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VIRU VANGLA 

KOLMAS ÜKSUS  

PSÜHHOLOOGI AMETIJUHEND 

Struktuuriüksuse nimetus Kolmas üksus 

Ametikoht Psühholoog 

Tegevusvaldkond Alaealistele ja noortele kinnipeetavatele psühholoogilise abi 

tagamine 

Ametisse nimetamine Vangla direktor 

Vahetu juht Direktori asetäitja 

Alluvad Puuduvad 

Teenistuja asendab Kolmanda üksuse psühholoogi 

Teenistujat asendab Kolmanda üksuse psühholoog 

Ametikoha põhieesmärk Tagada alaealistele ja noortele kinnipeetavatele psühholoogiline 

abi, mille läbi toetada nende toimetulekut ning õiguskuulekat 

käitumist 

Lisafunktsioon Täidab direktori asetäitja suulisi ja kirjalikke korraldusi 

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

Muud nõuded (teadmised, 

kogemused, oskused, kompetentsid 

isiksuseomadused): 

1. Väga hea probleemikäsitlemise- ja  suhtlemisoskus. 
2. Hea eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjalikus vormis. 
3. Tolerantsus, empaatilisis, usaldusväärsus ja kohusetundlikus. 
4. Väga hea informatsiooni analüüsi- ja sünteesi oskus. 
5. Suutlikkus  iseseisvalt vastu võtta otsuseid oma ametikoha 

pädevuse piires. 
6. Oskus kavandada sobivaid sekkumisi ning prognoosida ja 

hinnata nende tulemuslikkust. 
7. Võime töötada tulemuslikult pingeolukorras. 
8. Teab ja järgib psühholoogi kutse-eetika põhimõtteid. 

 

Teenistusülesanded Tulemus 

1. Kinnipeetavate individuaalne psühholoogiline 
nõustamine (vajaduspõhiselt või vastavalt 
individuaalsele täitmiskavale) 

- Kinnipeetavatele on tagatud psühholoogiline 
nõustamine vanglas viibimise perioodil 

- Nõustamise tulemusena väheneb kinnipeetavate 
psüühikahäirete süvenemise ja – tekke risk ning 
kahaneb risk enesevigastamiseks ning 
suitsiidkatseteks 

- Nõustamine toetab kinnipeetava iseseisvat 
toimetulekut vanglas viibimise perioodil ja peale 
vabanemist 

2. Kinnipeetava juhtumikorraldaja  järelpärimisel 
ettepanekute esitamine kinnipeetava suhtes 
otsuste vastuvõtmisel (sh. sekkumiste 
planeerimisel) 

- Ettepanekud on esitatud õigeaegselt, selgelt ja 
arvestades oma pädevuse piire 

3. Viib läbi sotsiaalprogramme ja vajalikke 
sekkumisi 

- Ametnik on kasutanud kõiki programmioskusi, 
mille väljaõppe ta on saanud, nii individuaal- kui 
grupitööna 

- Programmid ja sekkumistegevused on läbi viidud 
vastavalt sotsiaalprogrammide läbiviimise 
juhendile 
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- Sotsiaalprogrammis osalejad on eelnevalt 
motiveeritud kaasatöötamiseks 

- Kõikidele osalejatele on tagatud vajaliku 
intensiivsusega jätkutegevused vastavalt 
juhistele 

- Sotsiaalprogrammi ja/või sekkumistegevuse 
läbinud isik saab paremini aru enda riskidest on 
teadlik ja teadvustanud endale 
alternatiivkäitumisviise 

4. Teeb koostööd teiste asutuse 
erialaspetsialistidega 

- Kinni peetav on vajadusel suunatud vajalike 
erialaspetsialistide juurde vähendamaks uue 
kuriteo toimepanemise riski 

- Kinni peetavale on osutatud abi ja tuge vastavalt 
konkreetse isiku vajadustele ning tugisüsteemide 
võimalustele 

