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käskkirjaga nr 1-1/136 
 

TALLINNA VANGLA 
 

SAATEÜKSUSE JUHI AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Saateüksus 

Ametikoht: Üksuse juht 

Tegevusvaldkond: Vangistuse täideviimine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Relvastatud üksuse ülem, administratiivküsimustes saateüksuse 
eest vastutav direktori asetäitja 

Alluvad: Saateüksuse ametnikud, relvastatud üksuse rakendamisel kõik 
relvastatud üksuse rühma liikmed 

Teenistuja asendab: Relvastatud üksuse ülemat 

Teenistujat asendab: Saateüksuse ametnik, kelle määrab saateüksuse juhi või tema 
äraolekul relvastatud üksuse ülema ettepanekul vangla direktor, 
relvastatud üksuse rühma juhtimise osas rühma liige, kelle määrab 
relvastatud üksuse rühmajuht või tema äraolekul relvastatud üksuse 
ülem 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Vangide plaaniliste vanglavälise saatmise tagamine, vahetu sunni 
kasutamise väljaõppe korraldamise tagamine ning relvastatud 
üksuse rühma juhtimine 

 

Kvalifikatsioon: Ametnik peab vastama vangistusseaduse § 113
1
 lg 2 alusel 

kehtestatud Justiitsministri 23.07.2013 määruses nr 26 
"Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, nõuetele 
vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik“ ja 
justiitsministri 12.12.2002 määruses nr 81 „Relvastatud üksuse 
tegevuse kord“ sätestatud nõuetele ning olema sooritanud 
justiitsministri 12.12.2002 määruses nr 81 § 2

1 
alusel justiitsministri 

käskkirjaga kehtestatud testid ning saateülesande täitmise 
teoreetilise ja praktilise väljaõppe ning täiendkoolitused. Ametnikul 
peab hiljemalt 6 kuud pärast ametikohale asumist olema vähemalt 
sõiduki B-kategooria juhtimisõigus ja alarmsõidukijuhi tunnistus. 

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

Muud nõuded: 1. Väga head teadmised turvataktikast, relvade käsitsemisest ja 
kasutamisest, enesekaitsest ja erivahenditest ning oskus neid 
kasutada. 

2. Väga head teadmised vahetu sunni kasutamise õiguslikest 
alustest. 

3. Vähemalt 5-aastast töökogemust vanglateenistuses, 
politseiasutuses või  kaitseväes ametikohal, mis eeldab häid 
teadmisi turvataktikast, relvade käsitsemisest ja kasutamisest, 
enesekaitsest ja erivahenditest ning valmisolekut neid 
igapäevaselt kasutada. 

4. Vähemalt 3-aastast kogemust spetsialiseeritud üksuse 
meeskonna juhina vanglateenistuses, politseiasutuses või  
kaitseväes. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Juhib saateüksuse tööd – komplekteerib 
saateüksuse koosseisu, koostab tööplaani ja 
püstitab üksuse ametnikele teenistusalaseid 
eesmärke ning suunab ja kontrollib nende 
täitmist. 

Saateüksuse isikkoosseis on piisav, üksusele 
püstitatud eesmärgid on täidetud. 

2. Planeerib üksuse eelarveliste vahendite vajaduse 
ning esitab õigeaegselt eelarvetaotluse. 

Eelarveliste vahendite taotlus on koostatud 
vastavalt vajadustele, õigeaegselt edastatud ning 
põhjendatud. 



 

 
3. Korraldab üksuse teenistujate tööajaarvestuse 

pidamise, töögraafiku koostamise ning 
tööajatabeli õigeaegse esitamise Riigi 
Tugiteenuste Keskusele. 

Ametnike tööaeg on planeeritud vastavalt 
eeskirjadele ja vajadusele. Tööaja arvestus on 
korrektne ning õigeaegselt Riigi Tugiteenuste 
Keskusele edastatud. 

4. Koostab üksuse tasakaalustatud  
puhkusegraafiku ning tutvustab seda 
teenistujatele. 

Puhkuse graafik on õigeaegselt koostatud ning 
üksuse toimepidevus tagatud. 

5. Informeerib operatiivselt üksuse ametnikke 
töökorralduslikest muudatustest ja arengutest, 
korraldab selleks regulaarselt üksuse teabepäevi, 
koosolekuid.    

