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KINNITATUD 

Tallinna Vangla direktori 
18.02.2021 

käskkirjaga nr 1-1/21/6 
 

    

                                                                                                                          

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Ametikoht: Peaspetsialist-korrapidaja 

Tegevusvaldkond: Vangla toimkondade töö korraldamine. Juhivad toimkonna liikmete 
tööd ja kontrollivad järelevalvetoimingute tegemist. 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: 
 

Järelevalveosakonna peaspetsialist (peavalvekeskus, õppused, 
analüüs) 

Alluvad: Inspektor-korrapidaja abi, peavalvekeskuses ametijuhendiga 
teenistuses olevad valvurid 

Teenistuja asendab: Järelevalveosakonna juhataja või peaspetsialisti poolt määratud 
sama osakonna vanglaametnikku 

Teenistujat asendab: Järelevalveosakonna juhataja või peaspetsialisti poolt määratud 
sama osakonna vanglaametnik 

Ametikoha põhieesmärk: Tagab valvepiirkondades järelevalvetoimkonna õiguspärase 
tegevuse, vangla sisekorraeeskirja ja vangla kodukorra täitmise, 
kogutud teabe edastamise vangla juhtkonnale ja 
Justiitsministeeriumile. 

 

Kvalifikatsioon: Vastab justiitsministri 23.07.2013. a määruse nr 26 
„Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele 
vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik” 1. 
peatüki 2. jaos sätestatud nõuetele. 

Tööaja korraldus: Summeeritud tööaja arvestus 
Töötamine ööajal 
Töötamine riigipühadel 

Muud nõuded: Teenistuses tulirelva kandmise õigus (ei hinnata esmakordsel 
vanglaametnikuna teenistusse võtmisel). 
Vastama ametiabi andja nõuetele vanglateenistuses. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Teenistusülesandeid täitma asudes tutvub vangla 
operatiivolukorraga, kontrollib toimkonna 
kohalolekut ja teenistusvalmidust, kinnipeetavate 
kohalolekut ja paigutust, võtab vahetatavalt 
peaspetsialist-korrapidajalt vastu teenistusalase 
dokumentatsiooni, korrapidamisruumis oleva 
inventari. Kontrollib dokumentatsiooni ja inventari 
korrasolekut. Peaspetsialist-korrapidaja loetakse 
teenistusse astunuks sise- ja välisvalveplaani II 
osasse allkirja andmise hetkest. 

Teenistus on üleantud-vastuvõetud kehtestatud 
korras. 

2. Teenistusülesandeid täitma asudes juhendab 
isiklikult toimkonna inspektor-korrapidaja abi, 
vanemvalvureid ja valvureid. 

Toimkond on juhendatud enne teenistuse algust. 

3. Juhib vangla toimkondade tegevust. Toimkonna tegevus on kontrolli all. 

4. Korraldab ja kontrollib kinnipeetavate järelevalvet, 
kindlustab kinnipidamistingimuste nõuetele 
vastavuse. 

Järelevalve on korraldatud, kinnipidamistingimused 
vastavad nõuetele. 

5. Rakendab abinõud vangistusseaduses, vangla 
sisekorraeeskirjas, Tallinna Vangla kodukorras või 
muudes õigusaktides sätestatud nõuete täitmiseks 
ja rikkumiste, ametnikele kallaletungide, 
põgenemiste ning muude erakorraliste sündmuste 

Abinõud ohutuse tagamiseks on rakendatud. 
 
  

TALLINNA VANGLA 
 

JÄRELEVALVEOSAKONNA PEASPETSIALIST-KORRAPIDAJA AMETIJUHEND 



 

ennetamiseks, tõkestamiseks ja likvideerimiseks. 

6. Kontrollib perioodiliselt vangla territooriumi, vaatab 
üle ja fikseerib ehitised, ruumid ning kohad, mis on 
soodsad põgenemiseks. Rakendab abinõud 
puuduste kõrvaldamiseks. 

Puudused on fikseeritud ning abinõud põgenemist 
soodustavate puuduste likvideerimiseks on 
rakendatud. 

