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Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Hoonete haldamine 

Vahetu juht: Finants-ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Spetsialist (transport ja töökeskkond), spetsialist (side ja televisioon, 
heakord), Spetsialist (hoonete heakord) 

Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna juhatajat või juhataja poolt määratud 
spetsialisti 

Töötajat asendab: Finants- ja majandusosakonna juhataja, spetsialist ( hoonete heakord), 
spetsialist (transport ja töökeskkond), spetsialist (side ja televisioon, 
jäätmekäitlus) 

Töökoha põhieesmärk: Vangla haldamisega seonduvad tegevused 

 

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. Hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus 
3. Hoolikas, täpne ja aus 
4. Töös iseseisev kuid meeskonnas koostöövõimeline 
5. Kõrge pingetaluvus 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Korraldab vanglasisest ehitus-, hooldus- ja 
remondialast tegevust ning teostab 
vanglapoolset järelevalvet väljastpoolt 
vanglat tellitud ehitus- ja remonditööde 
osas. Korraldab vangla ehitiste remontimist 

Juhendatud    ja   koordineeritud    ehitus-, hooldus-   ja 
remondialane tegevus, tagatud pidev järelevalve 
teostamine  tellitud  remondi-  ja  ehitustööde osas.  
Omab ülevaadet ehitus, -hooldus, -remonttööde sisuliste 
tööde projektidest, tööde teostamise tähtaegadest. 

2. Korraldab ja organiseerib töid, mis on 
seotud kinnipeetavate elu- ja olmeruumide 
vastavusega ehitustehnilistele nõuetele. 

Kinnipeetavate elu- ja olmeruumid ning nende sisustus 
vastavad ehitustehnilistele nõuetele. Tööde vajalikkust on 
hinnatud ja edastatud sisend töö teostamiseks. 

3. Koordineerib ruumide hooldus- ja 
remonttöid koostöös RKAS-iga 

Koordineeritud koostöö RKAS-iga 

4. Korraldab vangla esindajatele ligipääsu 
elektroonilises  hoonete 
hooldusprogrammis „Works“,.    

Vangla esindajatele on ligipääs elektroonilisele  hoonete 
hooldusprogrammile „Works“ tagatud. 

5. Tagab vangla kasutuses olevate hoonete 
ning nendes asuvate ruumide plaanide 
olemasolu, vajadusel korraldab nende 
kaasajastamise.  

Vangla hoonete ja nendes olevate ruumide plaanid on 
olemas, vajadusel on kaasajastamine korraldatud. 

6. Osaleb ehitus- ja remonttööde 
üleandmisel-vastuvõtmisel. Kontrollib, et 
vastavad aktid on vormistatud 
nõuetekohaselt ning säilitab aktid. 

Tööde üleandmisel-vastuvõtmisel on osaletud, aktide 
vormistus on kontrollitud ning aktid säilitatud. 

7. Kontrollib üürilepingute ning muude 
vastutusalas olevate lepingute täitmist. 
Vajadusel valmistab ette lepingu 
sõlmimise, muutmise või lõpetamise 
projekti.  

Üürilepinguid ning muid vastutusalas olevaid lepinguid 
täidetakse kokku lepitud kujul ning need vastavad vangla 
vajadusele.  

8. Korraldab vangla tele- ja sidesüsteemide 
tehnohooldust, teostab järelevalvet 

Vangla tele- ja sidesüsteemide tehnohooldus on 
korraldatud, järelevalve ekspluatatsiooni üle teostatud. 
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süsteemide ekspluateerimise üle.  

9. Võtab osa perioodilisele ülevaatusele 
kuuluvate hoonete ja seadmete tehnilisest 
ülevaatusest. 

Perioodilisele ülevaatusele kuuluvate hoonete ja 
seadmete tehnilisest ülevaatusest on osa võetud. 

10. Korraldab vangla territooriumi ning 
territooriumil asuvates siseruumides 
heakorra ja haljastuse tagamist.  

Vangla territooriumi ja territooriumil asuvate siseruumide 
heakord ning haljastuse tagamine on korraldatud. 

11. Tagab oma vastutusalas olevate 
eelarveliste vahendite planeerimise ning 
nende sihtotstarbelise ja säästliku 
kasutamise. Vajadusel töötab välja vastava 
aruandluse.  Peab kinni eelarvest. 

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

12. Kooskõlastab E-arvekeskuses enda 
pädevuses ja  tellitud teenuste arveid. 

E-arvekeskusesse on edastatud õiged ja asjakohased 
dokumendid. 

13. Esitab alluvate puhkusegraafiku projekti, 
tagades valdkonna tööülesannete täitmise 
aastaringselt.  

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

14. Viib alluvate seas läbi arenguvestlused. 
Esitab arenguvestluste tulemused 
osakonnajuhatajale. 

Arenguvestlused on läbi viidud ning arenguvestluste 
tulemused osakonnajuhatajale esitatud.  

15. Koostab vastavalt vajadusele ning 
tööülesannete muutumisele alluvate 
ametijuhendite muutmise projektid ning 
esitab need osakonnajuhatajale.  

Ametijuhendite projektid on koostatud ning 
osakonnajuhatajale esitatud. 

16. Kontrollib alluvate tööülesannete täitmist. Kontroll alluvate tööülesannete täitmise üle on teostatud. 

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

Alluvatele on dokumendid tutvustatud ja operatiivselt 
tööalane informatsioon edastatud.  

18. Korraldab pädevuse piires 
vastutusvaldkonda puudutavatele 
pöördumistele õigeaegset ja korrektset 
vastuste koostamist, s.h. kinni peetavate 
isikute pöördumistele vastuste koostamist.  

Vastutusvaldkonda puudutavatele pöördumistele on 
pädevuse piires õigeaegse ja korrektse vastuse 
koostamine korraldatud. 

19. Säilitab eelnevalt kokkulepitud andmed V-
kettal. Süstematiseerib vastutusalasse 
kuuluvad dokumendid ning säilitab neid 
kuni arhiivi üleandmiseni vastavalt 
nõuetele.  

Andmed V-kettal ja dokumendid on säilitatud, 
süstematiseeritud ja arhiivi üle antud vastavalt kehtivale 
korrale.  

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

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

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

22. Osaleb asutuse inventuuridel.  Inventuurid on läbiviidud.  

23. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja 
koosolekutel, teeb vahetule juhile 
ettepanekuid töö paremaks 
korraldamiseks. 

Tööalaste koosolekute ja nõupidamiste tulemusi 
rakendatakse tööülesannete läbiviimisel, ettepanekud 
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 


