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KINNITATUD 
rektori 27.06.2019 

käskkirjaga nr 6.1-5/480 

 
KOOLI ÕPPEKAVA  

Õppekavarühm:  Vara- ja isikukaitse  

Õppekava nimetus:   JUHTUMIKORRALDAJA 

CASE MANAGER  

СПЕЦИАЛИСТ ПО СОЦИАЛЬНОМУ СОПРОВОЖДЕНИЮ  

Õppekava kood EHISes   198077 

Õppekavaversiooni  kohaldatakse alates 2019/2020 õppeaastast vastuvõetud õpilaste suhtes. 

ESMAÕPPE ÕPPEKAVA JÄTKUÕPPE ÕPPEKAVA 

EKR 2  EKR 3  EKR 4  
kutsekeskharidus  

EKR 4  EKR 5  EKR 4  EKR 5  

            X 

Õppekava maht (EKAP)  30 EKAP 

Õppekava koostamise alus   Vabariigi Valitsuse 26.08.2013 määrus nr 130 „Kutseharidusstandard“, 
Sisekaitseakadeemia õppekava statuut,  kõrgharidusseadus, 
vangistusseaduse § 133 1 alusel kehtestatud II klassi vanglainspektorile 
esitatud nõuded, Justiitsministeeriumi toetuskiri 13.02.2018 nr 11-3/1297-
1 

Õppekava õpiväljundid  

 
 
 
 
 
 
 

 

Õpetusega taotletakse, et õppijal on teadmised, oskused ja hoiakud, mis 
võimaldavad vanglas töötada spetsiifiliste kohtemisvajadustega 
vangistatutega, viia läbi juhtumikorraldust ning töötada iseseisva 
professionaalina.  
 
 Õppekava edukal läbimisel õpilane: 

• teab noorte ja vaimse arengu mahajäämusega 
süüdimõistetute, välismaalasest kinnipeetavate (sh 
välisriigi kodanikud, pagulased) ning organiseeritud 
kuritegevuse eest süüdimõistetute sihtrühma eripärasid ja 
rakendab olulisemaid põhimõtteid nende efektiivseks 
rehabilitatsiooniks; 

• otsib, analüüsib ja kasutab  iseseisvalt ning sihipäraselt 
asjakohast informatsiooni karistusaja planeerimisel, 
karistuse täideviimise korraldamisel ning vabanemise 
ettevalmistamisel; 

• suhtub sallivalt tervisest, rahvusest, kultuurist 
tulenevatesse erisustesse ja suhtleb tulemuslikult ning 
eesmärgipäraselt kinnipeetavaga; 

• teeb koostööd teiste spetsialistidega vanglas ja 
partnerasutustes; 

• lahendab erinevad tööalased suhtlemissituatsioonid 
eesmärgipäraselt, konfliktivabalt ning motiveerivalt. 

Õppekava rakendamine: koolipõhine statsionaarne õpe.  
Õppekava ei sisalda valikõpinguid. 
Sihtrühm on isikud, kellel on: 

• keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon; 

• EV kodakondsus;  



                                              

 

• vastavus avaliku teenistuse seaduses, Vabariigi Valituses 19.12.2012 määruses nr 113 
„Ametnike haridusele, töökogemusele ja võõrkeelte oskusele esitatavad nõuded“ ja 
Justiitsministri 23.07.2013 määruses nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad 
nõuded, nõuetele vastavuse hindamise ning vangla direktori värbamine ja valik“ 
sätestatud nõuetele; 

• EKR 4 taseme kompetents ja töökogemus valdkonnas vähemalt 3 aastat; 

• kehtiv teenistussuhe vanglaga; 

• vangla suunamine seoses vajadusega täiendada teadmisi ja kompetentse kaasaegse 
karistuse täideviimise arengute osas. 

Nõuded õpingute alustamiseks:  
- vähemalt 4. või 5. kvalifikatsioonitaseme vanglateenistuse eriala kutse või vastavate 

kompetentside ja keskhariduse olemasolu;   
- keskharidus või sellele vastav kvalifikatsioon. 

 
Õppekavale õppima asumise tingimused on reguleeritud Sisekaitseakadeemiasse vastuvõtmise 
tingimustes ja korras. 

Nõuded õpingute lõpetamiseks: õpingud loetakse lõpetatuks, kui õpilane on omandanud õppekavas 
sätestatud õpiväljundid lävendi tasemel. Õpe lõpeb lõpueksamiga. 

Õpingute läbimisel omandatav(ad)  

kutsekvalifikatsioon:  - 

valitav kompetents:  õppekava läbimisel omandatav kvalifikatsioon on kutsestandardiga 
määratlemata 

osakutse: - 

  

ÕPPEKAVA STRUKTUUR  

Põhiõpingute moodulid   
1. Noorte kurjategijate ning vaimse arengu mahajäämusega kurjategijate kohtlemine 11 EKAP, 

sh praktika 
4 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb noorte kurjategijate ning vaimse arengu 
mahajäämusega kurjategijate sihtrühma eripärasid, rakendab eripärasid arvestava 
juhtumikorralduse läbiviimise põhimõtteid ja viib läbi juhtumikorralduse tegevusi 
igapäevatöös. 