7. Kontrollib teenistusrelvade, laskemoona ja 
erivahendite nõuetekohast hoidmist, arvestust, 
väljastamist, kandmist ja kasutamist. 

Teenistusrelvad, laskemoon, erivahendid on 
nõuetekohaselt käsitletud. 

8. Kinnipeetavate vastuvõtmisel vanglasse kontrollib 
(või teeb ülesandeks inspektor-korrapidaja abile) 
nende dokumentide õigsust, kinnipidamise aluseid 
ja isikusamasust, korraldab nende täieliku 
läbiotsimise, meditsiinilise läbivaatuse, 
daktüloskopeerimise, fotografeerimise, 
sanitaarprotseduuride läbiviimise, neile varustuse 
väljastamise ja nende paigutamise kambritesse. 

Kinnipeetavate vastuvõtt toimub kehtestatud 
korras. 

9. Võtab vastu vanglasse karistuse kandmiseks 
iseseisvalt saabunud isikud ja koostab 
kinnipidamise aktid. 

Iseseisvalt karistuse kandmiseks saabunud isikud 
on vastu võetud, kinnipidamise aktid on koostatud. 

10. Korraldab ja kontrollib kinnipeetavate täieliku 
läbiotsimise nende saatmisel teistesse 
vanglatesse, kohtutesse, uurimisorganitesse, 
arestimajadesse, sealt tagasisaabumisel ning 
vanglast vabastamisel. 

Vanglast lahkuvad ning vanglasse saabuvad 
kinnipeetavad on põhjalikult läbiotsitud. 

11. Korraldab kinnipeetavate isoleerimise, korralduste 
täitmise, eraldi hoidmise ja ümberpaigutamise. 

Isolatsiooninõudeid on täidetud, kinnipeetavad on 
eraldatud. 

12. Tagab kinnipeetavate nõuetekohase vabastamise, 
kontrollib vabastamisdokumentide õigsust ja 
vabastatavate kinnipeetavate isikusamasust ning 
tagab nende läbiotsimise. 

Kinnipeetavad on nõuetekohaselt vabastatud.  

13. Korraldab vajadusel kambrite, kartseri, olme- ja 
eluruumide ja vangla territooriumi läbiotsimise 
keelatud esemete ja ainete avastamiseks ja 
äravõtmiseks ning ruumide tehnilise seisukorra 
kindlaks tegemiseks. 

Keelatud esemed ja ained on avastatud ja 
äravõetud, ruumide tehniline seisukord on 
kontrollitud. 

14. Tagab etapiga saabunud ja kohtusse saadetavate 
kinnipeetavate toitlustamise, esitab finants- ja 
majandusosakonnale täiendavad tellimused nende 
isikute toitlustamiseks. 

Etapiga saabunud ja kohtusse saadetavad kinni 
peetavad isikud on toitlustatud vastavalt 
kehtestatud korrale. 

15. Kontrollib kinnipeetavate toidu õigeaegset 
valmimist.  

Kinnipeetavate toit on valmistatud õigeaegselt. 

16. Kontrollib kinnipeetavatele toidu õigeaegset 
kohale toimetamist ja väljajagamist. 

Kinnipeetavate toit on õigeaegselt kohale 
toimetatud ning väljajagatud. 

17. Korraldab vangla territooriumil järelevalvet 
transpordivahendite laadimise ja saatmise üle. 

Järelevalve maha- ja pealelaadimistööde üle on 
korraldatud. 

18. Erakorraliste sündmuste korral vanglas juhindub 
erakorraliste sündmuste lahendamise plaanist ja 
vastavatest õigusaktidest. 

Erakorralise sündmuse korral täidetakse 
erakorraliste sündmuste lahendamise plaanis 
ettenähtud meetmeid. 

19. Operatiivolukorra halvenemisel tugevdab 
kinnipeetavate üle järelevalve teostamist. 

Järelevalvetöö on tugevdatud operatiivolukorra 
halvenemisel. 

20. Väljastab vangla direktori loal tulirelvad 
vanglasiseseks kasutamiseks. 

Tulirelvade väljastamine toimub kehtestatud korras. 

