
 
Kinnitatud 

 Tartu Vangla direktori 20.02.2023 
käskkirjaga nr 1-1/23 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Sekkumistegevuste osakond 

Ametikoht: Psühholoog 

Tegevusvaldkond: Kinni peetavate isikute ja kriminaalhooldusaluste 
taasühiskonnastamine 

Ametisse nimetamine: Direktor 

Vahetu juht: Osakonnajuhataja 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: Teist psühholoogi 

Teenistujat asendab: Teine psühholoog 

Ametikoha põhieesmärk: 

 

Esimese/neljanda üksuse kinni peetavate isikute  ja 
kriminaalhooldusaluste taasühiskonnastamine läbi  
sotsiaalprogrammide rakendamine.  

 

 Kvalifikatsiooninõuded: 1. Erialane akadeemiline kõrgharidus (psühholoogia). 
2. Eesti keele valdamine kõrgtasemel. 
3. Vene keele oskus suhtlustasemel. 

 

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

1. Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus kõnes ja kirjas. 
2. Kompetentsus taasühiskonnastavate programmide 

läbiviimisel (individuaal- ja grupitöö meetodil). 
3. Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise 

ja tagasiside andmise oskus. 
4. Vangistust ning vanglateenistust reguleerivate õigusaktide 

põhjalik tundmine. 
5. Arvutioskused tööülesannete täitmiseks vajalikes piirides 
6. Konfidentsiaalsuse nõude valdamine. 
7. Hea stressitaluvus, oskus säilitada töövõime pingelises 

töökeskkonnas.  
8. Teadlikkus enesest kui professionaalist.  
9. Soovituslikult B-kategooria juhiloa olemasolu. 
 

 

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

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

2. Viib Tartu Vangla 
kriminaalhooldusosakonna 
teeninduspiirkonnas 
kriminaalhooldusalustele läbi 
Vanglateenistuses kasutusel olevaid 
sotsiaalprogramme oma pädevuse piires 
(va Liiklusohutusprogramm) rühmatöö 
metoodikal uue kuriteo toimepanemise 
tõenäosuse vähendamiseks. 

Kriminaalhooldusalustele on tagatud võimalus läbida  
sotsiaalprogrammid, mis on  uue kuriteo toimepanemise 
tõenäosuse vähendamiseks ette nähtud 
kriminaalhooldusaluse hoolduskavas. 

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

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

4. Viib läbi intervjuusid ning vajadusel On olemas adekvaatne psühholoogi hinnang kinni 

TARTU VANGLA 
SEKKUMISTEGEVUSTE OSAKONNA 
PSÜHHOLOOGI AMETIJUHEND (spetsialiseerumine I ja IV üksus) 



psühholoogilist testimist kinni peetavate 
isikute psühhosotsiaalse seisundi 
täpsustamiseks ja psühholoogilise 
anamneesi koostamiseks. 

peetava isiku kohta, mida vanglal on võimalik kasutada 
karistuse täideviimist puudutavate otsuste 
vastuvõtmiseks. 

5. Viib läbi psühholoogilist 
individuaalnõustamist Tartu vangla 
kriminaalhooldusalustele 

Tagatud on nõustamise läbi viimine hooldusalustele, 
kellele kriminaalhooldusametniku hinnangul on 
psühholoogiline nõustamine vajalik ja kes ise on nõus 
nõustamisel osalema. 

6. Viib vanglas koostöös teiste ametnikega 
läbi suhtlemisprogrammi 
üksikvangistuses viibivatele 
kinnipeetavatele. 

Üksikvangistuses viibivale kinnipeetavale on võimaldatud 
mõtestatud suhtlemist ning tegevusi üksikvangistuse 
jooksul.  

7. 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. 

8. Võtab vastu kinni peetavaid isikuid ning 
vastab teabenõuetele, taotlustele ja 
kaebustele oma pädevuse piires. 

Kinni peetavad isikud on vastu võetud, teabenõuded on 
tähtaegselt täidetud, taotlused ja kaebused on oma 
pädevuse piires lahendatud. 

9. Kannab oma pädevuse piires 
registritesse töökorraldusega määratud 
andmeid. 

Andmed on sisestatud korrektselt, vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele 

10. Osaleb tööandja  poolt korraldatavatel 
koolitustel. 

Tagatud on erialase kvalifikatsiooni tõus. 

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

Üliõpilased on juhendatud ja saanud valdkonda 
puudutava informatsiooni. 

12. Juhendab sotsiaalprogrammi koolituse 
järgselt vangla ja kriminaalhoolduse 
ametnikke ning annab tagasisidet 
ametnike oskuste osas 

Ametnikud on saanud adekvaatse tagasiside 
sotsiaalprogrammi läbiviimise oskuste osas. 

13. Viib läbi kriminaalhooldusosakonna 
tellimusel kohtueelse ettekande 
koostamiseks vestluse ja koostab 
vestluse kokkuvõtte.  

Kriminaalhooldusametnikule on edastatud ülevaade 
vahistatu sotsiaal-majanduslikust olukorrast. 

14. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 

15. 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 Sotsiaalteenuste korraldajaga 

 

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. 
5. Õigus hoida konfidentsiaalset informatsiooni kliendi isikuandmete osas  
6. Õigus ametialaseks tegevuseks ning iseseisvaks enesetäiendamiseks 

väljaspool vanglat vastavalt vajadusele ja kokkuleppele sotsiaalosakonna 
juhatajaga. 

 



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 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) 

 


