
 

 
KINNITATUD 
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26.02.2021 käskkirjaga nr 1-1/23 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalveosakond 

Ametikoht: Osakonnajuhataja 

Tegevusvaldkond: Järelevalveosakonna töö koordineerimine ja juhtimine 

Ametisse nimetamine: Direktor 

Vahetu juht: Direktor 

Alluvad: Järelevalveosakonna teenistujad 

Teenistuja asendab: Direktori käskkirjaga määratud ametnikku 

Teenistujat asendab: Direktori käskkirjaga määratud ametnik 

Ametikoha põhieesmärk: 
 

Järelevalveosakonna töö koordineerimine ja juhtimine. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: Vastavus 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: - Ametikohale rakendatakse summeeritud 
tööajaarvestust (töötamine ööajal, riigipühadel ja 
nädalavahetustel). 

- Ametikohal kohaldatakse väljaspool tööaega 
valveaega, vastavalt direktori kinnitatud graafikule. 

 
 

Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused, oskused, 
kompetentsid, isikuomadused) 

Vastavalt kvalifikatsiooninõuetele. 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Juhib, koordineerib ja kontrollib osakonna 
tööd, tegevuse seaduslikkust, ametnike 
ametialase kutseoskuse taset ning võtab 
tarvitusele abinõud puuduste 
kõrvaldamiseks. 

- Osakonna töö on tulemuslik, koordineeritud ja 
kontrollitud. 

- Ettepanekud töötajate täiendõppe osas on 
esitatud teenistujate kutseoskuste tase ja 
tegevuse seaduslikkus on regulaarse kontrolli all 
ning puudused on kõrvaldatud 

2. Planeerib osakonna tööd lähtudes vangla 
ja osakonna põhimäärusest, vangla 
eelarvest ja vanglale ning osakonnale 
seatud tulemuseesmärkidest. 

- Töö on planeeritud vastavalt vangla ja osakonna 
põhimääruses sätestatule. 

- Töö on planeeritud  vastavalt vangla eelarve ja 
vangla ning osakonna tulemuseesmärkide 
täitmisest lähtuvalt.  

- Järelevalvetoimingute planeerimisel on arvestatud 
teabe- ja uurimisosakonna poolt koostatud 
ohuhinnangutega. 

3. Korraldab vangide saatmist vanglas sees 
ja väljaspool vanglat. 

- Vangide saatmine toimub nõuetekohaselt. 

4. Korraldab ööpäevaringselt toimuvat valvet 
vanglas. 

- Vangla on ööpäevaringselt valvatud. 

5. Korraldab vangide lühi- ja pikaajalisi 
kokkusaamisi. 

- Lühi- ja pikaajalised kokkusaamised on 
nõuetekohaselt korraldatud. 

6. Korraldab läbipääsu-, videojärelevalve-, 
lukustus- ja nõrkvoolusüsteemide 
(stentofon, helisüsteemid, turvasüsteemid, 
valvesüsteemid, perimeetrivalve) 
korrasoleku ja haldamise. 

- Läbipääsu-, videojärelevalve-, lukustus- ja 
nõrkvoolusüsteemide toimimine on regulaarselt 
kontrollitud, häiretest on viivitamata teavitatud 
hoolduse eest vastutajaid, hooldus on korraldatud  
esimesel võimalusel. 
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7. Tagab raadio sidepidamisvahendite 
(Funktel raadiojaamad) korrasoleku. 

- Raadio sidepidamisvahendid toimivad tõrgeteta, 
süsteemi vigadest on viivitamata teavitatud 
lepingujärgseid koostööpartnereid. 

8. Korraldab ametiabiandjate varustuse 
hoidmise ning korrasoleku. 

- Ametiabiandjate varustus on hooldatud ja korras. 

9. Õppuste planeerimine ja korraldamine 
vanglates. 

- Reageerimisõppused, staabi  –  ja väliõppused on 
vastavalt vanglate osakonna suunistele 
planeeritud ja läbi viidud ning on koostatud 
nõuetekohased ja õigeaegsed kokkuvõtted. 

 

10. Korraldab plaaniliste ja plaaniväliste 
läbiotsimiste ja õppekogunemiste 
läbiviimist. 

- Läbiotsimised ja õppekogunemised toimuvad 
vastavalt vajadusele või plaanile. 

11. Korraldab relvade ja erivahendite 
hoidmist, väljastamist, kandmist ja 
kasutamist. 

- Relvade ja erivahendite hoidmine, väljastamine, 
kandmine ja kasutamine toimub nõuetekohaselt. 

12. Korraldab vangide distsiplinaarkaristusena 
määratud kartserikaristuste täitmisele 
pööramist. 

- Kartserikaristuste täitmisele pööramine on 
nõuetekohaselt korraldatud. 

- Vangid, kellele on määratud 
distsiplinaarkaristuseks kartserisse paigutamine, 
kannavad neile määratud karistused tähtaegselt. 

13. Tagab vangla valmisoleku kriisiolukordade 
lahendamiseks. 

- Vangla on valmis operatiivselt lahendama 
kriisiolukordi. 

14. Korraldab vangide vanglasse 
vastuvõtmisel ja vanglast lahkumisel 
vajalike toimingute läbiviimise. 

- Vangidele on nõuetekohaselt tutvustatud 
õigusaktidega tutvumise korda. 

- Vangid on nõuetekohaselt fotografeeritud, 
vajadusel on võetud sõrmejäljed ning vang ja 
tema isiklikud asjad on nõuetekohaselt läbiotsitud. 

15. Korraldab kinnipeetavate infokanali 
(Onelan) haldamise. 

- Kinnipeetavate infokanalis on päevakohane info 

16. Tagab osakonna andmebaaside korrektse 
täitmise, täiendamise ning andmete kaitse. 

- Andmebaasid on korrektselt täidetud, täiendatud 
ja andmed kaitstud. 

