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KINNITATUD 

                 Tallinna Vangla direktori 
                    26. märtsi 2012 

                                                                                                                                                  käskkirjaga nr 60 

 
Struktuuriüksuse nimetus: Juhtkond 
Ametikoht: Direktori asetäitja 
Tegevusvaldkond: Direktori korralduse alusel määratud osakondade/üksuste  töö 

juhtimine ja koordineerimine 
Ametisse nimetamine: Vangla direktor 
Vahetu juht: Vangla direktor 
Alluvad: Direktori korralduse alusel määratud osakondade/üksuste teenistujad 
Teenistuja asendab: Vangla direktorit ja tema poolt määratud teenistujat 
Teenistujat asendab: Vangla direktori poolt määratud teenistuja 
Ametikoha põhieesmärk: Vangla juhtimises osalemine ning direktori asendamine direktori 

määratud ulatuses. 
 
Kvalifikatsioon: 1. Kõrgharidus või vangla- või politseiametniku erialal sisekaitselises 

rakenduskõrgkoolis omandatud rakenduskõrgharidus.  
2. Töökogemus I klassi vanglainspektori ametiastmele või kõrgemale 

ametiastmele vastaval ametikohal vähemalt 2 aastat.   
3. Eesti keele oskus kõrgtasemel.   
4. Inglise- ja vene keele suuline ja kirjalik oskus vähemalt 

kesktasemel, sealhulgas ametialase sõnavara valdamine.  
5. Tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ning andmekogude kasutamise 

oskus.  
Muud nõuded: 
 

1. Vangistust ja vanglateenistust reguleerivate õigusaktide põhjalik 
tundmine.  

2. Oskus efektiivselt kavandada ning kontrollida tööprotsesse ja 
alluvate tööd. 

3. Oskus edastada infot ja anda tagasisidet adekvaatselt, õigeaegselt, 
täpselt ja arusaadavalt. 

4. Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas.  
5. Väga hea algatus-, otsustus-, analüüsi- ja tulemuste 

prognoosivõime.  
6. Täpsus ja kohusetundlikkus ning suurepärane pingetaluvus. 

 
Teenistusülesanded: Tulemus: 
1. Asendab direktorit, osaleb vangla juhtimises ja 

vanglale seatud eesmärkide elluviimises ning 
eriolukordade lahendamises. 

1. Direktori asendamine tema äraolekul on 
tagatud. 

2. Eriolukordade lahendamises on osaletud 
vastavalt vajadusele ning koostatud kavadele. 

3. Tööalastel koosolekutel ja nõupidamistel on 
osaletud ning otsused/tulemused on 
rakendatud. 

4. Vajalik ja oluline teave on operatiivselt 
edastatud. 

5. Vangla tulemuseesmärgid on täidetud. 
6. Koostöö ja infovahetus vangla erinevate 

struktuuriüksuste vahel toimib. 
7. Vangla vara kasutamine on 

heaperemehelikult korraldatud. 
2. Juhib talle määratud ametnike ja struktuuriüksuste 

tööd lähtudes vangla eesmärkidest, eelarvest ja 
tähtaegadest ning vajadusel võtab tarvitusele 
abinõud puuduste kõrvaldamiseks. 

1. Struktuuriüksuste töö on eesmärgistatud, 
tulemuslik ja kontrollitud. 

2. Struktuuriüksuste tegevus lähtub vangla 
eelarvest, rahaliste ja muude vahendite 
kasutus on sihtotstarbeline. 

3. Teenistujate ettevalmistus, kutseoskuste tase, 
töödistsipliin ja tegevus vastab kehtivatele 
nõuetele. 

4. Teenistujate ametijuhendid on koostatud ja 
kinnitatud ning ajakohased. 
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5. Arenguvestlused teenistujatega on 
korraldatud ja läbi viidud. 

6. Motiveeritud ettepanekud teenistujate 
ümberpaigutamiste, edutamiste, ergutuste ja 
distsiplinaarkaristuste kohta on tehtud. 

7. Andmebaasid on andmeterviklikud ja andmed 
kaitstud. 

8. Struktuuriüksuste dokumendid on sisuliselt ja 
juriidiliselt korrektsed, nõuetekohaselt 
vormistatud ja säilitatud 

9. Esile kerkinud puudused on kõrvaldatud. 
10. Direktorile on tagatud ülevaade 

osakondade/üksuste tegevusest. 
3. Võtab vastu teenistujaid ja kinni peetavaid isikuid 

ning korraldab avaldustele ja kaebustele 
vastamise. 

Teenistujad ja kinni peetavad isikud on vastu 
võetud, avaldused ja kaebused on tähtaegselt 
lahendatud. 

4.  Koostab ja esitab õiendeid, aruandeid ja muud 
informatsioonilist laadi dokumente. 

Õiendid, aruanded ja muud informatsioonilist laadi 
dokumendid kohta on koostatud ja esitatud vangla 
direktorile ja/või Justiitsministeeriumi vanglate 
osakonnale. 

5. Täidab direktori ühekordseid korraldusi. Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 
6. Esindab vanglat saadud volituste piires. Vangla on saadud volituste piires esindatud. 
7. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on vajalikud õppe- ja teabepäevad. 
 
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 vangla direktorile ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks oma 

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

Tallinna Vangla koolitusstrateegiale. 
 

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

andmete ning muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest. 
4. Tööülesannete täitmiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, 

otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.  
5. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest. 
6. Suhtlemine 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 ametikoha eesmärk, 
põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku 
ülesannete maht oluliselt ei suurene. 

 

Ametnik kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud, 
sellega nõus 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/  