21. Õigusrikkumiste tuvastamise korral tegutseb 
vangla territooriumil vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele. 

Õigusrikkumiste avastamisel on õiguspäraselt 
tegutsetud, sh on vajalikud isikud ja asutused 
informeeritud ning õigusrikkumised tõkestatud ja 
fikseeritud. 

22. Tagab kinnipeetavate, vanglateenistujate ja 
vanglat külastavate isikute julgeoleku. 

Vanglas viibivate isikute julgeolek on tagatud. 

23. Korraldab viivitamata turva-, valve-, 
signalisatsiooni- ja sideseadmete, uste, 
ukseluukide, lukkude, trellide ning kambrisiseste 
seadmete rikete kõrvaldamise, vangla territooriumi 
korrashoiu.  

Rikked on õigeaegselt kõrvaldatud, territooriumi 
korrashoid on tagatud. Rikketeated sisestatud 
ettenähtud haldusprogrammi. 

24. Kontrollib vajadusel valvepiirkondades toimunud 
sündmuste kohta ettekannete vormistamist ja 
vangiregistrisse sisestamist. 

Kinnipeetavate distsipliinirikkumised ja muud 
sündmused on vangiregistris nõuetekohaselt 
koostatud ja registreeritud. 



 

25. Reageerib viivitamatult vangla julgeolekut 
ohustavatele olukordadele, teavitab juhtunust 
peaspetsialist-korrapidajat, vajadusel teeb 
ettekande vastavalt kehtestatud korrale 
kinnipeeturegistrisse (KIR-i). Tagab, et koostatud 
ettekanded ja aktid jõuaksid peavalvekeskusesse 
esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui 
ettekande või akti koostamise kuupäeval. 

Vangla julgeolekut ohustav olukord on lahendatud, 
juhtunust on teavitatud peaspetsialist-korrapidajat. 
Sündmuste ja rikkumiste kohta on koostatud 
ettekanded vastavalt ettenähtud kinnipeeturegistri 
korrale. Ettekanded ja aktid jõuavad 
peavalvekeskusesse ettenähtud ajal.  

26. Koostab koos üksuste juhtidega sisevalveplaani I 
osa. 

Sisevalveplaani esimene osa on koostatud. 

27. Koostab vahetuse lõppedes sisevalveplaani II osa 
ning kinnitab selle. 

Sisevalveplaani teine osa on koostatud korrektselt 
ning kinnitatud. 

28. Korraldab kooskõlas kehtiva korraga vangla 
territooriumile saabuvate ja lahkuvate isikute ning 
nende asjade ülevaatuse, tagab isikute saatmise 
vangla territooriumil. 

Pääslakorra nõuded on täidetud, isikute saatmine 
vangla territooriumil on tagatud. 

29. Korraldab ja tagab kinnipeetavate nõuetekohase 
kartserisse paigutamise ja vabastamise. Jälgib, et 
kinnipeetavatele määratud karistuste kohaldamisel 
ja täideviimisel on järgitud kehtivat korda ning 
vastavad dokumendid on nõuetekohaselt 
vormistatud. 

Kinnipeetavatele määratud distsiplinaarkaristused 
on täideviidud, dokumendid on vormistatud 
korrektselt. 

30. Teavitab vangla juhtkonda, osakonna juhatajaid ja 
Justiitsministeeriumi ametnikke vanglas toimunud 
erakorralistest sündmustest vastavalt kehtestatu 
korrale. 

Vangla juhtkond, osakonna juhatajad ja 
Justiitsministeeriumi ametnikud on informeeritud 
vanglas toimuvatest erakorralistest sündmustest. 

31. Korraldab meditsiinitöötajate väljakutsumise 
haigestunud kinnipeetavale esmaabi osutamiseks 
ja vajadusel tema transportimise raviasutusse, 
vajadusel komplekteerib saatemeeskonna. 
Vajadusel viib saatemeeskonnale läbi vajaliku 
juhendamise. 

Esmaabi andmine on korraldatud, kinnipeetav on 
vajadusel saadetud raviasutusse ning 
saatemeeskond on komplekteeritud ja juhendatud. 

