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TARTU VANGLA 

SISEKONTROLLI VALDKONNA TAUSTAKONTROLÖRI 

AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus Tartu Vangla sisekontrolli valdkond 

Ametikoht Taustakontrolör 

Tegevusvaldkond Taustakontrollide teostamine ning õigusrikkumiste ennetamine, 

tõkestamine, avastamine ja menetlemine.  

Ametisse nimetamine Tartu Vangla direktor 

Vahetu juht Justiitsministeeriumi vanglate osakonna sisekontrolli talituse 

juhtaja 

Alluvad Puuduvad 

Teenistuja asendab Talituse juhataja määramisel sisekontrolli valdkonna ametnikku 

Teenistujat asendab Talituse juhataja määratud sisekontrolli valdkonna ametnik 

Ametikoha põhieesmärk Taustakontrollide teostamine ning vanglateenistujate toimepandud 

õigusrikkumiste ennetamine, tõkestamine, avastamine ja 

menetlemine ning koostöö teiste asutustega vastavalt valdkonnale 

(taustakontrollid ning teenistujate poolt toimepandud 

õigusrikkumised) 

Lisafunktsioon Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi 

Kvalifikatsiooninõuded: 

 

1. Kõrgharidus. 
2. Eesti keele valdamine kõrgtasemel. 
3. Kahe võõrkeele suuline ja kirjalik oskus ametialase suhtlemise 

ja kirjavahetuse tasemel. 
4. Tööks vajalik arvuti kasutamise oskus. 

Muud nõuded (teadmised, 

kogemused, oskused, kompetentsid 

isiksuseomadused): 

1. Teadmised vangla tööd reguleeritavatest õigusaktidest. 
2. Iseseisvus töös, hea analüüsivõime. 
3. Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise 

ja tagasiside andmise oskus. 
4. Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas. 

 

Teenistusülesanded Tulemus 

1. Taustakontrollide teostamine vastavalt 
vangistusseaduse § 114¹ sätestatule 

- Korrektselt ja õigeaegselt teostatud 
taustakontrollid ning õigeaegne tagasiside 
vanglatele 

2. Vanglateenistujate poolt toimepandavate 
õigusrikkumiste ennetamine, tõkestamine ja 
avastamine ning vajadusel teenistujate suhtes 
menetluste läbiviimine 

- Korrektselt ja õigeaegselt läbiviidud 
menetlustoimingud 

3. Vanglateenistujate tegevuse juhendamine, 
koordineerimine ja kontrollimine taustakontrolli 
valdkonnas 

- Tagatud regulaarne koostöö ja kontroll 

4. Taustakontrollidega seonduvate 
juhendmaterjalide väljatöötamine 

- Juhendmaterjalid väljatöötatud 
 

5. Taustakontrolli teostamisega seonduvate 
ettepanekute tegemine ning 
arendusprotsessides osalemine 

- Arendused ellu viidud 

6. Taustakontrollidega seonduva statistika 
koostamine 

- Statistika koostatud 



7. Taustakontrolli ankeetide jms andmete üle 
arvestuse pidamine ja säilitustingimuste ning -
tähtaegade kontroll 

- Korrektne arvestus ja kontrolliaruanded 

8. Avalduste, taotluste ja vaiete lahendamine oma 
pädevuse piires 

- Korrektselt ja õigeaegselt koostatud vastused 

9. Ettepanekute tegemine teenistusvalvete 
läbiviimiseks, osalemine vanglate tegevuse üle 
teostatava teenistusvalve läbiviimisel 

- Kinnitatud teenistusvalve aruanne  
 

10. Sissepääsulubade ning töötõendite väljastamine 
vanglatele ning vanglasse siseneda soovivatele 
isikutele 

- Õigeaegne väljastamine ning korrektne arvestus 
selle üle  
 

11. Eelnevalt määratud ajal tööandjale kättesaadav 
olemine teenistusülesannete täitmiseks 
väljaspool tööaega (valveaeg). 

- Ametnik on valveajal tööandjale kättesaadav, 
valveajal saadud tööülesanded on korrektselt 
täidetud 

12. Talituse juhataja korraldusel ühekordsete 
teenistusülesannete täitmine 

- Õigeaegselt ja korrektselt täidetud 
teenistusülesanded. 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Kooskõlastab oma tegevused oma struktuuriüksuse juhiga, teeb koostööd vangla teiste 
struktuuriüksuste, teiste vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 

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

3. Teenistuja hoiab kursis oma vahetut juhti saadud ja täitmisel olevate tööülesannete osas. 
4. Teeb ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja küsimuste 

lahendamiseks ning annab informatsiooni oma struktuuriüksuse juhile. 
5. Taustakontrolör teeb ametialast koostööd asutuste ja isikutega nii Justiitsministeeriumi haldusalas kui 

väljaspool seda. 

 

Õigused: 1. Teha vangla direktorile ettepanekuid vangla töökorralduse muutmiseks ning töö 
tulemuslikkuse parandamiseks. 

2. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale ja 
teenistusülesannete täitmise vajadusele. 

3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
5. Saada ametialast täienduskoolitust. 
6. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat jne. 

Vastutus: 1. Vastutab kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest. 
2. Vastutab teenistuse tõttu teatavaks saanud kinni peetavate isikute ja teenistujate 

perekonna- ja eraelu puutuvate andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe 
hoidmise eest. 

3. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 
õiguspärasuse eest. 

4. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 
edastamise eest. 

5. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
6. Vastutab juurdepääsupiiranguga informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
7. Vastutab seadustest, Viru Vangla töökorraldusreeglitest, kodukorrast ja Vanglateenistuja 

eetikakoodeksist ning muudest vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmise eest. 

 

Ametijuhendi muutmine 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus 
ümber korraldada vanglas tööd. 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. 

 

Teenistuja Struktuuriüksuse juht 



(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

 


