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Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Söökla juhataja 

Tegevusvaldkond: Toitlustamine 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Kokad (kinni peetavate isikute söökla), kinnipeetavatest abitöölised 
(söögivalmistajad, toidujagajad, söökla koristajad).  

Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialisti (sööklatöö) 

Töötajat asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialist (sööklatöö) või kokk 

Töökoha põhieesmärk: 
 

Kinni peetavatele isikutele (edaspidi KP-d) toidunormidele vastava toidu 
korrapärane valmistamine ja toitlustamise organiseerimine. Enesekontrolliplaanist 
kinnipidamise kontrollimine. 

 

Tööandja poolt kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuded: 

1. Keskharidus 
2. Eesti keele oskus C1 – või sellele vastaval tasemel 
3. Hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, Internet) 

Muud tööandja poolt 
kehtestatud nõuded: 
 

1. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda reguleerivatest 
õigusaktidest 

2. Väga hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus 
3. Hoolikas, täpne ja aus 
4. Töös iseseisev kuid meeskonnas koostöövõimeline 
5. Kõrge pingetaluvusega 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Koostab kinnipeetavate (edaspidi KP) menüü ning esitab 
selle kooskõlastamiseks meditsiiniosakonnale ning 
kinnitamiseks vahetule juhile. Menüüde koostamisel 
võtab arvesse KP-tele määratud toidunorme, vangla 
tehnoloogilisi võimalusi ning eelarvelisi vahendeid. 

Nõuetele vastav menüü on õigeaegselt koostatud 
ning kooskõlastamiseks ja kinnitamiseks 
esitatud. Menüüde koostamisel on arvesse 
võetud KP-tele määratud toidunorme, vangla 
tehnoloogilisi võimalusi ning eelarvelisi 
vahendeid. 

2. Koostab toidukalkulatsioonid (toidu valmistamiseks 
vajaminevate toiduainete kogused ja nende 
maksumused) ning sisestab need laoarvestusprogrammi 
BUUM. 

Toidukalkulatsioonid on koostatud ning 
laoarvestusprogrammi BUUM sisestatud. 

3. Kontrollib KP-te menüüd toitumisprogrammiga Nutridata. KP-te menüü energia- ja toitainete sisaldus 
vastavad riiklikele ea- ja soopõhistele 
soovitustele. 

4. Koostab kinnitatud menüü alusel toidu valmistamiseks 
vajaminevad tehnoloogilised kaardid ning esitab need 
kokkadele. Esitab spetsialistile (toiduladu) tellimused 
toiduainete soetamiseks. 

Tehnoloogilised kaardid on koostatud ning 
kokkadele esitatud. Toidu valmistamiseks 
vajaminevate toiduainete tellimused on esitatud. 

5. Kontrollib valmistatud toidu kvaliteeti koos 
järelevalveosakonna vastavate ametnikega. 

Toidu kvaliteet on kontrollitud. 

6. Korraldab õigeaegselt toidu valmimise ning selle 
üleandmise kokkulepitud ajal ja koguses toidujagajatele 
ning transpordifirmale. 

Toit on õigeaegselt valminud ja üle antud. 

7. Kontrollib pisteliselt KP-le valmistatud toidu 
väljajagamist, kogust, temperatuuri ja vastavust 
ettenähtud toidunormidele. 

KP-le valmistatud toidu väljajagamist on 
kontrollitud. 

8. Korraldab eritoitu vajavate KP-te toitlustamise 
meditsiiniosakonna arsti poolt kinnitatud menüü alusel. 

Eritoitu vajavate KP-te toitlustamine on 
korraldatud. 
 

9. Korraldab võimaluste piires söökla ruumide korrasoleku 
ja puhtuse vastavuse hügieeni-, töö-, olme-, 
töötervishoiu- ja tööohutusnõuetele. Puuduste 

Söökla ruumide korrasolek ja puhtuse vastavus 
hügieeni-, töö-, olme-, töötervishoiu- ja 
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esinemisel edastab vastava informatsiooni vahetule 
juhile. 

tööohutusnõuetele on korraldatud. Puudustest on 
teavitatud vahetut juhti. 

10. Kontrollib oma vastutusalas töötavatele KP-le töö 
tegemiseks välja antud töövahendite otstarbekat 
kasutamist ning korraldab töövahendite üle arvestuse 
pidamist. 

Kontroll vastutusalas töötavatele KP-le 
väljastatud töövahendite otstarbeka kasutamise 
üle on teostatud ning töövahendite üle arvestuse 
pidamine korraldatud. 

11. Tagab vastutusala piires regulatsioonide ja 
enesekontrollisüsteemi täitmise. 

Regulatsioone ja enesekontrolli plaani täidetakse 
nõuetekohaselt. 

12. Esitab hanketaotlused köögiinventari hoolduseks ja 
ruumide koristamiseks vajaminevate vahendite 
soetamiseks. 

Hanketaotlused on õigeaegselt esitatud. 

13. Informeerib koheselt vahetut juhti köögiseadmete 
riketest. 

Info vahetule juhile edastatud. 

14. Tagab alluvatele vajalike töövahendite olemasolu. 
Kontrollib töövahendite kasutamist. 

Töövahendid on olemas ja nende kasutamine 
kontrollitud. 

15. Kontrollib alluvate tööülesannete täitmist. Teavitab 
vahetut juhti tõrgetest alluvate töös. 

Alluvate tööülesannete täitmist on kontrollitud, 
vahetut juhti on tõrgetest teavitatud. 

16. Edastab alluvatele tööalast informatsiooni ning tutvustab 
neile töö tegemiseks vajaminevaid regulatsioone. 

Dokumendid on tutvustatud ja töötajatele on 
edastatud operatiivselt tööalane informatsioon. 

17. Tegeleb alluvate tööprobleemide lahendamisega, teeb 
vahetule juhile ettepanekud töö paremaks 
korraldamiseks. 

Tööülesannete täitmisel tekkinud probleemid on 
lahendatud ja vahetut juhti on teavitatud. 

18. Koostab vastutusalas töötavate KP-te saateülesande 
kavad ning korraldab nende kinnitamise ning 
asjaosalistele edastamise. 

KP-te saateülesande kavad on õigeaegselt 
kinnitatud ning asjaosalistele edastatud. 

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

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

20. Peab tööülesannetega seotud aruandlust ning 
kirjavahetust. 

Aruanded on koostatud, kirjavahetus on peetud. 

21. Säilitab eelnevalt vahetu juhiga kokkulepitud andmeid V-
kettal. Süstematiseerib vastutusalasse kuuluvad 
dokumendid ning hoiab neid kuni arhiivi üleandmiseni 
vastavalt nõuetele. 

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

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

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

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

24. 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. 

 

Vahetu juht:  Töötaja: 

  

    allkiri/ kuupäev                        allkiri /kuupäev 


