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KINNITATUD 

Tallinna Vangla direktori 
18.02.2021 

käskkirjaga nr 1-1/21/6 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Ametikoht: Inspektor-korrapidaja abi 

Tegevusvaldkond: Sisevalve 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor  

Vahetu juht: Järelevalveosakonna peaspetsialist-korrapidaja 

Alluvad: Vanemvalvur, valvur 

Teenistuja asendab: Järelevalveosakonna juhataja või peaspetsialisti poolt määratud 

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

sama osakonna vanglaametnik 
Ametikoha põhieesmärk: Järelevalvetoimingute õigeaegne ja nõuetekohane teostamine. 

Korraldab kinni peetavate isikute järelevalvet ja isolatsiooni ning 
nendele seadusega kehtestatud kinnipidamise tingimuste täitmist. 

 

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 3. jaos sätestatud nõuetele. 

Tööaja korraldus: Summeeritud tööaja arvestus 
Töötamine riigipühadel, nädalavahetustel ja öösiti 

Muud nõuded: 1. valmisolek täita vanglavälist saateülesannet; 
2. vastava eriväljaõppe edukas läbimine; 
3. tulirelva, gaasirelva ja teleskoopnuia kandmise õigus ja 

nende kasutamise oskus Justiitsministeeriumi vanglate 
osakonna määratud tasemel; 

4. valmisolek täita avaliku korra tagamise raames ametiabi 
andmise ülesannet.  

5. valmisolek täita vanglavälist saateülesannet;  
6. kehaliste katsete sooritamine vähemalt justiitsministri 23. 

juuli 2013. a määruse nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule 
esitatavad nõuded, nõuetele vastavuse hindamine ning 
vangla direktori värbamine ja valik” § 9 lõikes 3 sätestatu 
kohaselt. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Teenistusülesandeid täitma asudes võtab 
peaspetsialist-korrapidaja korraldusel vastu 
peavalvekeskuse teenistusalase 
dokumentatsiooni, tehnilised-, eri-, ja 
sidevahendid ning muu varustuse. Avastatud 
puudustest kannab ette koheselt peaspetsialist-
korrapidajale. 

Teenistusalane dokumentatsioon, tehnilised-, eri-, 
ja sidevahendid ning muu varustus on vastuvõetud 
vastavalt kehtestatud nõuetele. Avastatud 
puudustest on ette kantud. 

2. Täidab vajadusel peavalvekeskuses ettenähtud 
dokumentatsiooni. Tagab andmete korrektse 
sisestamise „Riiklikkusse kinnipeetavate, 
karistusjärgselt kinnipeetavate, arestialuste ja 
vahistatute registrisse” (väljastatud õiguste 
piires). 

Dokumendid on vormistatud vastavalt kehtestatud 
korrale ja andmed registrisse on sisestatud 
õigeaegselt ja korrektselt. 

3. Kannab ette peaspetsialist-korrapidajale kinni 
peetavate isikute liikumisest, tekkinud 
probleemidest, avastatud rikkumistest, 
erakorralistest sündmustest ja muudest vangla 
julgeolekuga seonduda võivatest sündmustest 
vastavalt kehtestatud korrale. 

Informatsioon olukorrast vanglas on edastatud 
peaspetsialist-korrapidajale. 
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4. Korraldab kinni peetavate isikute loendusi, 
kannab peaspetsialist-korrapidajale ette loenduse 
tulemused, kinni peetavate isikute üldarvu ning 
loenduse käigus esinenud puudused ja muud 
asjaolud. Teadaolevate andmetega erinevuste 
avastamisel teavitab viivitamata sellest 
peaspetsialist-korrapidajat ja tema korraldusel 
viib läbi teistkordse loenduse. Vajadusel loendab 
isikulikult pikaajaliste kokkusaamiste toas viibivad 
kinnipeetavad. 

Loendus on läbiviidud vastavalt kehtestatud 
nõuetele, informatsioon on edastatud 
peaspetsialist-korrapidajale. 

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

Abinõud ohutuse tagamiseks on rakendatud. 

6. Tagab, et kõik kinni peetavad oleksid toitlustatud. 
Vajadusel lahendab toitlustamisel tekkinud 
probleemid ja puudused. 

Kinnipeetavad on toitlustatud ning jooksvad 
probleemid ja puudused on lahendatud. 

7. Teostab vähemalt ühe korra vahetuse jooksul 
vangla hoonete, vangla perimeetri seespoolset ja 
põgenemist soodustavate kohtade ülevaatust. 
Tulemustest kannab ette peaspetsialist-
korrapidajale. 

Hooned, perimeeter ja põgenemist soodustavad 
kohad on üle vaadatud ja peaspetsialist-korrapidaja 
informeeritud. 

8. Korraldab viivitamata valve-, signalisatsiooni- ja 
sideseadmete, uste, ukseluukide, lukkude, trellide 
ning kambrisiseste seadmete rikete 
kõrvaldamise. 

Sideseadmed, signalisatsioon, uksed, ukselukud, 
luugid, trellid, kambrisisesed seadmed on 
töökorras. 

