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TALLINNA VANGLA 
                                               TAASÜHISKONNASTAMISE VALDKONNA  
                                     VÄLISMAALASTE KOORDINAATORI AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Taasühiskonnastamine 

Ametikoht: Välismaalaste koordinaator 

Tegevusvaldkond: Kinni peetavate isikute vangistuse täideviimine 

Ametisse nimetamine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Direktori asetäitja 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Vastavalt vahetu juhi korraldusele 

Teenistujat asendab: Vahetu juhi poolt määratud isik 

Ametikoha põhieesmärk: 
 
 

Välisriigi kodanikega tehtavate toimingute koordineerimine, 
kinnipeetavate nõustamine ja vahendamine isikut tõendavate 
dokumentide taotlemisel.  

 

Tööandja poolt kehtestatud nõuded: 1. Kõrgharidus või selle omandamine lõppjärgus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel 
3.  Vene ja inglise keele suuline ning kirjalik oskus tööks vajaminevas 

ulatuses 
3. Hea arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike 

teksti- ja tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamise oskus  

4. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda 
reguleerivatest õigusaktidest 

5. Väga hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus 
6. Suuteline töötama raskete klientidega 
7. Töös iseseisev kuid meeskonnas koostöövõimeline 
8. Kõrge pingetaluvus 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Koordineerib vanglas välismaalastega 
tehtavaid tegevusi.  

 

Osapooltel on vahetu ja järjepidev ülevaade toimingutest, 
mida tuleb isikutega teha. Kolleege on nõustatud töös 
välisriigi kodanikega. Info muudatuste osas on operatiivselt 
omavahel juhtumikorraldajaga vahendatud ja KIR-i kantud.  

2. Vanglale seatud tulemuseesmärkide täitmine. Vanglale seatud eesmärgid, mis on seotud välismaalaste 
koordinaatori tööülesannetega, on täidetud. Vahetul juhil 
on operatiivne info, kui eesmärgi täitmine on takistunud.  

3. Välismaalaste koordinaator peab arvet välisriigi 
kodanikest kinnipeetavate ja 
kriminaalhooldusaluste üle – tegeleb vajaliku 
informatsiooni väljaselgitamisega ja jälgib, et 
see oleks korrektne. 

Ülevaade on olemas ja korrektne ning ajakohane.  
 

4. Hindab välisriigi kodaniku väljasaatmise 
võimalikkust. 

Hindamine on teostatud operatiivselt ja vastavalt 
maatriksile. 

5. Väljasaatmise menetluse alustamiseks vajalike 
dokumentide koostamine ja edastamine. 

Dokumendid on koostatud tähtaegselt ja kvaliteetselt.  
Jälgitud on sihtgrupi prioriteete. Isikutega, kelle 
väljasaatmine on tõenäolisemalt keerulisem ja 
pikaajalisem, on tegeletud eelisjärjekorras. 

6. Karistuse kandmiseks üleviimise materjalide 
ettevalmistamine ja edastamine ning 
kriminaalhoolduse üleviimise materjalide 
koostamise juhendamine.  

Materjalid on koostatud tähtaegselt ja otsuse tegija jaoks 
piisava põhjalikkusega. Kriminaalhooldajad on juhendatud.  
 

7. Väljasaadetava motiveerimine (motiveerivad 
vestlused, sihtriigis toime tulla aitavad 
programmid, koostöö). 

Isikuga on tegeletud ja tegevus kajastub KIR päevikus.  
Sihtriigi osas on olemas piisav info ja vajalik koostöö.  

8. Väljasaadetavale vajalike dokumentide 
taotlemine: tagasipöördumistunnistus, välisriigi 

Dokumendid on taotletud, koostöö vajalike asutustega on 
tagatud. 



 

passi/dokumendi pikendamine ja taotlemine jm 
dokumendid. 

9. Kinnipeetava isikut tõendavate dokumentidega 
tegelemine. 

Kinnipeetavat on vajadusel nõustatud tegevuste osas 
dokumendi taotlemisel. Taotlused on edastatud PPA-le ja 
valmis dokumendid on toodud vanglasse.  

10. Nõutavate aruannete ja vajaliku informatsiooni 
esitamine ning kirjadele vastuste koostamine. 

Esitatud aruanded, vastuskirjad ja informatsioon on 
õigeaegne ja korrektne. 

11. Tagab oma tegevusvaldkonnas informatsiooni 
ja vajaliku teabe operatiivse liikumise. 
Korraldab eelnevalt kokku lepitud andmete 
säilitamise üldkettal või vangla intraneti 
ühisdokumentide vastavas kaustas. 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade vanglas 
viibivatest välisriigi kodanikest, vajalike tegevuste 
hetkeseisust ja varem täidetud ülesannetest, dokumendid 
on süstematiseeritud. 

12. Kannab oma pädevuse piires riiklikusse 
kinnipeetavate, karistusjärgselt kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute registrisse 
vanglasisese töökorraldusega määratud 
andmeid. 

Andmed on sisestatud korrektselt, vastavalt kehtivatele 
õigusaktidele. 

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

Tööalaste koosolekute ja nõupidamiste tulemusi 
rakendatakse tööülesannete täitmisel, töö paremaks 
korraldamiseks esitatud ettepanekud on läbimõeldud ja 
teostatavad. 

14. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi 
ning ühekordseid korraldusi. 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

15. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Õppe- ja teabepäevad on läbitud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Ametnik teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, 

riigiasutuste, kohaliku omavalitsuse asutuste, mittetulundusühingute, 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonna ja Justiitskolledžiga. 

3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui 
tööandja on andnud selleks selge volituse. 

4. Teenistuja hoiab kursis oma vahetuid juhte saadud ja täitmisel olevate tööülesannete 
osas.  

 

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 ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks oma pädevusse kuuluvas valdkonnas. 
5. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Tallinna Vangla 

koolitusplaanile. 

 

Vastutus 1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest. 
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest.  
3. Töö käigus teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puudutavate andmete ning 

muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest. 
4. Tööülesannete täitmiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, otstarbeka 

ja heaperemeheliku kasutamise eest.  
5. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest. 
6. Suhtleb kinni peetava isikuga 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 ilma ametniku nõusolekuta muuta, kui ei muutu ametikoha põhieesmärk, 
põhiülesanded ja nõutav erialane ettevalmistus ning kui ametijuhendi muutmine ei too kaasa 
teenistuja palga muutmist. 

 
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/ 


