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Struktuuriüksuse nimetus: Järelevalvekorralduse üksus  

Vahetu juht: Üksuse juht 

Alluvad: Turvasüsteemide vanemvalvur 

Teenistuja asendab: Üksuse juhti 

Teenistujat asendab: 
Üksuse juht 

Ametikoha põhieesmärk: 

 

1. Vangla järelevalve-, turvalisuse- ja sidesüsteemide 
korrasoleku kontrollimine ja teenistujate sellealane 
koolitamine. 

2. Vanglas erakorraliste sündmuste lahendamise valmisoleku 
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. Elektrooniliste valvesüsteemide, 
sidesüsteemide ja teiste 
nõrkvoolusüsteemide korrasoleku 
kontrollimine, haldamine ja teenistujate 
sellealane koolituse ning täiendkoolituste 
hindamine, korraldamine ja läbiviimine.  

Läbipääsusüsteemi, videojärelevalvesüsteemi, vangla 
sidesüsteemide, valvesüsteemide, tulekahju-
häiresüsteem ja teiste järelevalvesüsteemid seadmete 
töökorras olek on pideva kontrolli all. Süsteemide töös 
esinevatest häiretest on viivitamatult teavitatud 
hoolduse ja remondi eest vastutajaid. 
Teenistujatel on olemas piisavad teadmised eeltoodud 
süsteemide kasutamiseks ning nad  oskavad vangla 
valvesüsteeme, sidesüsteeme ja muid 
nõrkvoolusüsteeme kasutada. Teenistujatele on 
väljastatud süsteemide kasutamiseks vajalikud 
õigused ja vahendid (võtmed, kaardid jne) ning selle 
üle on olemas arvestus.    

2. Vangla valvesüsteemide, sidesüsteemide ja 
teiste nõrkvoolusüsteemide 
arendusvajaduste, toimimise ja kasutus 
efektiivsuse analüüsimine, hindamine ja 
arendusettepanekute tegemine.       

Vangla järelevalvekorralduse süsteemid toetavad ja 
tagavad vanglas efektiivse järelevalve teostamise. 
Süsteemide arendus vajadused ja efektiivsus on 
süstemaatiliselt kaardistatud ning arendusettepanekud 
edastatud.           

3. Õppuste planeerimine ja korraldamine 
vanglates. 

Staabi – ja väliõppused on planeeritud ja läbiviidud 
vastavalt suunistele õigeaegselt ning koostatud on 
nõuetekohased kokkuvõtted. Vanglate juhtkonnad ja 
Justiitsministeeriumi vanglate osakond  on 
infomeeritud õppuste tulemustest ning võimalikest 



arendusvajadustest. Õppuste tulemustest on 
ametnikud teavitatud.  

4. Muu kriisireguleerimisalane tegevus ja selle 
alane koostöö teiste asutustega. 

Vangla kriisireguleerimise dokumentatsioon ja 
juhendmaterjalid on kaasajastatud ning toetavad 
kriiside lahendamist. Kriiside lahendamiseks on 
tagatud vajalikud materiaaltehnilised vahendid ja 
varustus. Vanglateenistuse kriisireguleerimis-
valdkonda korraldavatesse juhendmaterjalidesse ja 
dokumentidesse on vangla poolt antud sisendid.  
Vangla kriisireguleerimise juhtimisstruktuuri liikmed on 
instrueeritud ning oma ülesannetest teadlikud.  
Vangla juhtimisstruktuurile on tagatud teadmine teiste 
asutuste vajalikest kontaktisikutest ning 
töökorraldusest. Vanglate osakonna poolt vanglale 
antud asutustevahelist kriisireguleerimisalast koostööd 
puudutavad ülesanded on vangla määratud ulatuses 
ametniku poolt täidetud.  

5. 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.  

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. Tagab üksuse tööks vajaliku inventari 
olemasolu. Kontrollib üksuse ametnike 
kasutuses oleva inventari olemasolu, 
korrasolekut 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.  

8. Teostab kinnipeetavate vanglaväliseid  
saatmisi vastavalt kehtivatele õigusaktidele ja 
juhenditele. 

Saatmised on teostatud õigeaegselt ja nõuetekohaselt. 

9. Kontrollib üksuse dokumentide hoidmist ning 
korraldab nende arhiveerimiseks üleandmise. 

Dokumendid on säilitatud ning arhiveerimiseks  
ettevalmistatud ja üle antud.   

10. 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.  

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

Ametnik on informeeritud, kompetentne ja vastab 
nõuetele. 

12. 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) 

 