9. Kannab ette peaspetsialist-korrapidajale ja 
teavitab meditsiiniosakonda kinni peetavate 
isikute haigestumisest ning viivitamatu 
meditsiinilise abi vajadusest. Peaspetsialist-
korrapidaja korraldusel tagab saatmise 
üldraviasutusse ja järelevalve saatmise vältel. 

Peaspetsialist-korrapidaja ja meditsiiniosakond on 
teavitatud kinni peetavate isikute haigestumisest 
ning viivitamatu abi vajadusest. Tagatud on kinni 
peetavate isikute saatmine üldraviasutusse ning 
järelevalve saatmisel. 

10. Tutvub jooksvalt (mitte harvem 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 

11. Korraldab kinni peetavate isikute isoleerimise, 
eraldi hoidmise ja ümberpaigutamise. 

Kinni peetavate isikute isoleerimisele, eraldi 
hoidmisele ja ümberpaigutamisele kehtestatud 
nõuded on täidetud. 

12. Korraldab põgenemisele kalduvate ja 
psüühikahäiretega kinni peetavate isikute ning 
režiimirikkujate täiendava kontrollimise. 

Põgenemisele kalduvad, psüühikahäiretega ning 
režiimirikkumisele kalduvad kinni peetavad isikud 
on täiendavalt kontrollitud. 

13. Korraldab kinni peetavate isikute joobeseisundi 
tuvastamise. Võimaliku joobeseisundi korral 
teavitab peaspetsialist-korrapidajat ja võtab 
kasutusele meetmed kinni peetava isiku 
eraldamiseks. 

Võimalikud joobeseisundid on tuvastatud, 
peaspetsialist-korrapidaja teavitatud ja meetmed 
kinni peetava isiku eraldamiseks on rakendatud 

14. Võtab peaspetsialist-korrapidaja korraldusel 
vastu vanglasse karistuse kandmiseks iseseisvalt 
saabunud isikud ja koostab kinnipidamise aktid. 

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

15. Tagab peaspetsialist-korrapidaja korraldusel 
kinnipeetavate nõuetekohase vabastamise, 
kontrollib vabastamisdokumentide õigsust ja 
vabastatavate kinnipeetavate isikusamasust ning 
tagab nende läbiotsimise. 

Kinnipeetavad on nõuetekohaselt vabastatud. 

16. Korraldab kohtusaalist vabastatute isiklike asjade 
toimetamise eelpääslasse vabanenud isiku kätte 
ning tagab, et vajalik dokumentatsioon oleks 
korrektselt koostatud. 

Kinni peetava isiku vara on toimetatud 
eelpääslasse vabanenud isiku kätte ning 
dokumendid korrektselt koostatud. 

17. 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 

18. 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. 

19. Jälgib turvakaamerate monitore, kannab 
avastatud vanglaametnike sekkumist vajavatest 
asjaoludest ette peaspetsialist-korrapidajale ja 
vajadusel vastava valvepiirkonna ametnikele. 

Turvakaamerate monitorid on jälgitud, avastatud 
asjaoludest on peaspetsialist-korrapidajale ja 
vajadusel valvepiirkonna ametnikele ette kantud. 

20. Väljastab vajadusel vanglateenistujatele 
erivahendeid, teenistusrelvi, tulirelvi ja tehnilisi 
vahendeid. 

Väljastatud vahendid on vastavas süsteemis 
fikseeritud. 

21. Oskab kasutada turva- ja läbipääsusüsteemide 
integreeritud haldustarkvara. 

Ametnik oskab kasutada turva- ja 
läbipääsusüsteemide integreeritud haldustarkvara. 

22. 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. 

23. Tagab enda ametiruumides puhtuse ja korra 
hoidmise. 

Enda ametiruumides on puhtuse ja korra hoidmine 
tagatud. 

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

Ametnik oskab vangla tehnosüsteeme kasutada 
ning riketest on teavitatud vastavaid hooldajaid. 

25. Kontrollib vajadusel pagasikontrolliseadmega 
(röntgenseade) vanglasse sisenevate isikute 
kaasas olevaid esemeid ning vanglasse 
saabuvaid kirisaadetisi ja pakke. Teab ja tunneb 
Tallinna Vangla pagasikontrolli seadmeid ja 
täidab kiirgustöö eeskirja ja ohutusnõudeid. 

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

26. 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. 

27. 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. 

28. Määratud valvepiirkonnas ja vanglasisesel 
liikumisel veendub uste lukustatuses 

Valvepiirkondade vaheuksed on suletud ja 
lukustatud 

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

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

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

31. Vanglavälise saateülesande täitmine. Vanglaväline saateülesanne on täidetud vastavalt 
justiitsministri 20.02.2019 määruses nr 3 „Vangla 
saatemeeskonna ülesanded ja töökord“ ning 
saatmise standardi nõudeid arvestades.   

32. Osaleb vajadusel ametiabi korras sisejulgeoleku 
ja avaliku korra tagamisel. 

Ametnikule antud ametiabi ülesanded on nõutaval 
tasemel täidetud. 

 

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 kinni peetava isikuga 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/ 
 
 