- On vajadusel teinud koostööd 
koostöövõrgustikuga jagades ametkondade 
vahel informatsiooni, mis tagab uue kuriteo 
riskifaktorite varasema ja objektiivsema 
tuvastamise ja seeläbi võimaldab varasemat ja 
efektiivsemat sekkumist 

5. Alaealiste ja noorte kinnipeetavate esmase 
riskihindamise koostamises ja tingimisi 
ennetähtaegse vabanemise ettevalmistamise 
protsessis osalemine 

- Jälgib psühholoogiliste probleemidega kinni 
peetavate karistusaja täideviimist vanglas 

- Teeb ettepanekuid vangla juhtumikorraldajale 
võimalike tegevuste läbiviimise osas, mis 
vähendaksid uue kuriteo riske vabanemisel 
seoses psühholoogilistest probleemidest 

- Osaleb ja toetab vangla juhtumikorraldajat kinni 
peetava vabastamist ettevalmistavates 
tegevustest 

6. Juhendab uusi psühholooge - Kooskõlastab katseajal oleva psühholoogi 
dokumentatsiooni ning vastutab selle kvaliteedi 
eest 

- Vastutab, et uue psühholoogi teadmised ja 
oskused on piisavad iseseisvaks tööks 

- Uue psühholoogi juhendamine on läbi viidud 
vastavalt ettenähtud juhistele 

- Juhendamisperioodi lõppedes on tehtud otsesele 
juhile kirjalik kokkuvõte 

7. Koostab kirjalike pöördumistele vastuseid 
vastavalt oma pädevusele 

- Pöördumiste vastused on koostatud sisuliselt, 

korrektselt ja õigeaegselt 

8. Täidab korrektselt ja vastavalt kehtivatele 
tööjuhenditele ja õigusaktidele Outlooki 
kalendrit ja tööks vajalikke andmebaase 

- Outlooki kalender ja teised ettenähtud 

andmebaasid on korrektselt ja õigeaegselt 

täidetud 

9. Tagab oma tegevusvaldkonnas informatsiooni 
ja vajaliku teabe operatiivse liikumise 

- Vajalik informatsioon on edastatud operatiivselt, 

korrektses vormis ja õigetele isikutele 

10. Justiitsministeeriumi, kolmanda üksuse ja teiste 
asutuste poolt korraldatavatel täiendkoolitustel 
osalemine 

- Professionaalsuse kasv, teadmiste ja uute 

meetodite praktiseerimine 

11. Panustab Viru Vangla kolmanda üksuse 
eesmärkide täitmisesse ja osaleb uute 
eesmärkide väljatöötamisel 

- Teab Viru Vangla eesmärke ja omab ülevaadet 
nende täitmisest 

- Vajadusel on teinud ettepanekuid uute 
eesmärkide sõnastamiseks 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Kooskõlastab oma tegevused direktori asetäitjaga, teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste, teiste 
vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 

2. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud 
selleks selge volituse. 
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3. Teenistuja hoiab kursis oma vahetut juhti saadud ja täitmisel olevate tööülesannete osas. 
4. Teeb ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja küsimuste 

lahendamiseks ning annab informatsiooni direktori asetäitjale. 

 

Õigused: 1. Teha vangla direktorile ettepanekuid vangla ja osakonna töökorralduse muutmiseks ning 
töö tulemuslikkuse parandamiseks. 

2. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale ja 
teenistusülesannete täitmise vajadusele. 

3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
5. Saada ametialast täienduskoolitust. 
6. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat jne. 

Vastutus: 1. Vastutab kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest. 
2. Vastutab teenistuse tõttu teatavaks saanud kinni peetavate isikute ja teenistujate 

perekonna-ja eraellu puutuvate andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe 
hoidmise eest. 

3. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 
õiguspärasuse eest. 

4. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 
edastamise eest. 

5. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
6. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
7. 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 vanglas tööd. Ametijuhendit võib ilma ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu 
ametikoha põhieesmärk, põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus ning kui ametijuhendi muutmine 
ei too kaasa teenistuja palga muutmist. 

 

Teenistuja Struktuuriüksuse juht 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 

 

 