Tööks vajalik informatsioon ja selgitused on 
õigeaegselt meeskonnani viidud, seeläbi tagatud 
asjassepuutuvate ametnike selged ühesed 
arusaamad teenistusülesannete täitmiseks 
vajalikest töövõtetest, meetoditest ja eesmärkidest. 

6. Tagab üksuse ametnike ametijuhendite 
asjakohasuse. 

Ametnikele on tööülesanded selged ja 
arusaadavad.  

7. Tagab üksuse ametnike hindamise õigeaegse 
läbiviimise, viib läbi hindamisvestlused ning 
koostab hindamise  kokkuvõtted. Kontrollib ja 
hindab jooksvalt ametnike kutseoskuste taset 
ning motivatsiooni, annab tagasisidet töö 
kvaliteedi ning eesmärkide saavutamise kohta. 
Tuvastab ja edastab ettenähtud korras üksuse 
ametnike koolitusvajadused. 

Ametnikud vastavad ametikoha nõuetele. 
Ametnike ametialast toimetulekut ning arengut 
puudutavatele küsimustele on vastatud ning nende 
koolitusvajadus tuvastatud ja ametnikud pakutud 
asjakohastele koolitustele suunatud. 

8. Teeb ettepanekud teenistujatele ergutuste 
kohaldamiseks ning esitab oma arvamuse üksuse 
teenistujate distsiplinaarkorras karistamise 
asjades. 

Silmapaistvate töötulemustega ametnikud on 
ergutatud ning ametniku karistamisel on juht oma 
arvamuse avaldanud. 

9. Hoiab end iseseisvalt kursis teenistust 
puudutavate õigusaktide ja töökorralduslike 
muudatustega. 

Ametnik on kursis õigusnormistiku ning 
töökorralduslike muudatusega ning need on 
üksuse ametnikeni õigeaegselt viidud ja töös 
rakendatud.  

10. Taotleb üksuse ametnikele nende tööks vajalikke 
juurdepääsuõigusi andmekogudele ja 
infosüsteemidele. 

Üksuse ametnikud omavad juurdepääsu 
teenistusülesannete täitmiseks vajalikele 
andmekogudele ja infosüsteemidele. 
 

11. Kontrollib regulaarselt üksuse dokumentatsiooni 
registreerimist, nõuetekohast hoidmist, tagab 
dokumentatsiooni säilimise ning korraldab 
dokumentatsiooni õigeaegse ja nõuetekohase 
arhiveerimise. 

Üksuse dokumentatsioon on korrektselt 
süstematiseeritud hoiustatud ning õigeaegselt 
arhiveeritud. Andmebaasides ning 
dokumentatsioonis olevat informatsiooni 
kasutatakse rangelt teenistusalaselt ning 
kõrvalistel isikutel puudub nendele ligipääs. 

12. Lahendab oma pädevuse piires lahendamiseks 
suunatud pöördumisi. 

Pöördumistele on pädevuse piires õigeaegselt 
vastatud. 

13. Tagab töötervishoiu-, töö-, tuleohutus nõetest 
kinnipidamise üksuses ning treeningutel. 

Õnnetuste tõenäosus on viidud miinimumini. 

14. Juhib relvastatud üksuse rühma tegevust 
vastavalt kehtivatele õigusaktidele, juhenditele ja 
üksuse ülema korraldustele. 

Relvastatud üksuse rühm on komplekteeritud 
maksimaalses võimalikus ulatuses. Relvastatud 
üksuse rühma ülesanded on täidetud - tagatud on 
rühma pidev reageerimisvõimekus ette nähtud aja 
jooksul. Rühma rakendamisel on liikmete tegevuse 
asjakohasuse kohta olemas hinnang, üksuse 
ülemale on esitatud aruanne. 

15. Juhib relvastatud üksuse rühma väljaõpet 
vastavalt relvastatud üksuse ülema kehtestatud 
väljaõppe kavale ja annab sellest üksuse ülemale 
igakuiselt ülevaate. 

On olemas arvestus relvastatud üksuse liikmete  
osalemise üle väljaõppe kavas ette nähtud 
treeningutel. Relvastatud üksuse rühma liikmed on 
osalenud väljaõppe kavas ette nähtud treeningutel 
vähemalt miinimummahus. Relvastatud üksuse 
liikmete  teadmised, oskused ja füüsilised võimed 
on ette nähtud aegadel hinnatud. Relvastatud 
üksuse ülemal on üksuse rühma väljaõppest täielik 
ülevaade. 

