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Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla õiguse valdkond 
Töökoht: Jurist 
Tegevusvaldkond: Vangla tegevuse juriidilise korrektsuse tagamine 
Vahetu juht: Õiguse valdkonna vanemjurist 
Alluvad: Puuduvad 
Töötaja asendab: Õiguse valdkonna vanemjuristi määratud töötajat 
Töötajat asendab: Õiguse valdkonna vanemjuristi määratud töötaja 
Töökoha põhieesmärk: Vanglas koostatavate õigusaktide ja dokumentide juriidilise korrektsuse 

tagamine ning vangla õigusalane teenindamine ja esindamine. 
 
Tööandja poolt kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuded: 

1. Juriidiline kõrgharidus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel  
3. Arvuti kasutamise oskus 

 
Muud tööandja poolt 
kehtestatud nõuded: 

1. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda 
reguleerivatest õigusaktidest 

2. Suuline ja kirjalik eneseväljendamiseoskus  
 
Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:  Tulemus:  
1. Kooskõlastab ja/või vajadusel koostab 

vangla poolt sõlmitavad lepingud (või 
lepingute projektid), põhitegevusega 
seotud käskkirjad, korraldused, õiguslikke 
hinnanguid või juriidilisi seisukohti 
sisaldavad kirjad. Tagab nende sisulise ja 
vormilise õiguspärasuse. 

Dokumendid on kooskõlastatud ja/või vajadusel 
koostatud, tagatud on nende sisuline ja vormiline 
õiguspärasus. 

2. Menetleb kinnipeetavate esitatud vaideid ja 
kahjunõudeid, peab nende üle arvestust. 

Vaided ja kahjunõuded on nõuetekohaselt ja tähtaegselt 
menetletud. Olemas on järjepidev ülevaade vaietest ja 
kahjunõuetest.  

3. Valmistab ette dokumendid 
kohtumenetluseks, esindab 
kohtumenetluses vangla huvisid. Peab 
arvestust kohtuasjade arvu ja hetkeseisu 
kohta. 

 

Kohtusse esitatavad dokumendid on nõuetekohaselt ja 
tähtaegselt koostatud. Vangla huvid kohtumenetluses on 
kaitstud. Olemas on järjepidev ülevaade kohtuasjade 
hetkeseisust. 

4. Salvestab nõutud kohtumaterjalid 
vanglateenistuseülesesse kohtuasjade 
andmebaasi. 

Kohtumaterjalid on andmebaasi salvestatud tähtaegselt ja 
nõuetekohaselt. 

5. Lahendab oma pädevuse piires kirjalikke ja 
suuliseid avaldusi, kaebuseid, taotluseid ja 
teabenõudeid. 

Avaldused, kaebused, taotlused ja teabenõuded on 
tähtaegselt lahendatud. 

6. Nõustab vangla teenistujaid 
teenistuskohustuste täitmisega seotud 
õigusalastes küsimustes ning teavitab neid 
vangla tegevuse seisukohalt oluliste 
õigusaktide vastuvõtmisest ja õigusaktides 
tehtud muudatustest. 

Vangla tegevus on juriidiliselt korrektne, teenistujad on 
uute õigusaktide vastuvõtmisest ja õigusaktides tehtud 
muudatustest teadlikud. 

7. Tagab töövaldkonda puudutavate 
dokumentide säilimise, korrasoleku ning 
arhiivi andmise. 

Töövaldkonna dokumendid on nõuetekohaselt säilitatud 
ning õigeaegselt arhiivi edastatud. 

8. Teeb vahetule juhile ettepanekuid oma 
töövaldkonna arendamise ja/või vajalike 
muudatuste kohta. 

Ettepanekud on tehtud põhjendatud analüüsi alusel ning 
suunatud kogu töö tulemuslikkuse ja haldussuutlikkuse 
tõstmisele. 

9. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke 
korraldusi, mis on seotud töökoha 

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

TALLINNA  VANGLA  
 

ÕIGUSE VALDKONNA JURISTI AMETIJUHEND 



 

tegevusvaldkonnaga. 

10. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 

 

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö 

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

vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Töötaja ei suhtle tööandja esindajana avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, 

kui tööandja on andnud selleks selge volituse.    
 
Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepinguseadusest ja muudest 
õigusaktidest. 
 
Tööandja:  Töötaja: 

  
    allkiri/ kuupäev                        allkiri /kuupäev 
 

 
 
 


