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TALLINNA VANGLA 
 

KANTSELEI VALDKONNA PEASPETSIALISTI (KP arvestus) AMETIJUHEND 
 
 

Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla kantselei valdkond 

Töökoht: Peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Kinni peetavate isikute arvestus 

Vahetu juht: Tallinna Vangla direktori määratud direktori asetäitja 

Alluvad: Kinni peetavate isikute arvestusega tegelevad kantselei spetsialistid 
Töötaja asendab: Tallinna Vangla direktori poolt määratud teenistujat 

Töötajat asendab: Tallinna Vangla direktori poolt määratud teenistuja 

Töökoha põhieesmärk: Kinnipeetavate ja vahistatute isiklike toimikute pidamise, vanglas viibimise 
seaduslikke aluste ning kinnipidamistähtaegade järgimise korraldamine ning 
isikute vabastamine kinnipidamisaluse ära langemisel. Struktuuriüksuse kinni 
peetavate isikute arvestusega seotud igapäevase sujuva töökorralduse 
tagamine, arendamine ja seatud eesmärkide täitmine. 

 

Tööandja poolt kehtestatud 
nõuded: 

1. Keskharidus 
2. Vähemalt 2 aastane kinni peetavate isikute arvestusega seotud 

töökogemus 
3. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel 
4. Hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, Internet) 
5. Kinnipidamine headest käitumistavadest ja eetikakoodeksist 
6. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda reguleerivatest 

õigusaktidest  
7. Hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus  
8. Hoolikas, täpne ja aus  
9. Töös iseseisev kuid meeskonnas koostöövõimeline  
10. Kõrge pingetaluvus 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Kinni peetavate isikute arvestusega seotud kantselei 
töötajate töö juhtimine ja koordineerimine. 

Tõhus töökorraldus, motiveeritud töötajaskond, 
ettepanekud osakonna töökorralduse, töötajate 
täiendõppe ning osakonna tööplaani osas, 
kvaliteetselt ja õigeaegselt täidetud ülesanded. 

2. Tagab vanglasse vastuvõetud kinni peetavate isikute 
kohta vormistatud dokumentide õigsuse. 

Dokumendid on vormistatud õiguspäraselt. 

3. Jälgib kinni peetavate isikute vanglas pidamise 
põhjendatust ja kinnipidamisdokumentide õiget ja 
nõuetekohast vormistamist ning võtab tarvitusele 
abinõud välja selgitatud puuduste kõrvaldamiseks. 

Kinnipidamine on seaduslik. 

4. Tagab kinni peetavate isikute vabastamise 
seaduslikkuse ning allkirjastab vabastamisõiendid. 

Kinni peetavate isikute vabastamine on seaduslik. 

5. Peab kinni peetavate isikute vabastamisõiendite 
arvestusraamatut. 

Vabastamisõiendid on registreeritud. 

6. Tagab kinnipeetavate tingimisi ennetähtaegse 
vabastamise  ning karistusjärgse käitumiskontrolli 
menetluste algatamise vastavalt tähtaegadele. 

Tingimisi ennetähtaegne vabastamine ning 
karistusjärgne käitumiskontrolli menetlused on 
algatatud tähtaegselt. 

7. Armuandmispalvete edastamisel korraldab koostöös 
inspektor-kontaktisikutega vajalike dokumentide 
koostamise. 

Armuandmispalved on edastatud vastavalt 
nõuetele. 

8. Peab kinni peetavate isikute arvulisuse, koosseisu ja 
liikumise aruannet ning esitab need vajadusel 
Justiitsministeeriumile. 

Aruanded on koostatud ja esitatud õigeaegselt. 

9. Vormistab koostöös teiste osakondadega 
kohtule materjalid kinni peetava isiku karistuse 
kandmisest vabastamiseks parandamatu haiguse 
tõttu. 

Kohtule esitatavad materjalid on korrektselt 
vormistatud. 



10. Töötab välja talle alluvate töötajate ametijuhendid 
ning vajadusel muudab neid. 

Ametijuhendid on välja töötatud ja vajadusel 
muudetud. 

11. Tagab ametijuhendite ja teiste ettenähtud 
dokumentide tutvustamise töötajatele  

Dokumendid on tutvustatud ja töötajad teavad 
täpselt oma ülesandeid. 

12. Teeb teabepäevi kehtiva seadusandluse ja 
struktuuriüksuse tööd reguleerivate normatiivaktide 
tundmaõppimiseks. 

Õigusaktid on tutvustatud. 

13. Tagab kinni peetava isiku vanglast lühiajalisele 
väljasõidule lubamise väljasõidudokumentide 
(väljasõidutunnistus ja teade politseile) 
nõuetekohase vormistamise. 

Lühiajalise väljasõidu dokumendid on 
nõuetekohaselt vormistatud. 

14. Tagab vangla asjaajamiskorrast tulenevate 
ülesannete täitmise. 

Asjaajamiskorrast tulenevad nõuded on täidetud. 

15. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi. Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

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

17. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja koosolekutel, 
teeb vahetule juhile ettepanekuid töö paremaks 
korraldamiseks. 

Tööalaste koosolekute ja nõupidamiste tulemusi 
rakendatakse tööülesannete läbiviimisel, 
ettepanekud töö paremaks korraldamiseks on 
esitatud. 

 

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, Tallinna 
Vangla kodukorrast ja muudest õigusaktidest. 

 

Vahetu juht:  Töötaja: 

  

 allkiri/ kuupäev allkiri /kuupäev 
 
 


