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Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 
Töökoht: Osakonnajuhataja 
Tegevusvaldkond: Finants- ja majandusosakonna töö juhtimine 
Vahetu juht: Direktori asetäitja 
Alluvad: Finants- ja majandusosakonna töötajad 
Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialisti 
Töötajat asendab: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialist  
Töökoha põhieesmärk: Finants- ja majandusosakonna töö  koordineerimine, nõuetekohase  eelarve 

menetlemine ning selle täitmise jälgimine, varade arvestamine, transpordi 
korraldamine, toitlustuse tagamine, hoonete haldamine, vangla ökonoomne 
majandamine, töö- ja tuleohutuse tagamine asutuses.  

 
Tööandja poolt kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuded: 

1. Kõrgharidus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel  
3. Arvuti kasutamise oskus 

 
Muud tööandja poolt 
kehtestatud nõuded: 

1. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda 
reguleerivatest õigusaktidest 

2. Suuline ja kirjalik eneseväljendamiseoskus  
 
Töötajaga kokku lepitud tööülesanded:  Tulemus:  
1. Juhib, koordineerib ja kontrollib finants- ja 

majandusosakonna teenistujate ja töötajate 
tööd, tegevuse seaduslikkust, ametialase 
kutseoskuse taset ning võtab tarvitusele 
abinõud puuduste kõrvaldamiseks. 

Osakonna töö on tulemuslik, koordineeritud ja kontrollitud; 
teenistujate kutseoskuste tase, töödistsipliin ja tegevuse 
seaduslikkus on regulaarse kontrolli all ning puudused on 
kõrvaldatud. 

2. Planeerib  finants-  ja  majandusosakonna 
tööd,     lähtudes    vangla    eelarvest    ja 
osakonnale    seatud     aastaeesmärkidest 
vastavalt        vangla        ja        osakonna 
põhimäärusele ning vangla direktori poolt 
antud ülesannete täitmise tähtaegadele. 

Osakonna töö on planeeritud vastavalt vangla eelarvele ja 
osakonnale seatud aastaeesmärkidele vastavalt vangla ja 
osakonna põhimäärusele ning vangla direktori poolt antud 
ülesanded on tähtaegselt ja nõuetekohaselt täidetud. 

3. Tagab    osakonna    tegevusega    seotud 
arengu- ja tööplaanide eelnõude tähtaegse 
esitamise,      aruandluse      nõuetekohase 
koostamise ja tähtaegse esitamise direktori 
asetäitjale. 

Arengu- ja tööplaanide eelnõud ning aruandlus on 
tähtaegselt ning nõuetekohaselt direktori asetäitjale 
esitatud. 

4. Annab    vahetule    juhile    aru    osakonna 
tegevusest, teeb ettepanekuid osakonna töö 
tõhustamiseks ja parendamiseks. 

Vahetu juht omab ülevaadet osakonna tegevusest ning 
vajalikest muudatustest. 

5. Korraldab finants- ja majandusosakonna 
töötajate   ametijuhendite    koostamist   ja 
kooskõlastab ametijuhendid. 

Osakonna töötajate ametijuhendid on koostatud ja 
kooskõlastatud. 

6. Korraldab finants- ja majandusosakonna 
töötajatega    arenguvestluste    läbiviimist, 
võtab vajadusel arenguvestlustest osa või 
viib ise vestlused läbi. 

Arenguvestlused on korraldatud ja läbi viidud. 

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

Ettepanekud alluvate ümberpaigutamiste, edutamiste, 
ergutuste ja distsiplinaarkaristuste kohta on tehtud. 

8. Tagab    finants-    ja    majandusosakonna 
andmebaaside        korrektse        täitmise, 
täiendamise ning andmete kaitse. 

Andmebaasid on korrektselt täidetud, täiendatud ja 
andmed kaitstud. 
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9. Tagab finants- ja majandusosakonna 
koostatavate dokumentide korrektsuse,  
kooskõlastab   ja  allkirjastab dokumendid 
vastavalt direktori poolt antud volitustele. 

Koostatud dokumendid on sisuliselt korrektsed, 
kooskõlastatud ja allkirjastatud vastavalt direktori poolt 
antud volitustele. 

10. Tagab oma vastutusvaldkonda hõlmavate 
dokumentide   korrektse   vormistamise   ja 
säilimise. 

Valdkonna dokumendid on korrektselt vormistatud ja 
säilitatud. 

11. Võtab  vastu  teenistujaid  ning  korraldab 
oma   vastutusvaldkonna   avaldustele   ja 
kaebustele vastamise. 

Teenistujad on vastu võetud, vastutusvaldkonna 
avaldused ja kaebused on pädevuse piirides ning 
tähtaegselt lahendatud. 

12. Esitab     vastutusvaldkonna     eelarveliste 
vahendite   vajaduse,   kontrollib   ja   tagab 
vastutusvaldkonna   eelarveliste   rahaliste 
vahendite   sihtotstarbelise   ning  säästliku 
kasutamise. 

