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Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla finants- ja majandusosakond 
Töökoht: Peaspetsialist 
Tegevusvaldkond: Finantstöö  
Vahetu juht: Finants-ja majandusosakonna juhataja 
Alluvad: Spetsialist (kinni peetavate isikute rahaliste vahendite arvestus), 

nooremspetsialist (kassa ja väärtesemed)   
Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna juhatajat, spetsialisti (kinni peetavate isikute 

rahaliste vahendite arvestus), nooremspetsialisti (kassa ja väärtesemed)   
Töötajat asendab: Finants- ja majandusosakonna juhataja, spetsialist (kinni peetavate isikute 

rahaliste vahendite arvestus), nooremspetsialist (kassa ja väärtesemed)  
Töökoha põhieesmärk: Vangla raamatupidamise arvestuse korraldamine läbi Riigi Tugiteenuste 

Keskuse ning e-riigikassa administreerimine. Koostöös vangla teiste 
struktuuriüksustega vangla eelarve koostamine, finants- ja juhtimisalase 
informatsiooni kogumine ja süstematiseerimine. Vangla kulude analüüsimine 
ja eelarve täitmise jälgimine. Võimalikest eelarve üle- ja puudujääkidest 
juhtkonna kohene teavitamine ning ettepanekute tegemine võimalike 
puuduste likvideerimiseks. Kassa ja väärtesemete korrektne arvestamine 
ning selle turvaline hoiustamine.  

 
Tööandja poolt kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuded: 

1. Keskharidus 
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. Korraldab raamatupidamise 

algdokumentide liigendamise vastavalt 
riigieelarve klassifikaatorile ning nende 
edastamise Riigi Tugiteenuste Keskusele 
(edaspidi „RTK“).  

RTK-le on raamatupidamise algdokumendid edastatud, 
dokumentidele on riigieelarve klassifikaatorid lisatud.  

2. Kontrollib kululiikide eest vastutavate 
isikute poolt dokumentidele märgitud 
informatsiooni õigsust. 

Raamatupidamise algdokumendid on üle kontrollitud.  

3. Korraldab osakonna tööajatabeli 
koostamise  tuginedes peaspetsialistide 
poolt esitatud informatsioonile ning esitab 
selle õigeaegselt kinnitamiseks. 

Osakonna tööajatabelid on õigeaegselt koostatud ning 
kinnitamisele suunatud, 

4. Korraldab asutuse tööajatabelite ning 
nende paranduste edastamise RTK-le 
kokku lepitud tähtajaks.  

Vangla on RTK-le esitanud õigeaegselt töötasu 
arvestamise alusdokumendid.  

5. Kontrollib RTK-le edastatavate 
dokumentide vastavust regulatsioonidele, 
vajadusel informeerib dokumendi esitajat 
puudustest.   

Raamatupidamise alusdokumendid vastavad 
regulatsioonidele.  

6. Korraldab vanglas sularahaga arveldamise. Sularaha üle peetakse nõuetele vastavat arvestust.  

7. Koostab vangla eelarve projekti ning esitab 
selle juhtkonnale otsustamiseks hiljemalt 
eelarveaastale eelneva aasta 31. 
oktoobriks. Eelarve projektis võetakse 
arvesse kõikide struktuuriüksuste juhtide 
ning kululiikide eest vastutavate isikute 

Vangla eelarveprojekt on koostatud õigeaegselt ning 
arvesse on võetud kõiki vajadusi. 
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vajadusi. 

8. Valmistab ette täiendavate rahaliste 
vahendite eraldamise taotluste projektid. 

Eelarveaastal selgunud ootamatud täiendavad rahalised 
vajadused on Justiitsministeeriumile esitatud. 

9. Võrdleb eelarvevahendite sihipärast 
kasutamist eelarveklassifikaatorite lõikes 
ning teeb osakonna juhatajale 
ettepanekuid raha säästvamaks 
kasutamiseks, vajadusel 
eelarveklassifikaatorite  
ümberliigendamiseks. 

Eelarve üle peetakse pidevat kontrolli.  

10. Valmistab ette eelarve ning selle muutmise 
käskkirjad. Edastab kinnitatud käskkirjad 
RTK-le.  

Eelarve ning selle muutmise käskkirjad on õigeaegselt 
allkirjastamiseks esitatud, Kinnitatud käskkirjad on RTK-le 
edastatud.  

