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Struktuuriüksuse nimetus: Sekkumistegevuste osakond 

Ametikoht: Välismaalaste koordinaator 

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste taasühiskonnastamine 

Ametisse nimetamine: Direktor 

Vahetu juht: Osakonnajuhataja 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: Teist sotsiaaltöötajat  

Teenistujat asendab: Teine sotsiaaltöötaja  

Ametikoha põhieesmärk: 

 

Välismaalastest kinnipeetavate kaardistamine, eritoiminguteks 
vajalike materjalide ettevalmistamine ja koostamine. 
Kinnipeetavate ja kriminaalhooldusaluste taasühiskonnastamine 
läbi sotsiaalprogrammide rakendamise.  

 

 Kvalifikatsiooninõuded: 1. Erialane kõrgharidus - sotsiaal-, kasvatusteaduste-, õigus-  
või sisekaitse valdkonnas või eelnev töökogemus 
kriminaalhooldusosakonna kriminaalhooldus- või 
vanemkriminaalhooldusametniku ametikohal. 

2. Eesti keele valdamine kõrgtasemel. 
3. Vene keele valdamine suhtlustasemel. 

 

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

1. Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas. 
2. Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise 

ja tagasiside andmise oskus. 
3. Hea analüüsivõime ja argumenteerimisoskus. 
4. Vangistust ning vanglateenistust reguleerivate õigusaktide 

põhjalik tundmine. 
5. Riigi põhikorra, avaliku halduse organisatsiooni ja avalikku 

teenistust reguleerivate õigusaktide tundmine. 
6. Arvutioskused tööülesannete täitmiseks vajalikes piirides. 
7. Konfidentsiaalsus. 
8. Korrektsus, täpsus, pingetaluvus ja professionaalne 

suhtumine töösse.  
9. Kompetentsus taasühiskonnastavate programmide 

läbiviimisel (individuaal- ja grupitöö meetodil). 
10. Soovituslikult B-kategooria juhiloa olemasolu. 
 

 

Teenistusülesanded:   
 

Tulemus: 

1. Koordineerib välismaalastest 
kinnipeetavate kaardistamist vanglas ja 
esitab vastava aruandluse 
Justiitsministeeriumile.   

Vangla ja Justiitsministeerium omavad ülevaadet 
välismaalastest kinnipeetavatest nende 
taasühiskonnastamise efektiivsemaks kohandamiseks. 

2. Koostab teise riigi kodanikest 
kinnipeetavate suhtes tehtavateks 
eritoiminguteks vajalikke materjale ja 
koostab selle kohast aruannet 
Justiitsministeeriumile. 

Teise riigi kodanikest kinnipeetavaid koheldakse vastavalt 
nende eristaatusele ja Justiitsministeeriumil on olemas 
korrektne info välismaalastest kinnipeetavate Eesti 
Vabariigis viibimise õiguslike aluste või nende 
väljasaatmisprotseduuri kohta. 

3. Välismaalastest kinnipeetavate 
dokumenditaotluste edastamine Politsei- 
ja Piirivalve Ametile. Kinnipeetavate isikut 
tõendavate dokumentide toimetamine 
vanglasse. 

Tagatud on dokumenditaotluste edastamine Politsei- ja 
Piirivalve Ametile. Kinnipeetavate tõendavad dokumendid 
on vanglasse toimetatud ja edastatud   kinnipeetava 
isiklikku toimikusse lisamiseks. 
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4. Valmistab ette ja viib läbi välismaalastest 
kinnipeetavate taasühiskonnastamise 
alaseid infopäevi oma pädevuse piires.  

Vanglateenistujatel ning partneritel on piisaval määral 
informatsiooni välismaalastest kinnipeetavate 
taasühiskonnastavate tegevuste kohta; 
taasühiskonnastavate tegevuste läbiviimine 
vanglasüsteemis on kvaliteetne ja jätkusuutlik. 

5. Viib läbi Vanglateenistuses kasutusel 
olevaid sotsiaalprogramme oma 
pädevuse piires vanglas 
süüdimõistetutele uue kuriteo 
toimepanemise tõenäosuse 
vähendamiseks. 

Süüdimõistetud isikud on läbinud sotsiaalprogrammid, mis 
on uue kuriteo toimepanemise tõenäosuse 
vähendamiseks ette nähtud kinnipeetava individuaalses 
täitmiskavas. 

6. Lahendab määratud tööpiirkonnas 
kinnipeetavate sotsiaalhoolekandelisi 
probleeme  

Õigeaegselt ja kehtivate õigusaktidega kooskõlas on 
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 omavalitsusega iseseisvalt kinnipeetava 
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. 

7. 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. 

8. Võtab vastu kinnipeetavaid ning vastab 
teabenõuetele; selgitustaotlustele; 
taotlustele ja märgukirjadele oma 
pädevuse piires. 

Kinnipeetavad on vastu võetud, teabenõuded on 
tähtaegselt täidetud, selgitustaotlused; taotlused ja 
märgukirjad on oma pädevuse piires lahendatud. 

9. Osaleb tööandja  poolt korraldatavatel 
koolitustel.  

Tagatud on erialase kvalifikatsiooni tõus.  

10. Kannab oma pädevuse piires registritesse 
töökorraldusega määratud andmeid. 

Andmed on sisestatud korrektselt, vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele 

11. Osaleb tööalastel koosolekutel ja 
nõupidamistel. 

Tööalastel nõupidamistel ja koosolekutel on osaletud ning 
tagatud on enda informeeritus töökorralduse osas 

12. Juhendab praktikat sooritavaid tudengeid. Vanglas praktiseerinud üliõpilased omavad 
tasakaalustatud infot kinnipeetavate 
taasühiskonnastamisest.  

13. Täidab muid vahetu juhi poolt antud 
ülesandeid 

Korrektselt ja õigeaegselt täidetud teenistusülesanded. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

1. Teeb koostööd vanglasiseselt kõigi struktuuriüksustega ning teiste vanglate 
välismaalaste koordinaatorite ja sotsiaaltöötajatega. 

2. Teeb vabadusekaotuse täideviimise eesmärgi saavutamiseks ning 
sotsiaalhoolekande ülesannete täitmiseks koostööd ühiskondlike 
organisatsioonide ja vabatahtlikega. 

3. Kooskõlastab oma tegevuse sotsiaalosakonna 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 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, Tartu Vangla töökorralduse reeglitest ja kodukorrast, 
muudest vanglatööd käsitlevatest ning vanglas kehtivatest õigusaktidest ja 
käesolevast ametijuhendist tulenevate tööülesannete nõuetekohase ja 
korrektse täitmise eest. 

2. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja eeskirjadekohase 
hoidmise eest. 

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

tööruumis. 
5.  Oma pädevuse piires tema poolt väljastatud informatsiooni ja esitatud 

seisukohtade õigsuse ja adekvaatsuse eest.  
6. Tema poolt vormistatud või viseeritud (kooskõlastatud) dokumentide 

korrektsuse ja nõuetekohase vormistamise eest.  
7. Aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 

edastamise eest.  
8. Vastutab eelarveliste rahaliste vahendite sihipärase kasutamise eest. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduste muutmisele.  

Teenistuja:  

Ees- ja perekonnanimi 

 
 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 


