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Tallinna Vangla direktori 
23.11.2017 

käskkirjaga nr 1-1/17/98 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Viies üksus 

Ametikoht: Peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Naissoost kinnipeetavate vangistuse täideviimise ja järelevalve 
korraldamine. 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Direktori asetäitja 

Alluvad: Üksuse järelevalveametnikud, kelle tööülesannete 
täitmist ametnik koordineerib. 

Teenistuja asendab: Direktori asetäitjat ja direktori 
asetäitja määratud ametnikku 

Teenistujat asendab: Direktori asetäitja või direktori asetäitja määratud ametnik 

Ametikoha põhieesmärk: Direktori asetäitja tegevuse toetamine tagamaks üksuse tõrgeteta töö.  
 

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 2. jaos sätestatud nõuetele. 

Tööaja korraldus: Tööaeg on 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. 

Muud nõuded: Puuduvad 
Vanglaväliseid saateülesandeid täitvatel ametnikel tulirelva kandmise õigus 
Relvastatud üksuse liikmed peavad vastama relvastatud üksuse liikmele 
kehtestatud nõuetele 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Tagab viienda üksuse kinnipeetavate 
järelevalve korralduse ja vangistuse 
täideviimise. Juhendab järelevalve ametnike 
tööd ja osutab neile praktilist ja metoodilist abi 
töö korraldamisel. 

 Vangistuse täideviimine ja 
järelevalvetoimingute teostamine on 
vastavuses õigusaktidega.  

 Üksuse valvetoimkonna liikmed on 
varustatud teenistuseks vajaliku info ja 
vahenditega.  

 Tagatud on üksuses päevakavast 
kinnipidamine ja päevakavaliste tegevuste 
toimimine. 

 Vahetused on komplekteeritud. 

 Vanglasisesed saateülesanded on 
teostatud nõuetekohaselt;  

 Kinnipeetavad ja kambrid on läbi otsitud ja 
tehniline ülevaatus teostatud 

2. Aitab igakülgselt kaasa ning soodustab oma 
igapäevaste ülesannete täitmisel 
kinnipeetavate õiguskuulekale käitumisele 
suunamisele ja vangla seatud eesmärkide 
täitmisele. 

Tööprotsess on suunatud kinnipeetavate 
õiguskuulekuse suurendamisele. 

3. Osaleb kinnipeetavate vangistust reguleeriva 
ja sisekorda puudutavate õigusaktide 
koostamisel ja uuendamisel. 

Õigusaktid on koostatud korrektselt ning kooskõlas 
seadusega. 

4. Aitab kaasa teenistusalase avaliku 
informatsiooni tõrgeteta liikumise üksuse 
siseselt, samuti vangla muude 
struktuuriüksuste vahel. 

Informatsioon liigub tõrgeteta. 

5. Võtab osa kinnipeetavate vastuvõtu, 
lühiajalise väljasõidu ja 
sõltuvusrehabilitatsiooni osakonda 
paigutamise komisjoni tööst. 

Osaleb aktiivselt komisjonide töö- ja 
otsustamisprotsessis. 

6. Erakorralise sündmuse korral, korraldab 
vajadusel üksuse vanglaametnike tegutsemist, 
kinnipeetavate evakueerimist, blokeerimist või 

Osaleb erakorralise olukorra lahendamisel. 

TALLINNA VANGLA 
VIIENDA ÜKSUSE PEASPETSIALISTI  

AMETIJUHEND 



 

isoleerimist. 

7. Peab olema kursis operatiivolukorraga 
vanglas. 

Omab ülevaadet operatiivolukorrast vanglas. 

8. Koostab vastused üksuse tööd üldiselt 
puudutavatele selgitustaotlustele, 
märgukirjadele ja teistele pöördumistele sh 
üldise iseloomuga kohtunõuetele.  

Selgitustaotluste, märgukirjade ja teiste 
pöördumiste vastused on üksuse juhiga 
kooskõlastatud ja õigeaegselt vastatud. 

9. Koostab üksuse valveplaane ja teeb direktori 
asetäitjale ettepanekuid vahetuste ja 
tööjaotuse ühtlustamiseks. 

Üksuse valveplaanid on õigeaegselt ja 
nõuetekohaselt koostatud. Ettepanekud vahetuste 
ja tööjaotuse ühtlustamiseks on vajadusel tehtud. 

10. Koostab kinni peetavate isikute suhtes 
rakendatavate julgeoleku abinõude 
kohaldamise või lõpetamise käskkirju. Haldab 
sellekohast ülevaadet üksuse kinni peetavate 
isikute kohta.  

Käskkirjad on nõuetekohaselt koostatud, ülevaade 
reaalajas kohaldatavate julgeoleku abinõude kohta 
vastab tegelikkusele.  

11. Koostab üksuses töötavate ametnike iga-
aastasepuhkuse ajakava projekti ja esitab 
selle direktori asetäitjale. 

Üksuses töötavate ametnike iga-aastane puhkuse 
ajakava projekt on koostatud ja õigeaegselt 
direktoriasetäitjale esitatud. 
 

12. Koostab üksuse teenistujate tööajatabeli ja –
graafiku. 

Üksuse tööajatabelid ja –graafikud on õigeaegselt 
ja nõuetekohaselt koostatud. 

13. Korraldab üksuse kinnipeetavate sisseostude 
tegemist vangla kaupluse vahendusel. 

Kinnipeetavate sisseostude tegemine on 
korraldatud. 

14. Korraldab üksuses kinnipeetavate helistamist 
ja kirjavahetust vastavalt kehtivate õigusaktide 
nõuetele. Tagab kirjavahetuse ja 
helistamisega seonduva informatsiooni 
korrektse dokumenteerimise. 

Kinnipeetavate helistamine ja kirjavahetus on 
korraldatud vastavalt kehtivate õigusaktide 
nõuetele. Helistamise ja kirjavahetusega seonduva 
informatsiooni korrektne dokumenteerimine on 
tagatud. 

15. Valmistab ette direktori asetäitja pädevuses 
antavad üldised haldusaktid kinni peetavate 
isikute kohta.  

Haldusaktid on nõuete kohaselt vormistatud.  

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

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

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

 

Kooskõlas-
tatud 
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 üksuse juhil 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 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/ 