11. Kontrollib enne asutuse poolt lepinguliste 
kohustuste võtmist kohustuste rahalist 
kaetust.  

Lepingulised kohustused on eelarves arvestatud ning 
rahalised vahendid on olemas.   

12. Esitab kululiikide eest vastutavatele 
isikutele hiljemalt eelarvekuule järgnevaks 
10. kuupäevaks eelarve kassalise täitmise 
aruande.  

Eelarve eest vastutavad isikud on eelarve kassalisest 
täitmisest informeeritud.  

13. Tagab kaupluse poolt esitatud hinnakirja 
muudatuste kooskõlastamise vanglas.  

Kaupluse hinnakirja muudatused on kooskõlastatud.  

14. Suhtleb vangla raamatupidamises auditeid 
läbiviivate ametnikega, teeb  nendega 
koostööd ning esitab nõutavad andmed. 

Auditi läbiviijatele on tagatud tehnilised töötingimused, 
nõutavad andmed on esitatud esimesel võimalusel.  

15. Valmistab ette oma vastutusalas 
vajaminevad korrad,  tagab nende nõuetele 
vastava kooskõlastamise ning kinnitamise 
ja nendest kinnipidamise. Tagab  kehtivate 
kordade ajakohasuse.  

Tööprotsessid on vajadusel reguleeritud kordadega, mis 
kajastavad hetkevajadusi.   

16. Korraldab vastutusalasse kuuluvat 
kirjavahetust.  

Kirjavahetus toimub õigeaegselt ning vastavalt nõuetele.  

17. Korraldab eelnevalt kokkulepitud andmete 
säilitamise V-kettal. Süstematiseerib 
vastutusalasse kuuluvad dokumendid ning 
hoiab neid kuni arhiivi üleandmiseni 
vastavalt nõuetele.  

On ülevaade varem täidetud ülesannetest, dokumendid on 
süstematiseeritud ja arhiivi üle antud vastavalt kehtivale 
korrale.  

18. Tagab oma vastutusalas olevate 
eelarveliste vahendite sihtotstarbelise 
kasutamise.  

Vastutusalas olevaid eelarvelisi vahendeid on kasutatud 
sihtotstarbeliselt ja säästlikult, kinni on peetud kehtestatud 
limiitidest.  

19. Esitab õigeaegselt alluvate 
puhkusegraafiku projekti, tagades 
valdkonna tööülesannete täitmise 
aastaringselt.  

Puhkusegraafiku projektid on esitatud õigeaegselt ning 
valdkonna tööülesannete täitmine on tagatud 
aastaringselt.  

20. Viib alluvate seas õigeaegselt läbi 
arenguvestlused. Esitab arenguvestluste 
tulemused osakonnajuhatajale. 

Arenguvestlused on õigeaegselt ning kehtivale korrale 
vastavalt läbi viidud.  

21. Koostab alluvate ametijuhendite muutmise 
projektid ning esitab need 
osakonnajuhatajale.  

Kehtivad ametijuhendid vastavad hetkeolukorrale ning 
vajadustele. Alluval ametnikul on selge arusaam oma 
ametikoha eesmärgist ning ülesannetest.  

22. Kontrollib alluvate tööülesannete täitmist. Alluvad täidavad tööülesandeid nõuetele vastavalt.  

23. Edastab alluvatele tööalast informatsiooni 
ning tutvustab vajadusel direktori ja 
justiitsministri käskkirju, korraldusi ning 
alluvate tööks vajaminevaid muid õigusakte 
ning dokumente.  

Dokumendid on tutvustatud ja töötajatele on edastatud 
operatiivselt tööalane informatsioon.  

24. Täidab osakonnajuhataja suulisi ja 
kirjalikke korraldusi, mis on seotud töökoha 
tegevusvaldkonnaga. 

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

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

26. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja 
koosolekutel, teeb vahetule juhile ettepanekuid 

Tööalaste koosolekute ja nõupidamiste tulemusi 
rakendatakse tööülesannete läbiviimisel, ettepanekud 



 

töö paremaks korraldamiseks. töö paremaks korraldamiseks on esitatud.   

 

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 
 

 
 
 


