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TALLINNA VANGLA 
 

SAATEÜKSUSE SAATJA AMETIJUHEND 
AMETIABI ANDMISE JA VANGLAVÄLISE SAATMISE ÕIGUSEGA 

 
 

Struktuuriüksuse nimetus: Saateüksus 

Ametikoht: Saatja 

Tegevusvaldkond: Vangistuse täideviimine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Üksuse juht 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Puudub 

Teenistujat asendab: Puudub 

Ametikoha põhieesmärk: Vangide plaaniline vanglaväline saatmine 

 

Kvalifikatsioon: Ametnik peab vastama vangistusseaduse § 1131 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 sooritanud justiitsministri 
12.12.2002 määruses nr 81 § 21 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. valvur on määratud ametiabi andjaks avaliku korra tagamist 

nõudvates ülesannetes; 

2. vastava eriväljaõppe edukas läbimine; 

3. tulirelva, elektrišokirelva, gaasirelva ja teleskoopnuia 

kandmise õigus ja 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. Vangide saatmine vangistusseaduse alusel 
kehtestatud regulatsioonide nõuetele vastavalt, 
sealhulgas vangi saateautosse paigutamisel, 
valvamisel ja üleandmisel. 

Vangide saatmised toimuvad vastavalt kehtivatele 
regulatsioonidele. 

2. Talle väljastatud teenistusrelvade, sidevahendite 
ja muu varustuse tehnilise korrasoleku 
kontrollimine enne saateülesande täitma asumist. 

Ametnik asub saatmisülesannet täitma tehniliselt 
korras teenistusrelvade, sidevahendite ja muu 
varustusega. 

3. Täidab erandjuhul saatemeeskonna ülema 
ülesandeid. 

Saatemeeskonna ülema ülesanded on 
nõuetekohaselt täidetud. 

4. Täidab saateüksuse juhi antud ühekordseid 
korraldusi. 

Korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine.  

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

6. 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.   

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

Ametnikule antud ametiabi ülesanded on nõutaval 
tasemel täidetud. 

 

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 koheselt saateüksuse juhti mistahes probleemidest, mis takistavad tööd või 

määratud tähtaegadest kinnipidamist. 
5. Haigestumisest või muudel põhjustel töölt puudumisest teavitab viivitamata 

saateüksuse juhti. 

 

Õigused: 
 

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

2. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
3. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
4. Teha vahetule juhile ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks oma 

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

 

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/ 
 
 
 
 


