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VIRU VANGLA 

TAASÜHISKONNASTAMISE VALDKONNA 

HARIDUSKORRALDAJA AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Taasühiskonnastamise valdkond 

Teenistuskoht: Hariduskorraldaja 

Tegevusvalkond. 
 

Kinni peetavatele haridusteenuse kättesaadavuse korraldamine ja 
soodustamine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Direktor või tema poolt määratud direktori asetäitja 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Direktori või direktori asetäitja poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab: Direktori või direktori asetäitja poolt määratud teenistuja 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Kõrgharidus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel 
3. Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- 

ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamise oskus 

Vene keele suuline ja kirjalik oskus ametialase suhtlemise ja 
kirjavahetuse tasemel 

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

1. Algatus- ja organiseerimisvõime, protsesside välja töötamise ja 
juhtimise oskus  

2. Väga hea ajaplaneerimiseoskus  
3. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime  
4. Hea analüüsivõime  
5. Hea pingetaluvus  
6. Täpsus, korrektsus, usaldusväärsus 
7. Soovitavalt eelnev erialane töökogemus 

Soovitavalt töökogemus käitumis- ja/või õpiraskustega 
õpilastega töötamisel 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Nõustab kinni peetavaid õppimist puudutavates 
küsimustes 

Kinni peetavatel on informatsioon 
õppimisvõimalustest vanglas ja väljaspool vanglat. 
Vajadusel on tagatud kinni peetavatele kutse- ja 
karjäärinõustamine 

2. Koordineerib igapäevast koostööd vanglas 
tegutseva üld- ja kutsehariduse, täiendõppe 
kursuste ja ülikoolidega ning AS Eesti 
Vanglatööstusega õppetööd puudutavas osas  

Uute õpilaste vastuvõtmise korraldamine koostöös 
koolidega on tagatud. Valdkonna probleemide 
lahendamine ja vastava tegevuse koordineerimine on 
professionaalne ja koostööpartnereid arvestav. 
Tunniplaanid ja õpilaste nimekirjad on kättesaadavad 
vangla infosüsteemide vahendusel. Olemas on 
õppetööks vajalikud vahendid ja klassiruumid. Läbi on 
viidud õpiprotsessiga seotud üritused. 
Õppenõukogude töös on osaletud. KIRis on tehtud üld- 
ja kutseharidusega seotud kanded 

3. Õpetajate ettevalmistamine ja teavitamine 
õpitegevuste läbiviimiseks vanglas 

Õpetajad on tutvunud vangla tööd reguleerivate 
õigusaktidega. Õpetajaid on julgeoleku huvides tööks 
vanglas instrueeritud. Õpetajatel on kehtivad 
sissepääsuload ja kiipkaardid 

4. Kinni peetavate isikute õpiprotsessi 
läbiviimiseks materiaalse baasi loomine 

Õppetööks vajalikud õppevahendid ja tehnilised 
abivahendid on tellitud õigeaegselt ja väljastatakse 
vastavalt vajadusele. Koostatud on eelarve- ja 
soetustaotlused. Vahendite osas on arvestus peetud 



5. Vajadusel osaleb kinni peetavate riskihindamise 
ja individuaalse täitmiskava koostamisel ja 
selles muudatuste tegemisel 

Välja on selgitatud kinni peetavate hariduslik taust ja 
edasiõppimise vajadused 

6. Motiveerib kinni peetavaid hariduse 
omandamisele 

Õppetöös osalevate kinni peetavate arv on suurenenud 

7. 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 

8. Praktikantide juhendamine. Praktikandid on omandanud teadmised ja oskused 
vanglasüsteemist. 

9. Kinni peetavate avalduste ja taotluste 
lahendamine oma pädevuse piires. 

Kinni peetavate avaldused ja taotlused on korrektselt ja 
õigeaegselt lahendatud. 

10. Viru vanglale seatud eesmärkide täitmine. - Teab Viru Vanglale püstitatud eesmärke ja omab 
ülevaadet nende täitmisest. 

- Tööülesannete täitmisel  on lähtunud vanglale 
seatud eesmärkidest. 

11. Justiitsministeeriumi, esimese üksuse ja teiste 
asutuste poolt korraldatavatel täiendkoolitustel 
osalemine. 

Professionaalsuse kasv. Teadmiste ja uute meetodite 
praktiseerimine. 

12. Tagab oma tegevusvaldkonnas informatsiooni 
ja vajaliku teabe operatiivse liikumise. Korraldab 
eelnevalt kokku lepitud andmete säilitamise 
üldkettal ja vajalikes andmebaasides. 
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. 

13. Täidab Outlooki kalendri ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja teised ettenähtud andmebaasid on 
korrektselt ja õigeaegselt täidetud.  
 

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

Informatsioon on edastatud. 

15. Täidab vahetult 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 vahetut juhti 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 tema 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/             
 
 
 
 
 
 
 


