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Struktuuriüksuse nimetus: Pääsla ja kokkusaamiste üksus  

Vahetu juht: Üksuse juht 

Alluvad: Ei ole 

Teenistuja asendab: Üksuse juhti 

Teenistujat asendab: 
Üksuse juht 

Ametikoha põhieesmärk: 

 

1. Üksusele pandud ülesannete ja tööprotsesside täitmise 
kontrollimine. 

2. Üksuse ametnike tööaja planeerimise ja arvestamine 
3. Üksuses ametnike tööd toetavate töötingimuste tagamine.   

Kvalifikatsiooninõuded: 

Vastavus justiitsministri 23.07.2013.a. määrusele nr 26 „Vanglateenistuse ametnikule esitatavad nõuded, 
nõuetele vastavuse hindamine ning vangla direktori värbamine ja valik“ 2. jaos sätestatud nõuetele. 

Tööajakorraldus: 

Summeeritud tööaeg, töötamine öisel ajal ja riigipühadel. 

 

Teenistusülesanded:  Tulemus:  

1. Kontrollib üksuse ametnike tööd ja 
tööprotsesse, jälgib ja analüüsib tegevuse 
seaduslikkust ning võtab tarvitusele abinõud 
puuduste kõrvaldamiseks.  

Ametnike tööülesannete täitmine, dokumentide ja 
andmebaaside täitmine jne on järjepideva kontrolli all. 
Puudused ametnike töös ja tööprotsessides on 
operatiivselt tuvastatud. Tuvastatud puudustele on 
tähelepanu juhitud ja ametnikud on instrueeritud. 
Üksuse juhile on tehtud vajalikud ettepanekud 
tööprotsesside muutmiseks jne.  

2. Analüüsib ja selgitab üksuse tegevuspiirkonnas 
välja asjaolud, mis võivad ohustavad vangla 
julgeolekut. Rakendab abinõusid nende 
kõrvaldamiseks või vähendamiseks.   

Üksuse tegevuse piirkonnas on võimalikud 
julgeolekuriskid pideva tähelepanu all. Keelatud 
esemete leviku tõkestamiseks ja läbiotsimiste 
efektiivseks teostamiseks on abinõud välja selgitatud 
ja rakendatud. Järelevalvet takistavatele asjaoludele 
või kinnipeetavate põgenemist soodustavatele 
asjaoludele on viivitamatult reageeritud ning oht on 
likvideeritud või suurema tähelepanu alla võetud jne.  

3. Tagab üksuse tööks vajaliku inventari 
olemasolu. Kontrollib üksuse ametnike 
kasutuses oleva inventari olemasolu, 
korrasoleku ja sihipärast kasutamist.  

Üksuse tööks vajalikud soetused ja tellimused on 
esitatud õigeaegselt, et tagada üksuse materiaalne 
toimepidevus. Üksuse ametnikel on tööülesannete 
täitmiseks vajalikud vahendid tagatud. Üksuse 
ametnikud kasutavad inventari ja muid materiaalseid 
vahendeid heaperemehelikult, säästlikult ning 
sihipäraselt.  

4. Planeerib üksuse ametnike puhkused, tööaja 
ning peab selle üle arvestust. 

 

Üksuse ametnikud on tööpäevadest, täiend-
koolitustest, treeningutest, hindamistest jne 
õigeaegselt teavitatud. Üksuse ametnike puhkused ja 
tööaeg on planeeritud vastavalt teenistuslikule 
vajadusele. Planeering on õigusaktidega ja muude 



vangla regulatsioonidega kooskõlas ning ametnike on 
koheldud ühetaoliselt. Ametnike puhkusted on jaotatud 
proportsionaalselt tervele aastale. Üksuse 
tööajaarvestuse tabel on korrektne ja edastatud palga 
arvestuseks õigeaegselt.      

5. Viib läbi ametnike täiendkoolitusi vastavalt 
vajadusele.  

Ametnike kompetents võimaldab tööülesandeid 
paremini täita. 

6. Lahendab üksuse juhi poolt suunatud 
pöördumisi. Koostab oma pädevuse piires 
dokumentide (vastuskirjad, käskkirjad jne) 
projekte. 

Pöördumised on õigeaegselt ja korrektselt lahendatud. 
Dokumentide projektid on koostatud korrektselt ja 
õigeaegselt. 

7. Kontrollib üksuse dokumentide hoidmist ning 
korraldab nende üleandmiseks 
arhiveerimiseks.  

Dokumendid on säilitatud ning arhiveerimiseks  
ettevalmistatud ja üle antud.   

8. Esitab nõutavad aruanded ja informatsiooni 
ning annab üksuse juhile aru oma 
tööülesannete täitmise kohta. 

Aruanded ja ettepanekud on õigeaegselt esitatud. 
Üksuse juhil on olemas ülevaade ametniku 
tööülesannete täitmisest.  

9. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest ning 
kohustuslikest treeningutest ja koolitustest.  

Ametnik on informeeritud, kompetentne ja vastab 
nõuetele. 

10. Täidab üksuse juhi suulisi ja kirjalikke 
ühekordseid korraldusi.  

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud.  

  

Kooskõlastatud 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 vahetule juhile ettepanekuid töö 

tulemuslikkuse parandamiseks;  
5. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste 

täiendamiseks koolitust vastavalt Tartu Vangla 
koolitusstrateegiale.  

Vastutus  1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse 
täitmise eest;  

2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse 
ning seadustele vastavuse ees;.  

3. Töö käigus teatavaks saanud teiste inimeste 
perekonna- ja eraelu 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. Direktori asetäitja või direktori teavitamise eest 
meedia huvist vanglateenistuse vastu ja 
meediapäringutest;  

7. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla 
sisekorraeeskirjadest, Tartu 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 ametikoha eesmärk, põhifunktsioon(id), 
nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja 
ametniku ülesannete maht ei suurene.  

Ametnik kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud 

ja kohustub seda täitma. 

 

Teenistuja: 

Ees- ja perekonnanimi 

 

(allkirjastatud digitaalselt) 

 


