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käskkirjaga nr 1-1/127 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla kantselei valdkond 

Töökoht: Spetsialist 

Tegevusvaldkond: Kinni peetavate arvestus 

Vahetu juht: Kantselei valdkonna (KP arvestus) peaspetsialist 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Kantselei valdkonna peaspetsialisti (KP arvestus) poolt määratud töötajat 

Töötajat asendab: Kantselei valdkonna peaspetsialisti (KP arvestus) poolt määratud töötaja 

Töökoha põhieesmärk: Kinni peetavate vabastamisega seotud toimingute teostamine. 

 

Tööandja poolt kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuded: 

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

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

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Koostab V-kettal asuvasse vabanejate kausta 
iga kuu 25-kuupäevaks järgmise kuu vabanejate 
nimekirja.  

Nimekiri on kättesaadav 1 kuu ette ning 
täiendatakse jooksvalt 

2. Edastab prokuratuurile ning Politsei- ja 
Piirivalveameti Kodakondsus- ja 
Migratsioonibüroole (KMB) info elamisloata 
välismaalasest kinnipeetavate kohta, kellel lõpeb 
karistus ning organiseerib Eestist väljasaadetava 
isiku vanglast vabastamisel tema üleandmise 
PPA ametnikele. 

Prokuratuuri ja KMB-d on õigeaegselt teavitatud. 
Väljasaadetavad on vabastamisel PPA ametnikele 
üle antud. 

3. Koostab kinni peetavate vabastamisõiendid (v.a 
tõkendi lõppemisega vabanejad) ja annab need 
vahetule juhile kontrollimiseks vähemalt 3 
tööpäeva enne vabastamise kuupäeva koos 
toimikutega. Kontrollib kinnipeetava vabastamise 
päeva hommikul täiendavalt vabastamist 
välistavaid asjaolusid temale kättesaadavatest 
andmekogudest. 

Vabastamisõiendid on korrektselt ja õigeaegselt 
vormistatud ning esitatud. Kinnipeetava vabanemine 
vanglast toimub õigeaegselt. 

4. Koostab kohtusaalist vabastatud kinni peetavale   
isikule tema soovil vabastamisõiendi tagantjärele 

Õiendid on isikutele väljastatud. 

5. Saadab finants- ja majandusosakonnale 
vastavalt vangistusseadusele tõendi vanglast 
vabanevate kinni peetavate kohta. 

Tõend on finants- ja majandusosakonnale edastatud 
vabastamisele eelneval tööpäeval. 

6. Võimaldab ametiisikutel vastavalt vangla 
sisekorraeeskirjaga kehtestatud korras tutvuda 
kinnipeetava isikliku toimikuga ning teeb selle 
kohta kande toimikuga tutvumise lehele. 

Isikutoimikutega tutvumine on fikseeritud isikliku 
toimikuga tutvumise lehel. 

7. Korraldab vabaneva kinni peetava saatmise 
vastuvõtupunkti ning tagastab vabanejale 
toimikus olevad dokumendid. 

Kõik vabanejad on saadetud vastuvõtmispunkti ning 
nad on kätte saanud toimikus olevad temale 
kuuluvad dokumendid. 

8. Koostab ja saadab karistusregistrile teatise 
vanglast vabastatud isiku kohta vastavalt 
karistusregistri seaduse § 11 ja § 12.-le. 

Info karistusregistrile on edastatud. 
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9. Teavitab Põhja Prefektuuri Korrakaitsebüroo 
arestimaja vanglast vabanevast kinnipeetavast, 
kes peab asuma pärast karistuse lõppu aresti 
kandma. 

Põhja Prefektuuri Korrakaitsebüroo arestimaja on 
teavitatud. 

10. Koostab kinnipeetavate isikusamasuse 
kontrollimise akti dokumentide vormistamiseks 
Politsei- ja Piirivalveameti Kodakondsus- ja 
Migratsioonibüroole. 

Isikusamasuse kontrollimise akt on koostatud. 

11. Vastavalt vangistusseaduse § 15 lg 1 ja § 17 lg 
2¹-le võtab hoiule kinni peetavate 
isikutunnistuste digitaalset kasutamist 
võimaldavaid koode. 

Kõik dokumentide kasutamist võimaldavad koodid 
on hoiustatud vastavalt seadusele. 

12. Kontrollib kinnipidamisõiendi väljastamise 
õigsust ja koostab wordi dokumendis 
ettevalmistatud vormil õiendi ning prindib selle 
eraldi blanketile. 

Kinnipidamisõiend on väljastatud. 

13. Korrastab lahkuva või vabaneva kinnipeetava 
isiku isikliku toimiku vastavalt vangla 
sisekorraeeskirjas sätestatud nõuetele. 
Valmistab vabanenud kinnipeetavate isikute 
isiklikud toimikud ette arhiivi andmiseks. 

Toimikud on korrastatud (vanglas olevad 
dokumendid on lisatud) ja vastavad kehtestatud 
nõuetele. 

14. Lahendab avaldusi ja kaebusi oma pädevusse 
kuuluvates küsimustes. 

Avaldused ja kaebused on õigeaegselt ja korrektselt 
lahendatud. 

15. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi. Korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine. 

16. 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. 

 

Vahetu juht:  Töötaja: 

  

    allkiri/ kuupäev                        allkiri /kuupäev 
 

 
 
 


