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VIRU VANGLA                                                                                                                                      

KOLMAS ÜKSUS  

SOTSIAALPEDAGOOGI AMETIJUHEND  

Valdkonna nimetus Kolmas üksus 

Töökoht Sotsiaalpedagoog 

Tegevusvaldkond Alaealiste ja noorte kinni peetavate isikute hariduse planeerimine 
ja selle omandamise jälgimine ning vajadusel motiveerimine.  

Töölepingu sõlmimine Vangla direktor 

Vahetu juht Kolmanda üksuse peaspetsialist (TÜT valdkonna alal) 

Alluvad Ei ole 

Töötaja asendab Kolmanda üksuse peaspetsialisti korraldusel teisi kolmanda 
üksuse teenistujaid vastavalt tööalasele pädevusele. 

Töötajat asendab Kolmanda üksuse peaspetsialisti korraldusel teised kolmanda 
üksuse teenistujad vastavalt tööalasele pädevusele. 

Töökoha põhieesmärk Alaealiste ja noorte kinni peetavate isikute hariduse 
kaardistamine, haridustee planeerimine, karjääri nõustamine ning 
plaani täitmise jälgimine läbi vahetu reageerimise ja motiveerimise 
vähendamaks koolikohustuse mittetäitmist ja tõstmaks nende 
õppeedukust. Koolikohustuse täitmist takistavate probleemide 
kaardistamine, nende ennetus– ja lahendustegevuste 
koordineerimine. Sotsiaalsete oskuste hindamine ning eakohaste 
tegutsemisvõimete takistavate tegurite analüüsimine, 
suhtlemisoskuste ja sotsiaalse pädevuse kujundamine ja 
toetamine.  

 

Kvalifikatsiooninõuded 1. Kõrgharidus sotsiaalpedagoogika erialal; 

2. eesti keele oskus C1 tasemel; 

3. vene keele oskus suhtlustasandil koos erialase sõnavaraga; 

4. arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike 

teksti- ja tabeltöötlusprogrammide kasutamise oskus; 

5. muud töökohal nõutavad eri-, kutse ja tööalased teadmised ja 

oskused. 

 

Muud nõuded 
(teadmised, kogemused, oskused, 
kompetentsid 
isiksuseomadused) 

1. Hea algatus- ja organiseerimisvõime; 

2. hea suuline ja kirjalik väljendusoskus;  

3. hea analüüsivõime, pingetaluvus ja kohusetundlikkus; 

4. hea koostöö oskus; 

5. empaatiavõime; 

6. hea kuulamisoskus. 

 

Tööülesanded Tulemus 

1. Elukohajärgsele kriminaalhooldusametnikule ja 

inspektor-kontaktisikule sisendite andmine 

esmasesse riskihindamisesse. 

Riskihindamisse on antud sisend hariduse ja 

riigikeele omandamise kohta. Sisendi andmiseks 

on täidetud hariduse ankeet. 

2. Päringute teostamine koolidesse. Kinni peetud isikute haridustase on kontrollitud, 

koolidest on saadud vajalikud dokumendid 

hariduse jätkamiseks vangistuses või vabaduses 

ning Vangiregistris on kajastatud õiged andmed 

isikute hariduse kohta. 

3. Individuaalne töö kinnipeetavatega. Kinnipeetava õpingute plaan on koostatud (RH 
hariduse ankeet). 
Kinnipeetavat on motiveeritud õpitegevuste 
alustamiseks/jätkamiseks, on tagatud õpi edu 
püsivus. 
Omab ülevaadet koolist puudujatest ning toetab 
vajadusel juhtumikorralduslikku tööd puudumiste 
põhjuste väljaselgitamisel koostöös inspektor-



kontaktisiku, hariduskorraldaja ja valvuriga. 

 

4. Koostöös kinni peetava isiku ja võrgustikuga 

(lapsevanem, õpetajad jne) selgitab välja esile 

kerkinud sotsiaalsed ja koolikohustuse täitmist 

takistavad probleemid, analüüsib hariduse 

omandamise ja eakohase tegutsemisvõimet 

takistavaid tegureid.    

Ennetus– ja lahendustegevused on 
koordineeritud kinni peetud isikute vangistuse 
jooksul.  

5. Karjääri- ja kutsenõustamine kinnipeetavatele. Esmasesse riskihindamisse on antud läbi RH 
hariduse ankeedi täpne plaan hariduse 
omandamiseks (põhiharidus, kutseharidus, 
riigikeel). 
Karistusaja jooksul on vajadusel üle vaadatud 
koos kinnipeetavaga karjääri- ja kutsenõustamisel 
kokku lepitud plaan ning vajadusel jõustatakse 
kokkulepitud plaani jätkamist ja tehakse 
muudatusi jms. 

6. Alaealiste ja noorte kinni peetavate isikute 

nõustamine õppimist puudutavates küsimustes. 

Kinni peetud isikuid on informeeritud õpitegevuste 
võimalustest vanglas ja väljaspool vanglat. 
Kinnipeetavad saavad informatsiooni tööturul 
toimuvast. 

7. Osalemine kolmanda üksuse töökordade 

koostamises ning nõupidamistel ja statistiliste 

andmete kogumises. 

Valdkonda puudutavad tööd parandavad 

ettepanekud on edastatud. Informatsioonivahetus 

on tagatud. Töövaldkonda puudutav teave on 

edastatud, koostöö teiste spetsialistidega on 

korraldatud. Aruanded on õigeaegselt esitatud. 

8. Kannete sisestamine Vangiregistrisse vastavalt 

määruses sätestatule. 

Kanded on sisestatud õigeaegselt ning 

nõuetekohaselt ja vastavad tegelikkusele. 

9. Osavõtt tugivõrgustiku töös. Koostöö toimib spetsialistidega (kriminaalhooldaja, 

KOV spetsialistid, lastekaitse, haridusasutused, 

inspektor-kontaktisik jne) luues üheskoos võimaliku 

jätkusuutliku haridustee jätkamise. 

10. Õpetada ja mudeldada alaealistele ja noortele 

erinevaid toimetulekustrateegiaid, sh 

sotsiaalsete oskuste ja eneseregulatsiooni 

arengut toetavaid tegevusi.  

Vajadusel on koostatud käitumise tugikava, 

toetamaks õpilase käitumis– ja suhtlemisoskusi, 

tunnetusprotsesse, sotsiaalset pädevust ning 

füüsilist, vaimset ja emotsionaalset tervist nii 

vangistuse jooksul kui toimetulemisel peale 

vangistust. 

11. Kolmanda üksuse kinni peetavatest õpilaste ja 

õpetajate nõustamine. 

Osapoolte võimalikud omavahelised konfliktid on 

ära hoitud. 

12. Täidab struktuuriüksuse ja vahetult juhilt saadud 

ühekordseid suulisi ja kirjalikke korraldusi. 

Ühekordsed ülesanded ja tegevused on korrektselt 

ja õigeaegselt täidetud. 

13. Vanglateenistuse poolt korraldavatel koolitustel 

osalemine. 

Professionaalsuse suurendamine. Teadmiste ja 

uute meetodite praktiseerimine. 

14. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 

andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on 

korrektselt ja õigeaegselt 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. Teeb vangistuse täideviimise eesmärgi saavutamiseks ning sotsiaalhoolekande ülesannete 

täitmiseks koostööd ühiskondlike organisatsioonide ja vabatahtlikega. 
4. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud 

selleks selge volituse. 
5. 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 teenistuse tõttu teatavaks saanud 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 teenistust. 

 

Teenistuja Vahetu juht 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt)  

 


