetus: Sekkumistegevuste osakond 

Ametikoht: Sotsiaaltöötaja  

Tegevusvaldkond: Avavanglas paiknevate kinnipeetavate taasühiskonnastamine 

Ametisse nimetamine: Direktor 

Vahetu juht: Osakonnajuhataja 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: Teist sotsiaaltöötajat   

Teenistujat asendab: Teine sotsiaaltöötaja 

Ametikoha põhieesmärk: 

 

Avavanglas viibivate süüdimõistetute kriminogeensete riskide 
hindamise koostamine. Avavanglas viibivate kinnipeetavate 
õiguskuulekale käitumisele suunamine ja kriminogeensete 
riskide vähendamine läbi taasühiskonnastavate tegevuste. 

 

Kvalifikatsiooninõuded 

1. Erialane akadeemiline kõrgharidus (sotsiaaltöö, eripedagoogika, sotsiaalpedagoogika). 
2. Eesti keele valdamine kõrgtasemel ning vene keele valdamine keskmisel 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. Motiveeriva intervjueerimise tehnikate valdamine. 
5. Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja tagasiside andmise oskus. 
6. Vangistust ning vanglateenistust reguleerivate õigusaktide põhjalik tundmine. 
7. Arvutioskused tööülesannete täitmiseks vajalikes piirides 
8. Konfidentsiaalsus. 
9. Hea stressitaluvus, oskus säilitada töövõime pingelises töökeskkonnas.  
10. Teadlikkus enesest kui professionaalist.  

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Viib kinnipeetavatele uue kuriteo toimepanemise 
tõenäosuse vähendamiseks läbi 
Vanglateenistuses kasutusel olevaid 
sotsiaalprogramme oma pädevuse piires ja 
vastavalt vanglasisesele tööjaotusele; 

Kinnipeetavatel on läbinud sotsiaalprogrammid, 
mis on uue kuriteo toimepanemise tõenäosuse 
vähendamiseks ette nähtud kinnipeetava 
individuaalses täitmiskavas; 

 

2. Lahendab määratud tööpiirkonnas kinnipeetavate 
sotsiaalhoolekandelisi probleeme; 

Õigeaegselt ja kehtivate õigusaktidega kooskõlas 
on sotsiaaltöötaja sooritanud või suunanud ja 
nõustanud kinnipeetavat iseseisvalt sooritama 
järgmisi toiminguid:  
Eesti kodanikele isikut tõendava dokumendi 
taotlemine;  
määratlemata kodakondsusega kinnipeetavatele 
on õigeaegselt taotletud elamisluba ja elamisloa 
kaart;  
Vabanemisjärgse kindla elukohata kinnipeetav on 
vajadusel nõustatud tema õiguste ja kohustuste 
suhtes omavalitsuselt sotsiaaleluruumi 
taotlemisel. Vajadusel suhtleb sotsiaaltöötaja 
omavalitsusega iseseisvalt kinnipeetava 
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teadmisel; 
Kinnipeetavale, kellel on õigus riikliku 
sotsiaalhoolekande raames toetustele ja 
teenustele, on tagatud abi ja nõustamine või 
osutatud abi  teenuseid koordineerivate 
ametiasutustega suhtlemisel; 
Lastekaitset puudutavates küsimustes on 
kinnipeetavale tagatud nõustamine; 

3. Viib kinnipeetavatega läbi vestlusi vastavalt 
vajadusele ning vastab erinevatele pöördumistele 
oma pädevuse piires; 

Kinnipeetavad on vastu võetud ning erinevatele 
pöördumistele vastatud seaduses ettenähtud 
tähtaegadel; 

4. Valmistab ette ja viib läbi sotsiaalprogrammide 
alaseid koolitusi, infopäevi ning koovisioone 
teistele vanglateenistujatele ning partneritele oma 
pädevuse piires; 

Vanglateenistujatel ning partneritel on piisaval 
määral informatsiooni sotsiaalprogrammide kohta; 
Programmide läbiviimine vanglasüsteemis on 
kvaliteetne ja jätkusuutlik; 

5. Juhendab sotsiaaltöö praktikat sooritavaid 
tudengeid; 

Vanglas praktiseerinud üliõpilased omavad 
tasakaalustatud infot kinnipeetavate 
taasühiskonnastamisest; 

6. Osaleb asutuse poolt korraldatavatel koolitustel; Tagatud on erialase kvalifikatsiooni säilimine ja 
tõus; 

7. Kannab oma pädevuse piires registritesse 
töökorraldusega määratud andmeid; 

Andmed on sisestatud korrektselt, vastavalt 
kehtivatele õigusaktidele; 

8. Täidab muid vahetu juhi poolt antud ülesandeid Korrektselt ja õigeaegselt täidetud 
teenistusülesanded 

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

Elektronposti teel ülesanded täidetud ja 
korrektselt vastatud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. Teeb pidevat 
koostööd vangla teiste struktuuriüksustega; 

2. Teavitab koheselt vahetut juhti, mis tahes probleemidest mis takistavad töö 
tegemist või määratud tähtaegadest kinnipidamist; 

3. Reageerib viivitamatult vangla julgeolekut ohustavatele olukordadele, teavitab 
juhtunust peaspetsialist – korrapidajat, vajadusel teeb ettekande vangla 
direktorile; 

4. Teeb karistuse täideviimise eesmärgi saavutamiseks ning sotsiaalhoolekande 
ülesannete täitmiseks koostööd teiste vangla struktuuriüksustega, ühiskondlike 
organisatsioonide ja vabatahtlikega; 

5. Teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab vahetu juhiga; 
6. Haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab 

esimesel võimalusel vahetut juhti; 
7. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, 

kui tööandja on andnud selleks selge volituse. 

 

Õigused: 1. Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikke dokumente ja informatsiooni; 
2. Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning 

tehnilist abi nende kasutamiseks; 
3. Teha ettepanekuid osaknna töö paremaks korraldamiseks; 
4. Saada erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust; 
5. Muud seaduse või haldusaktiga ettenähtud õigused. 

 



Vastutus: 1. Seadustest, määrustest, Tartu Vangla töökorralduse reeglitest, kodukorrast ja 
muudest haldusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
tööülesannete süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest 
õigusaktides sätestatud korras; 

2. Tema valduses oleva vangla vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise 
eest; 

3. Talle tööülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud teiste isikute perekonda ja 
eraelu puudutavate andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe 
hoidmise eest; 

4. Tööülesannete täitmisel vajalike tehnika-ja kaitsevahendite kasutamise eest; 
5. Hoiab enda iseseisvalt kursis õigusaktide ja töökorralduslike muudatustega; 
6. Tagab töö- ja tuleohutus nõuete täitmise. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

 

Teenistuja 
Ees- ja perekonnanimi 
 

 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 