17. Korraldab oma vastutusvaldkonna 
pöördumistele vastamise. 

- Vastutusvaldkonnale esitatud pöördumistele on 
õigeaegselt ja korrektselt vastatud. 

18. Koostab ja esitab vangla direktorile, 
vahetule juhile, Justiitsministeeriumi 
vanglate osakonnale õiendeid, aruandeid 
ja muud informatsioonilist laadi dokumente 
valdkonnas tehtava töö kohta. 

- Õiendid, aruanded jm dokumendid on valdkonnas 
tehtava töö kohta on koostatud ja tähtaegselt 
esitatud. 

19. Osaleb erakorraliste sündmuste 
lahendamisel. 

- Tagab tegutsemise vastavalt ettenähtud kavale. 

20. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja 
edastab operatiivselt vastutusvaldkonnas 
vajaliku ja olulise teabe. 

- Tööalaste nõupidamiste otsuseid rakendatakse 
praktilises töös, vajalik ja oluline teave on 
alluvatele operatiivselt edastatud. 

21. Osaleb vangla arengu-, tööplaanide ja 
kavade väljatöötamisel.  

- Vangla arengu-, tööplaanide ja kavade 
väljatöötamisel on osaletud. 

22. Korraldab osakonna teenistujate 
ametijuhendite koostamist, viies vajadusel 
sisse muudatusi. 

- Tööülesanded osakonna teenistujate vahel on 
jaotatud nende kompetentside põhiselt, üldist 
efektiivsust ja võimalikku tulemust arvestades. 

- Osakonna ametijuhendid on koostatud ja 
ametnikele tutvustatud. 

- Ametijuhendite vastavus tegelikule 
töökorraldusele on üle vaadatud vähemalt üks 
kord aastas ning sisse on viidud vajalikud 
muudatused. 

23. Korraldab ja viib osakonna teenistujatega 
läbi hindamisvestlused. 

- Hindamisvestlused on tähtaegselt läbiviidud. 
- Asjakohased materjalid on esitatud säilitamiseks 

personalivaldkonna spetsialistile. 

24. Teeb ettepanekuid alluvate 
ümberpaigutamiste, edutamiste, ergutuste 
ja distsiplinaarkaristuste kohta. 

- Ettepanekud alluvate ümberpaigutuste, 
edutamiste, ergutuste ja distsiplinaarkaristuste 
kohta on tehtud. 

- Vajadusel on otsuseid kommunikeeritud koos 



 

asjakohaste selgitustega osakonna üleselt. 

25. Korraldab osakonnas olevate 
dokumentide korrektse vormistamise, 
süstematiseerimise, hoiustamise ja 
üleandmise arhiivi. 

- Valdkonna dokumendid on nii sisuliselt kui ka 
vormiliselt korrektselt koostatud, hoiustatud, 
säilitatud ja arhiveeritud.  

26. Tutvub vähemalt kaks korda tööpäeva 
jooksul elektronpostkasti saadetud 
elektronpostiga, vastab elektronkirjadele ja 
võtab elektronposti teel saadud ülesanded 
täitmiseks. 

- Elektronposti teel saadud ülesanded on täidetud ja 
pöördumistele korrektselt vastatud. 

27. Annab osakonna tegevusest aru vahetule 
juhile. 

- Vahetu juht omab ülevaadet osakonna 
tegevusest. 

28. Osaleb tööandja poolt suunatud 
täiendkoolitusel. 

- Tagatud on ametialane areng ja uute meetodite 
praktiseerimine. 

29. Täidab muid direktorilt saadud 
ühekordseid ülesandeid. 

- Direktorilt saadud ülesanded on tähtaegselt ja 
nõuetekohaselt täidetud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

1. Kooskõlastab oma tegevuse direktoriga. 
2. Teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksustega, teiste vanglatega, 

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 ja kasutada teenistuskohustuste täitmiseks õigeaegselt vajalikku informatsiooni. 
2. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
3. Viibida ööpäevaringselt vangla territooriumil. 
4. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning 

tehnilist abi nende kasutamisel. 
5. Taotleda erialaste ja kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Tartu 

Vangla koolitusstrateegiale. 
6. Teha juhtkonnale ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks 

korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks. 

 

Vastutus: 1. Vastutab talle pandud teenistuskohustuste nõuetekohase, õigeaegse, korrektse ja 
täpse täitmise eest.  

2. Vastutab töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadusele vastavuse 
eest.  

3. Vastutab tema kasutusse antud riigivara heaperemeheliku kasutamise eest.  
4. Vastutab ametikohustuste tõttu teatavaks saanud info hoidmise, sihipärase kasutamise 

ja vangide ning kriminaalhooldusaluste isikute privaatsuse kaitse eest.  
5. Vastutab avaliku teenistuse seadusega ametnikele seatud piirangute rikkumise eest. 
6. Vastutab Tartu Vangla töökorralduse reeglitest, Tartu Vangla kodukorrast, 

järelevalveosakonna põhimäärusest ja muudest õigusaktidest ning käesolevast 
ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmata jätmisel õigusaktides 
sätestatud korras. 

7. Vastutab teenistuskohustuste süülise rikkumisega tekitatud kahju eest. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

1. Käesolevat ametijuhendit muudetakse juhtudel, kui muudatuste aluseks on 
kehtivad õigusaktid või vajadus tööd ümber korraldada.  

2. Ametijuhendi muutmisel arvestatakse võimaluste piires ka ametniku 
ettepanekutega.  

 

Teenistuja:  
 
 
 

 
 
 

/ees- ja perekonnanimi, allkiri/                                   /kuupäev/  


