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TALLINNA VANGLA 
 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKONNA SPETSIALISTI  
(TÖÖHÕIVE) AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Spetsialist 

Tegevusvaldkond: Kinni peetud isikute kirjavahetus, tööhõive 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Ei ole 

Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna juhataja või tema poolt määratud 
töötaja. 

Töötajat asendab: finants- ja majandusosakonna juhataja poolt määratud töötajat.   

Töökoha põhieesmärk: 
 

Kinnipeetavate pöördumistele vastamine, sise- ja avavangla 
kinnipeetavate tööhõive koordineerimine. 

 

Tööandja poolt kehtestatud nõuded: 1. Keskharidus  
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel 
3. Arvuti kasutamise oskus 

Tööaja korraldus: Tööaeg on 40 tundi seitsmepäevase ajavahemiku jooksul. 

Muud tööandja poolt kehtestatud 
nõuded: 

1. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda 
reguleerivatest õigusaktidest  

2. Suuline ja kirjalik eneseväljendamiseoskus   
 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Korraldab finants- ja majandusosakonna 
dokumendihalduse ja kirjavahetuse (osakonna 
valdkonnaga seotud kinni peetavate isikute 
pöördumiste koostamine). 

Finants- ja majandusosakonna dokumendihaldus ja 
kirjavahetus on nõuetekohaselt korraldatud. 

 
 

2. Esmane suhtlus avavangla uute tööandjatega 
(esmane kiri tööandjale, TUO-le taustakontrolli 
saatmine) 

Kontakt uute tööandjatega on loodud. 

3. Avavangla koostöölepingu saatmine tööandjale, 
tagasi tulnud koostöölepingu kontrollimine, 
edastamine direktorile allkirjastamiseks ja peale 
allkirjastamist laiali saata. 

Korrektselt sõlmitud leping. 

4. Avavangla tööhõive aruannete ja koostöölepingu 
kontroll. 

Kontrollitud on tööhõivearuannete laekumine, 
vastavus reaalsetele tööaegadele, töötasu 
vastavus töölepingule. 

5. Peab ülevaadet vanglas pakutavatest 
töökohtadest. 

Vanglal on pidev kaasajastatud info vangla 
töökohtadest. 

6. Teeb koostööd AS Eesti Vanglatööstusega ja Riigi 
Kinnisvara AS-ga kinnipeetavate tööhõive 
küsimustes. 

Kinnipeetavatele karistuse kandmise ajal 
täiendavate töötamisvõimaluste leidmine. 

7. Kindlustab vangla abitöödele, EVT-s ja RKAS-is 
rakendatud  kinnipeetavate reservi  (uute tööliste 
otsimine, kandidaatide kooskõlastused). 

Valmidus töötavate kinnipeetavate ootamatuteks 
välja vahetamisteks. 

8. Koostab ja kaasajastab sisevangla 
kinnipeetavatest abitöölistele  ametijuhendid. 

Vajalikud ametijuhendite olemasolu tagatud. 

9. Analüüsib iga kuu vangla majandustööliste 
hõivatust.  

Ülevaade vangla majandustööliste töötundidest ja 
täistööajale taandatud kohtadest. 

10. Informeerib perioodiliselt kinnipeetavate tööhõivest 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonda vastavalt 
päringutele. 

Eesmärkide täitmisest informatsiooni edastamine. 

11. Tagab oma töövaldkonda hõlmavate 
dokumentide  korrasoleku ja säilimise. 

Dokumendid süstematiseeritud, säilitatud  ja 
arhiveeritud. 

12. Osaleb asutuse inventuurides. Inventuurid on õigeaegselt läbi viidud. 

13. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, vahetult 
juhilt ja osakonnajuhatajalt saadud korraldusi. 

Juhilt saadud ühekordsed ülesanded täidetud.  



 

14. 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.    

15. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. 

16. Täidab vahetu juhi ühekordseid korraldusi, mis on 
antud üksuse põhitegevuse raames. 

Korralduste õigeaegne ja korrektne täitmine. 

 

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 

 
 