Vastutusvaldkonna eelarveliste vahendite vajadus on välja 
selgitatud ning esitatud, eelarvelisi vahendeid kasutatakse 
sihtotstarbeliselt ning säästlikult. 

13. Korraldab     vanglale     vajamineva     vara 
soetamist   ning   olemasoleva   vara   üle 
arvestuse pidamist. 

Vanglale vajaminevad varad on soetatud 
eelarvevahendite piires, vangla kasutuses oleva vara üle 
peetakse korrektset ja nõuetele vastavat arvestust. 

14. Korraldab           hangete           läbiviimise, 
hankelepingute sõlmimise ning vajadusel 
nende muutmise. 

Vangla hangib kaupu juhindudes Riigihangete seadusest, 
hankelepingutele eelnevalt on välja selgitatud soodsaim 
vastava kauba pakkuja. 

15. Korraldab   vangla   eelarveliste   vahendite 
taotlemise,    eelarve    ning    selle    eest 
vastutavate isikute kinnitamise, kontrollib 
eelarve    sihipärast    kasutamist,    esitab 
vajadusel           ettepanekud           eelarve 
muutmiseks, korraldab tehtud või tulevikus 
tehtavate kulude analüüsi. 

Vangla on esitanud vajadustele vastava eelarveliste 
vahendite taotluse, vanglale eraldatud eelarve on 
kinnitatud, selle eest vastutavad isikud on määratud, 
eelarve täitmist jälgitakse, vajadusel esitatakse 
ettepanekud eelarve muutmiseks. 

16. Korraldab            vangla            transpordi-, 
pesupesemis-       ning       toitlustamisalast 
tegevust, tagab kinni peetavatele 
vajaminevas      mahus      voodipesu      ja 
toidunõud. 

Vangla transpordi-, pesupesemis- ja toitlustamisalane 
tegevus on nõuetekohaselt planeeritud ja korraldatud. 
Kinni peetavatele on tagatud ettenähtud mahus voodipesu 
ning toidunõud. 

17. Korraldab    vangla    poolt    üürilepingutes 
võetud       kohustuste       täitmise       ning 
lepingupartnerite kohustuste täitmise üle 
järelevalve pidamise. Vajadusel korraldab 
üürilepingute,     nende     muutmise     või 
lõpetamise projektide koostamise. 

Üürilepingud vastavad vajadusele, osapooled täidavad 
lepinguga võetud kohustusi korrektselt. 

18. Tagab    väikesemahuliste    üldehitus-    ja 
remonditööde, sh RKAS üürilepingu alusel 
vangla poolt teostatavate ja muude vahetu 
juhi poolt määratud tööde vanglapoolse 
teostamise. 

Vajaminevaid väikesemahulisi üldehitus- ja remonditöid 
teostatakse eelarveliste vahendite piires. 

19. Korraldab vangla kasutuses olevate   tele-ja 
sidesüsteemide korrasoleku. 

On tagatud tele- ja sidesüsteemide häireteta töö. 

20. Tagab            tehnilised            võimalused 
televisioonisaadete vaatamiseks kambrites 
ja mujal vajaminevates kohtades. 

Vangla võimaldab jälgida televisioonisaateid. 

21. Korraldab vangla töö- ja tuleohutuse alast 
tegevust. 

Vanglas on tagatud töö- ja tuleohutus. 

22. Korraldab kinni peetavate isiklike asjade 
käitlemise, sh vahistatute pakkide 
vastuvõtu. 

Kinni peetavate isiklikud asjad on nõuetekohaselt hoiule 
võetud ning pakkide vastuvõtt on nõuetekohaselt 
korraldatud.  

23. Osaleb      tööalastel      koosolekutel      ja 
nõupidamistel, edastab vajaliku ja olulise 
teabe        operatiivselt        finants-        ja 
majandusosakonna töötajatele. 

Tööalaste koosolekute ja nõupidamiste tulemusi 
rakendatakse praktilises töös; vajalik ja oluline teave on 
osakonna töötajatele operatiivselt edastatud. 

24. Koostab ja esitab vangla juhtkonnale ning 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonnale 
õiendeid,         aruandeid         ja         muud 
informatsioonilist        laadi        dokumente 
vastutusvaldkonna töö kohta. 

Õiendid, aruanded ja muud informatsioonilist laadi 
dokumendid vastutusvaldkonnas tehtava töö kohta on 
koostatud ja esitatud. 

25. Täidab   vahetu   juhi   suulisi   ja   kirjalikke 
korraldusi,    mis    on    seotud    töökoha 
tegevusvaldkonnaga. 

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 



 

26. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 

 

Tegevuse 
kooskõlastamine ja 
koostöö 

1. Töötaja tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga.  
2. Töötaja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste 

vanglate, riigiasutuste ja Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
3. Töötaja ei suhtle tööandja esindajana avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, 

kui tööandja on andnud selleks selge volituse.    
 
 
Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepinguseadusest ja muudest 
õigusaktidest. 
 
Tööandja:  Töötaja: 

  
    allkiri/ kuupäev                        allkiri /kuupäev 
 

 
 
 


