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VIRU VANGLA 

ÕIGUSE VALDKOND 

VANEMJURISTI AMETIJUHEND 

 
Struktuuriüksuse nimetus: õiguse valdkond 

Töökohtkoht: vanemjurist 

Tegevusvaldkond: vanglas koostatavate dokumentide ja vangla tegevuse 
õiguspärasuse tagamine 

Töölepingu sõlmimine: direktor 

Vahetu juht: direktor 

Alluvad: õiguse valdkonna teenistujad 

Teenistuja asendab: õiguse valdkonna teenistujat 

Teenistujat asendab: õiguse valdkonna teenistuja või direktori poolt määratud teenistuja 

Töökoha põhieesmärk: õiguse valdkonna teenistujate juhtimine ja vangla õiguspraktika 
arendamisele kaasaaitamine 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. akadeemiline kõrgharidus õigusteaduses; 
2. eesti keele oskus C1-tasemel ja kahe võõrkeele (sh inglise 

keele) oskus B1-tasemel tööalase sõnavara valdamisega; 
3. head teadmised haldusmenetlusest, avalikust teenistusest, 

vangistusõigusest ja vanglateenistusest, asjaajamisest, töö- 
ja lepingulisi suhteid ning vangla tegevust reguleerivatest 
õigusaktidest, haldus- ja tsiviilkohtumenetlusest. 

 

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

1. tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ja töökohal vajalike 
andmekogude käsitlemise oskus; 

2. algatusvõime ja loovus, meeskonnatöö valmidus, viisakus; 
3. analüüsi- ja sünteesivõime, suulise ja kirjaliku informatsiooni 

loogilise ja süsteemse edastamise oskus; 
4. hea suhtlemisoskus ja võime kohaneda kiiresti muudatuste 

ja ootamatute olukordadega; 
5. võime eristada olulist ebaolulisest, planeerida efektiivselt 

tööaega, töötada pingeolukorras stabiilselt ja tulemuslikult; 
6. tööalane enesetäiendamine, sh teadmiste omandamine 

vähemalt töökoha teadmistele ja oskustele esitatavate 
nõudmiste ulatuses. 

 

Teenistusülesanded Tulemus 

1. Juhib, koordineerib ja kontrollib õiguse 
valdkonna tööd. 

Õiguse valdkonna töö on tulemuslikult juhitud, 
koordineeritud ja kontrollitud. Tööülesannete 
kvaliteet ja tähtaegadest kinnipidamine on pideva 
kontrolli all. Õiguse valdkonna teenistujate 
töödistsipliin on regulaarse kontrolli all, võimalikud 
rikkumised tuvastatud ning nendele adekvaatselt 
reageeritud. 

2. Planeerib õiguse valdkonna tööd. Jagab 
alluvatele tööülesandeid, püstitab alluvatele 
tööalaseid eesmärke ning kontrollib nende 
täitmist. 

Õiguse valdkonna töö on planeeritud, 
eesmärgistatud ja prioritiseeritud ning sarnaste 
ülesannetega teenistujate koormus on võrreldav. 

3. Koostab õiguse valdkonna teenistujate 
ametijuhendid, jälgib pidevalt nende vastavust 
teenistujate reaalsete tööülesannetega ning 
teeb ettepanekuid nendes muudatuste 
tegemiseks. Teeb ettepaneku vanemjuristi 
ametijuhendi muutmiseks. 

Õiguse valdkonna teenistujate ametijuhendid on 
koostatud ja teenistujatele tutvustatud,  teenistujate 
tööülesanded on selged ja arusaadavad, ülesanded 
on reaalsed ning vastavad teenistujate tegelikule 
tööle. 

4. Komplekteerib õiguse valdkonna meeskonna,  Õiguse valdkond on sobilike teenistujatega 



valides sobivaima teenistuja ja otsustab 
teenistuja õiguse valdkonda mittesobivuse üle. 

komplekteeritud. 