32. Lahendab oma pädevuse piires 
järelevalveosakonna tööd puudutavaid probleeme. 

Probleemide asjaolud on välja selgitatud ja olukord 
lahendatud. 

33. Korraldab narkootiliste, alkohoolsete ja 
psühhotroopsete ainete tarvitamisele kalduvate 
kinnipeetavate täiendavat kontrolli. 

Täiendav kontroll narkootiliste, alkohoolsete ja 
psühhotroopsete ainete tarvitamisele kalduvate 
kinnipeetavate üle on korraldatud. 

34. Korraldab põgenemisele või kallaletungile 
kalduvate ning psüühikahäiretega kinnipeetavate 
täiendavat kontrolli. 

Täiendav kontroll põgenemisele või kallaletungile 
kalduvate ning psüühikahäiretega kinnipeetavate 
üle on korraldatud. 

35. Teab ja jälgib ohtlike kinni peetavate tabelis või 
KIR-is kinni peetavate kehtivaid julgeolekualaseid 
andmeid ning tagab nende vanglasisesel 
ümberpaigutamisel vangla julgeoleku. 

Ohtlike kinni peetavate tabelis või KIR-is kajastatud 
julgeolekualased andmed on teada ning kinni 
peetavad isikud on täiendava järelevalve all ning 
nende vanglasisesel ümberpaigutamisel ja muus 
vormis kontaktis olles järgitakse käitumisjuhist 
vangla ja enda julgeoleku ja turvalisuse 
tagamiseks. 

36. Osaleb järelevalveosakonna tööga seotud 
normdokumentide eelnõude koostamisel. 

Normdokumentide eelnõude koostamisel on 
lähtutud järelevalve teostamise praktilistest 
vajadustest. 

37. Teeb ettepanekuid vanglaametnike ergutamiseks, 
edutamiseks või üleviimiseks. 

Ettepanekud on esitatud. 

38. Kontrollib vahetuses teenistuses olevate 
vanglaametnike tööd. 

Vahetuses teenistuses olevate vanglaametnike töö 
on kontrollitud. 

39. Teenistusülesannete täitmise lõpetamisel annab 
üle ametialase dokumentatsiooni, tutvustab 
teenistusülesandeid täitma asuvale peaspetsialist-
korrapidajale üksikasjalikult olukorda vanglas, 
vangla juhtkonna poolt antud uusi korraldusi või 
käskkirju. 

Ametialane dokumentatsioon on üle antud, 
teenistusülesandeid täitma asuv 
peaspetsialistkorrapidaja on tutvunud olukorraga 
vanglas, uute korralduste ning käskkirjadega. 

40. Säilitab töövaldkonda hõlmavaid dokumente ning 
valmistab need ette arhiveerimiseks kooskõlas 
kehtiva korraga. 

Dokumendid on säilitatud ja arhiveeritud. 

41. Olenemata ajast on võimalusel valmis 
erakorraliste sündmuste puhul ja 
peavalvekeskusest korralduse saamisel 

Erakorraliste sündmuste puhul on ametnik asunud 
teenistusse ja täidab vahetu juhi antud korraldusi. 



 

viivitamatult teenistusse ilmuma 

42. Kannab teenistuse ajal talle väljastatud 
erivahendeid, isikukaitsevahendeid, raadiojaama 
(sh kõrvaklappi) ja teenistusrelvi. Kannab 
läbiotsimistoimingute teostamise ajal vajalikke 
kaitsevahendeid (latekskindad). 

Tagatud on ametniku valmisolek võimalike 
hädaolukordade lahendamiseks ja ametniku 
turvalisus. 

43. Oskab kasutada turva- ja läbipääsusüsteemide 
integreeritud tarkvara 

Ametnik oskab kasutada turva- ja 
läbipääsusüsteemide integreeritud haldustarkvara. 

44. Teab ja tunneb vangla tehnosüsteeme ning oskab 
neid vajadusel kasutada ja vajadusel teab kelle 
poole rikke ilmnemisel pöörduda. 

Ametnik oskab vangla tehnosüsteeme kasutada 
ning teab kelle poole pöörduda rikke ilmnemisel.  