 

Mooduli läbimisel õpilane: 
- tunneb noorte kurjategijate ning vaimse arengu mahajäämusega kurjategijate 

sihtrühma eripära; 
- lähtub suhtlemisel ja oma tööülesannete täitmisel inim- ja põhiõigustest ning 

muudest sihtrühmaga seotud põhilistest õiguslikest regulatsioonidest; 
- otsib, kogub informatsiooni, analüüsib informatsiooni kriminogeensete riskide 

hindamiseks, karistuse täideviimise planeerimiseks, karistuse täideviimisel ja 
vabanemise ettevalmistamiseks; 

- teeb koostööd vanglas erinevate spetsialistidega ning erinevaid sotsiaaltoetusi ja 
toetavaid teenuseid pakkuvate partnerasutustega; 

- kasutab kinnipeetava eripärasid arvestades olukorrale vastavaid suhtlemise- ja 
enesekehtestamise viise ning motiveerib kinnipeetavat koostööle. 

 

 2. Välismaalaste kohtlemine (sh välisriigi kodanikud, pagulased) 9 EKAP,  
sh praktika 
3 EKAP 

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb välismaalaste (sh välisriigi kodanikud, 
pagulased) sihtrühma eripärasid, rakendab eripärasid arvestava juhtumikorralduse 
läbiviimise põhimõtteid ja viib läbi juhtumikorralduse tegevusi igapäevatöös. 

 



                                              

 
Mooduli läbimisel õpilane: 

- tunneb välismaalaste (sh välisriigi kodanikud, pagulased) sihtrühma eripära; 
- lähtub suhtlemisel ja oma tööülesannete täitmisel inim- ja põhiõigustest ning 

muudest sihtrühmaga seotud põhilistest õiguslikest regulatsioonidest; 
- otsib, kogub, analüüsib informatsiooni kriminogeensete riskide hindamiseks, 

karistuse täideviimise planeerimiseks, karistuse täideviimisel ja vabanemise 
ettevalmistamiseks; 

- teeb koostööd vanglas erinevate spetsialistidega ning erinevaid sotsiaaltoetusi ja 
toetavaid teenuseid pakkuvate partnerasutustega; 

- kasutab kinnipeetava eripärasid arvestades olukorrale vastavaid suhtlemise- ja              
enesekehtestamise viise ning motiveerib kinnipeetavat koostööle. 

 

3. Organiseeritud kuritegevuse eest süüdimõistetute kohtlemine 9 EKAP,  
sh praktika 
2 EKAP  

Eesmärk: õpetusega taotletakse, et õpilane tunneb organiseeritud kuritegevuse eest 
süüdimõistetute sihtrühma eripärasid, rakendab eripärasid arvestava juhtumikorralduse 
läbiviimise põhimõtteid ja viib läbi juhtumikorralduse tegevusi igapäevatöös. 

 

Mooduli läbimisel õpilane: 
- tunneb organiseeritud kuritegevuse eest süüdimõistetud kinnipeetavate  sihtrühma 

eripära; 
- lähtub suhtlemisel ja oma tööülesannete täitmisel inim- ja põhiõigustest ning 

muudest sihtrühmaga seotud põhilistest õiguslikest regulatsioonidest; 
- otsib, kogub, analüüsib informatsiooni kriminogeensete riskide hindamiseks, 

karistuse täideviimise planeerimiseks, karistuse täideviimisel ja vabanemise 
ettevalmistamiseks; 

- teeb koostööd vanglas erinevate spetsialistidega ning erinevaid sotsiaaltoetusi ja 
toetavaid teenuseid pakkuvate partnerasutustega; 

- kasutab kinnipeetava eripärasid arvestades olukorrale vastavaid suhtlemise- ja 
enesekehtestamise viise ning motiveerib kinnipeetavat koostööle. 

 

5. Lõpueksam 1 EKAP 

Eesmärk: hinnata õpilase teadmisi ja oskusi spetsiifiliste kohtlemisvajadustega kinnipeetavate 
juhtumikorralduses ning teadmiste ja oskuste rakendamist töösituatsioonides. 

 

Lõpueksami sooritamisel õpilane:  
- täidab iseseisvalt juhtumikorraldaja teenistusülesandeid tavapärases 

töösituatsioonis. 

 

 

 

Õppekava juht ja kontaktisik  

ees- ja perenimi:  Triinu Kaldoja 

ametikoht:  Sisekaitseakadeemia justiitskolledži direktori ülesannetes 

telefon:  696 5468 

e-post:  triinu.kaldoja@sisekaitse.ee 

Märkused:  
1. Moodulite rakenduskava link       https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad 

 

  

https://www.sisekaitse.ee/et/oppekavad