5. Viib läbi õiguse valdkonna teenistujatega 
arenguvestlused, koostab vestluste 
kokkuvõtted. Kontrollib ja hindab jooksvalt 
teenistujate kutseoskuste taset ning 
motivatsiooni, annab tagasisidet töö kvaliteedi 
ning eesmärkide saavutamise kohta. Esitab 
õigeaegselt vangla juhtkonnale või juhtkonna 
poolt määratud isikule teenistujate 
koolitusvajadused. 

Teenistujate tugevad ja nõrgad küljed on välja 
selgitatud. Teenistujad tunnetavad vahetu juhi 
toetust tööalasel arengul. Probleemidele ja 
koolitusvajadustele on lahendused leitud ja need on 
rakendatud. 

6. Korraldab õiguse valdkonna teenistujate  
palgaarvestustabeli õigeaegse esitamise Riigi 
Tugiteenuste Keskusele.    

Palgaarvestustabel on korrektne ning õigeaegselt 
Riigi Tugiteenuste Keskusele edastatud. 

7. Planeerib õiguse valdkonna tasakaalustatud 
puhkuste ajakava ning esitab selle 
kinnitamiseks.  

Puhkuste ajakava on õigeaegselt koostatud ning 
valdkonna toimepidevus tagatud. 

8. Informeerib operatiivselt oma alluvaid 
töökorralduslikest muudatustest ja arengutest. 

Tööks vajalik informatsioon ja selgitused on 
õigeaegselt meeskonnani viidud, seeläbi tagatud 
selged, ühesed arusaamad teenistusülesannete 
täitmiseks vajalikest töövõtetest, meetoditest, 
eesmärkidest jne. 

9. Korraldab õiguse valdkonnale suunatud 
pöördumiste lahendamise ja vastamise. 

Pöördumistele on tähtaegselt vastatud või 
lahendatud. 

10. Vanglasisesest töökorralduslikust kokkuleppest 
lähtuvalt suunab õigeaegselt juristidele 
menetlemiseks õiguse valdkonna pädevusse 
kuuluvad kinnipeetavate esitatud vaided ja 
kahjunõuded. Tagab suunatud tööülesannete 
õigeaegse täitmise.  

Ülesanded on juristidele täitmiseks suunatud õigel 
ajal. Vaided ja kahjunõuded on nõuetekohaselt ja 
tähtaegselt menetletud. Vaietest ja kahjunõuetest 
on ülevaade. 

11. Kontrollib õiguse valdkonna dokumentide 
nõuetekohast üleslaadimist andmebaasi, tagab 
dokumentatsiooni säilimise. 

Õiguse valdkonna dokumentatsioon on korrektselt, 
süstematiseeritult hoiustatud. Andmebaasides ning 
dokumentatsioonis olevat informatsiooni 
kasutatakse rangelt teenistusalaselt, kõrvalistel 
isikutel puudub nendele ligipääs. 

12. Nõustab vangla teenistujaid teenistus-
kohustuste täitmisega seotud õigusalastes 
küsimustes ning teavitab neid vangla tegevuse 
seisukohalt oluliste õigusaktide vastuvõtmisest 
ja õigusaktides tehtud muudatustest. 

Vangla teenistujate tegevus on juriidiliste nõuannete 
tulemusel korrektsem ning teenistujad on 
operatiivselt õigusaktide muudatustest 
informeeritud. 

13. Analüüsib pidevalt vanglateenistuse  
kohtupraktikat ning juhib vajadusel vangla 
juhtkonna tähelepanu analüüsi tulemusel 
tuvastatud kitsaskohtadele.    

Vanglate kohtupraktika on jälgitud ning sellest 
tulenevad õigustõlgendused, ettekirjutused, 
tööpraktika muutmisvajadused on vangla 
juhtkonnani viidud. 

14. Juhtkonna korraldusel kooskõlastab ja/või 
vajadusel koostab vangla poolt sõlmitavad 
lepingud (või lepingute projektid), 
põhitegevusega seotud käskkirjad, 
korraldused, õiguslikke hinnanguid või juriidilisi 
seisukohti sisaldavad kirjad. Tagab nende 
sisulise ja vormilise õiguspärasuse. 

