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VIRU VANGLA 

PSÜHHOLOOGI AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Avavangla osakond, I, II, IV, V üksus 

Ametikoht: Psühholoog 

Tegevusvaldkond: Psühholoogiline töö kinni peetavatega 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Osakonna juhataja või üksuse juht 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Osakonna juhataja või üksuse juhi poolt määratud teenistuja 

Teenistujat asendab: Osakonna juhataja või üksuse juhi või poolt määratud teenistujat 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Kinni peetavatele psühholoogilise abi osutamine, toimetuleku 
parandamine ning motiveerimine õigusnormidest kinnipidamiseks ja 
resotsialiseerimise protsessi soodustamine läbi kriminogeensete 
riskide maandamise. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Kõrgharidus psühholoogia erialal 
2. Eesti keel oskus C1 tasemel 
3. Vene keele suuline ja kirjalik oskus tööks vajaminevas ulatuses 
4. Hea arvuti kasutamise oskus 

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

1. Väga hea probleemikäsitlemise-, eneseväljendus ja – 
suhtlemisoskus, 

2. Hea analüüsi - ja tulemuste prognoosimise võime; 
3. Tolerantsus, empaatilisus, usaldusväärsus ning 

kohusetundlikkus; 
4. Suutlikus oma ametikoha pädevuse piires iseseisvalt otsuseid 

vastu võtta;  
5. Väga hea enesevalitsemise oskus ning võime töötada 

pingeolukorras tulemuslikult;  
6. Töösuhteid reguleerivate õigusaktide tundmine. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Kinni peetavate nõustamine - Kinni peetavatele on vanglasse saabumisel ja enne 
vabanemist tagatud psühholoogiline nõustamine 

- Läbi nõustamise on kinni peetavatele tagatud vanglas 
toimetulek ning kinni peetava suitsiidi ja agressiivsuse 
ennetamine ja riskikäitumise maandamine 

- Kinni peetava ning tema lähedastega on läbi viidud 
lähisuhteid ja suhtlusvõrgustikku puudutavaid nõustamisi 
ning nõustatavad on teadlikud suhteprobleemidest ning 
nende lahendamisvõimalustest  

- Kinni peetava vabanemise ettevalmistamise protsessis on 
osaletud, vabanemise eelsel perioodil on tagatud tema 
vajadusi arvestav teadmiste ja oskuste pakett, mis tagab 
tema toimetuleku vabanemisel ning vähendab uue kuriteo 
toime panemise võimalikkust 

2. Kinni peetavate psühholoogiline 
testimine 

- Kinni peetavate psühholoogiline testimine on vajalike 
teadmist ja oskuste olemasolul nõuetele vastavalt 
teostatud  

3. Kinni peetavatele sekkumiste tagamine 
(vastavalt riskihindamisele ja 
individuaalsele täitmiskavale, nende 
puudumisel karistuse täideviimise 
plaanile)  

- Vajalike sekkumiste väljatöötamiseks on ettepanekud 
tehtud, sekkumiste väljatöötamises on osaletud ning selle 
tulemusena on sekkumised välja töötatud 

- Kinni peetavale suunatud tegevused lähtuvad tema 
kriminogeensetest riskidest 

- Kinni peetav on motiveeritud ette nähtud tegevustes 
osalema ja inspektor-kontaktisikul on tagasiside läbiviidud 
tegevuste, saavutatud muutuste ja edasiste vajaduste 
osas 

- Kinni peetavate kriminogeensed riskid on vähenenud, nad 
on teadlikumad käsitletud teemal ja õppinud uusi 



 

prosotsiaalseid oskusi 

4. Inspektor-kontaktisiku järelpärimisel 
ettepanekute esitamine kinni peetava 
suhtes otsuste vastuvõtmisel 

- Inspektor-kontaktisikule on esitatud professionaalsed 
ettepanekud õigeaegselt ning nõuetele vastavalt 

5. Sotsiaalprogrammide läbiviimine kinni 
peetavatele vastavalt läbitud 
sotsiaalprogrammi väljaõpetele (Õige 
hetk, Uus suund, MDFT jne)  

- Sotsiaalprogrammid on läbiviidud individuaal ja/või 
grupitöö vormis vastavalt sotsiaalprogrammide läbiviimise 
juhendile 

- Sotsiaalprogrammis osalejaid on eelnevalt motiveeritud 
osalemiseks sotsiaalprogrammis ja kõikidele osalejatele 
on tagatud jätkusuutlik sekkumine kord kvartalis peale 
sotsiaalprogrammi lõppu 

- Sotsiaalprogrammis osalejate kriminogeensed riskid on 
vähenenud, nad on teadlikumad käsitletud teemast ja 
õppinud uusi prosotsiaalseid oskusi 

6. Täidab vastavalt töökorraldusele 
vajalikke andmebaase talle antud 
õiguste piires (Vangis, KHIS jne) ning 
lahendab kinni peetavate kirjalike 
pöördumisi vastavalt oma pädevusele 

- Andmebaasid on täidetud korrektselt ja õigeaegselt 
vastavalt ette antud juhenditele 

- Pöördumised on lahendatud sisuliselt, korrektselt ja 
õigeaegselt 

7. Panustab Viru Vangla eesmärkide 
täitmisele ja uute eesmärkide 
koostamisele ning statistiliste andmete 
kogumisele 

- Teab Viru Vangla eesmärke ja omab ülevaadet nende 
täitmisest. On teinud ettepanekuid uutesse eesmärkidesse 

- Vajalikud aruanded on õigeaegselt esitatud 

8. Juhendab talle määratud praktikante  - Praktikandid on juhendatud vastavalt praktikajuhendile  

9. Tagab oma tegevusvaldkonnas 
informatsiooni ja vajaliku teabe 
operatiivse liikumise. Korraldab eelnevalt 
kokku lepitud andmete säilitamise 
üldkettal. Süstematiseerib 
vastutusalasse kuuluvad dokumendid 
ning hoiab neid kuni arhiivi üleandmiseni 
vastavalt nõuetele. 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem täidetud 
ülesannetest, dokumendid on süstematiseeritud ja arhiivi üle 
antud vastavalt kehtivale korrale. 

10. Täidab Outlooki kalendrit ja 
ettenähtud andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud.  

11. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja 
edastab saadud vastutusvaldkonda 
puudutava informatsiooni vangla 
teenistujatele. 

Informatsioon on edastatud. 

12. Täidab struktuuriüksuse juhilt 
saadud ühekordseid suulisi ja kirjalikke 
korraldusi. 

Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja korrektselt 
täidetud. 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Teenistuja tegevus peab olema kooskõlastatud vastava valdkonna vahetu juhiga; 
2. Teenistuja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, riigiasutuste, 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga ja Justiitskolledžiga; 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud 

selleks selge volituse; 
4. Teenistuja hoiab kursis oma vahetuid juhte saadud ja täitmisel olevate tööülesannete osas. 

Õigused: 1. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale; 
2. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks; 
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni; 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi; 
5. Saada ametialast täienduskoolitust; 
6. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist 

abi nende kasutamisel. 



 

Vastutus: 1. Vastutab kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest. 
2. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 

õiguspärasuse eest. 
3. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 

edastamise eest. 
4. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
5. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
6. Vastutab seadustest, Viru Vangla töökorraldusreeglitest, kodukorrast ja Vanglateenistuja 

eetikakoodeksist ning muudest vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmise eest. 

 

Ametijuhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus 
ümber korraldada teenistust. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

  /allkiri/         /kuupäev/                           /allkiri/         /kuupäev/             
 
 
 
 
 
 