45. Kontrollib vajadusel pagasikontrolliseadmega 
(röntgenseade) vanglasse sisenevate isikute ja 
saabuvate vangide kaasas olevaid esemeid ning 
vanglasse saabuvaid kirjasaadetisi ja pakke. Teab 
ja tunneb Tallinna Vangla pagasikontrolliseadmeid 
ja täidab kiirgustöö eeskirja ning ohutusnõudeid. 

Vanglasse saabuvad esemed, kirisaadetised ja 
pakid on pagasikontrolliseadmega kontrollitud. 
Kiirgustööd reguleerivate õigusaktidest tulenevad 
nõuded sh ohutusnõuded on täidetud. 

46. Täites teenistusülesandeid käesolevas 
ametijuhendis määramata valvepiirkonnas tutvub 
vastava valvepiirkonna ametijuhendiga, kelle 
tööülesandeid täidab ja kinnitab valvelehel 
ametijuhendiga tutvumist allkirjaga. 

Ametijuhendiga on tutvutud, kinnitus tutvumise 
kohta lisatud valvelehele. Teenistusülesanded on 
täidetud nõuetekohaselt ja vastavalt valvepiirkonna 
spetsiifikast lähtudes. 

47. Tagab enda ametiruumides puhtuse ja korra 
hoidmise. 

Enda ametiruumides on puhtuse ja korra hoidmine 
tagatud. 

48. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi 
ning ühekordseid korraldusi, mis on antud 
osakonna põhitegevuse raames. 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

49. Tutvub jooksvalt (mitte harvemini kui kolm korda) 
vahetuse tööpäeva või –vahetuse jooksul 
postkasti saadetud e-kirjadega ja KIR-i tulnud 
ülesannetega ning võtab e-posti ja KIR-i teel 
saadud ülesanded täitmiseks. 

E-postiga saadetud tööülesanded on täidetud. KIR 
asjakohased kanded on nõuetekohaselt tehtud. 

50. Jälgib, et vangla territooriumil on kõik uksed ja 
väravad lukustatud. 

Valvepiirkondade vaheuksed on suletud ja 
lukustatud 

51. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud õppe- ja teabepäevad. 

52. Ametiabi andma määratud ametnik peab olema 
valmis täitma talle avaliku korra tagamise raames 
antud ülesannet. 

Avaliku korra tagamise raames antud ülesanded on 
täidetud nõuetekohaselt. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Ametnik teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, 

riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui 

tööandja on andnud selleks selge volituse. 

 

Õigused: 
 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.  
2. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
3. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
4. Teha osakonnajuhatajale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks oma 

pädevusse kuuluvas valdkonnas. 
5. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt 

Tallinna Vangla koolitusstrateegiale. 

 

Vastutus 1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest. 
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest.  
3. Töö tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puutuvate andmete 

ning muude isikuandmete kaitse seaduses sätestatud delikaatsete isikuandmete 
hoidmise eest. 

4. Tööülesannete täimiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, 
otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.  

5. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest. 
6. Direktori asetäitja või direktori teavitamise eest meedia huvist vanglateenistuse vastu 

ja meediapäringutest. 
7. Suhtleb kinnipeetavaga vaid vangla sisekorraeeskirjadest, Tallinna Vangla 

kodukorrast, muudest vangistust reguleerivatest õigusaktidest lähtuvalt ja 
käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete teenistusülesannete täitmiseks 



 

nendes ettenähtud korras ja viisil. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu oluliselt 
teenistusülesanded ja nende täitmiseks kehtestatud nõuded, tööaja korraldus, 
teenistusülesannete maht ning teenistusülesannete muutmise tõttu ei vähene põhipalk. 

 
 
 
Ametnik kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja 
kohustub seda täitma. 

Ametnik:   
 

 

  

   
  /ees- ja perenimi/                /allkiri/                                 /kuupäev/  
 
Vahetu juht kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendit teenistujale 
tutvustanud ja selgitanud. 

Vahetu juht: 
 

 

  

    /ees- ja perenimi/                /allkiri/                                 /kuupäev/ 
 