Keerukamad käskkirjad, korraldused, õiguslikud 
hinnangud jne on vajadusel korrigeeritud.  

15. Hindab ja analüüsib vangla struktuuriüksuste 
poolt koostatud dokumentide õigus-
argumentatsiooni, kaalutluste ja otsuste 
vastavust õigusaktidele ning annab 
struktuuriüksustele ja teenistujatele 
dokumentatsiooni vormistamise praktika 
arendamiseks, ühtlustamiseks, vigade 
parandamiseks ja edasiseks vältimiseks  
suuniseid ning korraldab sellesisulisi infotunde 
ja õppepäevi.     

Vangla teenistujad eksivad dokumentide 
vormistamisel minimaalselt ning vormistatud 
dokumendid on korrektsed. 



16. Korraldab ja tagab vangla esindamise kohtus. Vangla seisukoht on kohtus esindatud. 

17. Korraldab ja tagab kohtumenetluseks vangla 
poolsete dokumentide ettevalmistuse, 
seisukoha kujundamise ning vormistuse. Peab 
selle üle arvestust. 

Kohtusse esitatavad dokumendid on nõuetekohaselt 
ja tähtaegselt koostatud. Vangla huvid menetluses 
on kaitstud, olemas on ülevaade kohtuasjade 
hetkeseisust. 

18. Annab sisendi õigusaktide muutmiseks ja teeb 
ettepanekuid valdkonna arendamiseks. 

Sisend õigusaktide muutmiseks on välja töötatud ja 
esitatud vanglale või vanglate osakonnale. 

19. Vajadusel osaleb Sisekaitseakadeemia 
Justiitskolledži lõpueksamikomisjoni töös. 

Sisekaitseakadeemia Justiitskolledži 
lõpueksamikomisjoni töös on osaletud. 

20. Täidab muid vahetult juhilt saadud ülesandeid. 
Kõik vahetult juhilt saadud ülesanded on täidetud. 

 

Kooskõlasta-
tud tegevus, 
koostöö ja 
teavitamine: 

1. kooskõlastab oma tegevuse vahetu juhiga;  
2. teeb koostööd vanglaga, teiste vanglate vanemjuristidega ja Justiitsministeeriumi 

vanglate osakonnaga; 
3.  teavitab koheselt vahetut juhti mis tahes probleemidest, mis takistavad valdkonnas 

töö tegemist või määratud tähtaegadest kinnipidamist. 

 

Õigused: 
 

1. nõuda tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente; 
2. tagastada ametnikele ja töötajatele ebakorrektsed ja asjaajamiskorrale 

mittevastavad dokumendid;  
3. vajadusel kaasata oma töösse teisi vangla ametnikke või teenistujaid kasutamaks 

nende pädevust või eriteadmisi; 
4. kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks; 
5. saada tööalaselt vajalikku täienduskoolitust; 
6. saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning tehnilist abi 

nende kasutamisel; 
7. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks; 
8. muud seaduse või haldusaktiga ettenähtud õigused. 

 

Vastutus: 1. seadustest, määrustest, Viru Vangla töökorralduse reeglitest, kodukorrast ja muudest 
haldusaktidest, vanglateenistuja eetikakoodeksist ja käesolevast ametijuhendist 
tulenevate tööülesannete süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest 
õigusaktides sätestatud korras; 

2. tema valduses oleva vangla vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest; 
3. talle tööülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud teiste isikute eraelu puudutavate 

andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe hoidmise eest. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

tulenevalt töökorralduslikust vajadusest . Ametijuhendi muutmise vajadus vaadatakse üle 
vähemalt üks kord aastas arenguvestluse käigus. 

 

Teenistuja:    Vahetu juht :     

  

       /kuupäev, allkiri/                                   /kuupäev, allkiri/
  