16. Saateüksuse ja relvastatud üksuse rühma 
relvastuse ning muu varustuse arvestuse 
pidamine ja korrasoleku korraldamine. 

Üksuse ülemal on ülevaade saateüksuse ja 
relvastatud üksuse rühma relvastuse ja muu 
varustuse kohta, relvastus ja muu varustus on 
üksuse rühma ülesannete täitmiseks töökorras ja 
kasutusvalmis. 



 

17. Juhib vanglaametnike enesekaitse, turvataktika, 
relvade ja erivahendite kasutamise väljaõpet 
vanglas, annab sellest vajadusel ülevaate vangla 
juhtkonnale. 

On koostatud kalendriaasta väljaõppe plaan, 
treeningud toimuvad vastavalt plaanile ning 
ametnike oskused on hinnatud ettenähtud aegadel 
ja vastavalt kehtestatud standarditele. Vangla 
juhtkond saab vajadusel ülevaate ametnike 
eelnimetatud väljaõppe ja ametnike oskuste 
seisust. 

18. Osaleb võimalusel läbiotsimistel. Läbiotsimised on teostatud vastavalt nõuetele. 

19. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, direktori või 
direktori määratud asetäitja antud ja relvastatud 
üksuse ülemalt saadud ülesandeid 

Korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine. 

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

 

Kooskõlastatud 
tegevus, 
koostöö ja 
teavitamine: 

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. 
4. Teavitab direktori määratud ametnikku vajadusest moodustada saatemeeskond 

muudest kui saatmisüksuse ametnikest. 
5. Teeb vangide saatmisega seoses koostööd politsei, kohtu ja teiste vanglatega. 
6. Teeb väljaõppe ja relvastatud üksuse rühma tegevuse korraldamisel koostööd 

avaliku korra tagamise ja laiapindse riigikaitsekorraldamisega tegelevate asutuste ja 
organisatsioonidega kooskõlastades oma tegevuse eelnevalt relvastatud üksuse 
ülemaga. 

7. Relvastatud üksuse rühma tegevuse korraldamisel: 
a. kooskõlastab oma tegevuse relvastatud üksuse ülemaga. Teeb pidevat 

koostööd vangla juhtkonnaga, vajadusel vangla muude struktuuriüksustega; 
b. teavitab koheselt relvastatud üksuse ülemat, mistahes probleemidest mis 

takistavad tööd või määratud tähtaegadest kinnipidamist; 
8. Haigestumisest või muudel põhjustel töölt puudumisest teavitab viivitamata 

relvastatud üksuse ülemat ja saateüksuse eest vastutavat direktori asetäitjat. 

 

Õigused: 
 

1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni, töövahendeid, 
tehnikat ning tehnilist abi nende kasutamisel. 

2. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
3. Teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks, 

sealhulgas teenistusrelvade, erivahendite ning enesekaitsevahendite ja muu 
varustuse kaasajastamise ja hooldamise kohta. 

4. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust. 
5. Tagastada ametnikele ja töötajatele ebakorrektsed ja asjaajamiskorrale 

mittevastavad dokumendid. 
6. Vajadusel kaasata oma töösse teisi vanglaametnikke või töötajaid kasutamaks 

nende pädevust või eriteadmisi. 
7. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
8. Esindada relvastatud üksust kooskõlastatult relvastatud üksuse ülemaga. 
9. Teha ettepanekuid ametniku tööle võtmiseks, ümberpaigutamiseks, edutamiseks, 

ergutamiseks, distsiplinaarkorras karistamiseks. 

 

Vastutus: 1. Teenistusülesannete nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest. 
2. Seadustest, määrustest, vangla töökorralduse reeglitest, kodukorrast ja muudest 

õigusaktidest, juhistest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
teenistusülesannete süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest 
õigusaktides sätestatud korras. 

3. Teenistusülesannete käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele 
vastavuse eest.  

4. Teenistusülesannete tõttu teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu 
puutuvate andmete ning muude isikuandmete kaitse seaduses sätestatud 
delikaatsete isikuandmete hoidmise eest. 

5. Teenistusülesannete täimiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku 
planeerimise, otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.  

6. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest.  
7. Vahetu juhi või direktori teavitamise eest meedia huvist vanglateenistuse vastu ja 

meediapäringutest. 
8. Suhtleb kinnipeetavatega 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/ 
 
 


