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TALLINNA VANGLA 
 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKONNA LAOOPERAATORI 
(kinnipeetavate isikute isiklike asjade ladu) AMETIJUHEND 

 
 

Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Laooperaator 

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavate isikute isiklike asjade hoiule võtmine ja käitlemine 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialist (varad ja ladu) 

Alluvad: - 

Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialisti 

Töötajat asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialist  

Töökoha põhieesmärk: Tagada kinnipeetavate isikute isiklike asjade hoidmine, pakkide vastuvõtmine ja 
väljastamine 

 

Tööandja poolt kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuded: 

1. Vähemalt keskharidus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel  
3. Hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, Internet) 
4. Kinnipidamine headest käitumistavadest ja eetikakoodeksist 
5. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda reguleerivatest 

õigusaktidest 
6. Hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus 
7. Hoolikas, täpne, aus 
8. Töös iseseisev, kuid meeskonnas koostöövõimeline 
9. Kõrge pingetaluvus 

 

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. Hoiab ja säilitab hoiule võetud kinnipeetavate 
isikute isiklikke asju. 

Kinnipeetavate isikute vara on korrektselt hoitud ja 
säilitatud. 

2. Kontrollib ja võtab hoiule kinnipeetavate isikute 
isiklikud asjad ning jälgib, et kinnipeetavate isikute 
vara kambris ja laos ei ületa 30kg. Ülekaalu puhul 
teavitab üksuse inspektor-kontaktisikut 

Isiklikud asjad on hoiule võetud vastavalt vangla tööd 
reguleerivatele õigusaktidele. Üksuse inspektor-
kontaktisik on teadlik kinnipeetava isiklike asjade 
ülekaalust. 

3. Kontrollib visuaalselt hoiul olevat 
olmeelektroonikat ja paigaldab turvakleebised. 

Kinnipeetavale isikule on väljastatud elektroonika 
vastavalt nõuetele. 

4. Vormistab vahistatute pakkide vastuvõtmist ning 
kinnipeetavate isikute isiklike asjade ladu 
puudutava vajaliku dokumentatsiooni ning peab 
nende üle arvestust kinnipeeturegistris. 

Register on täidetud korrektselt ja andmed registris on 
kontrollitud. 

5. Väljastab kinnipeetavatele isikutele taotluse alusel 
kambritesse nende isiklikud asjad ja võtab 
kambritest isiklikud asjad vastu. Teeb vastavad 
sissekanded kinnipeeturegistrisse. 

Vajalikud toimingud on õigeaegselt ja korrektselt 
teostatud. 
Kinnipeetavate isikute isiklikud asjad on väljastatud ja 
vastu võetud  vastavalt kehtestatud õigusaktidele ja 
kinnitatud graafikule. 

6. Teostab kinnipeetavate isikute taotluste alusel 
vanglast välja antavate esemete üleandmise 
taotlusel märgitud isikutele. 

Kinnipeetavate isikute esemed on väljastatud õigetele 
isikutele ja nõuetele vastavalt. 

7. Tagastab kinnipeetavatele isikutele nende 
vabanemisel laos hoiul olevad asjad. Kinnipeetava 
isiku poolt vanglasse jäetud asjade korral toimib 

Kinnipeetavate isikute vara on tagastatud 
õigusaktidega sätestatud juhtudel ja korras. Vanglasse 
jäetud asjadega on toimitud vastavalt vangla 



 

vastavalt vangla  sisekorra eeskirjadele. sisekorraeeskirja nõuetele. 

8. Peab kinnipeetavate isikute isiklike asjade laos 
korda, tagab esemete säilimise ja süstematiseerib 
isiklikud asjad vastavalt nõuetele. 

Ladu on puhas, korras ja süsteemne. 

9. Võtab vastavalt juhendile vastu käsi- ja postipakid, 
teeb sissekanded kinnipeeturegistrisse ja võtab 
asjad hoiule.  

Pakkide vastuvõtt toimub vastavalt vangla sisekorra 
eeskirja, Tallinna Vangla kodukorra nõuetele ja 
juhendile. 

10. Kinnipeetavate isikute saatmisel teise vanglasse 
või arestimajja edastab isikute hoiul olevad asjad 
vastavasse asutusse. 

Kinnipeetavate isikute isiklikud asjad on edastatud 
vastavalt vangla sisekorraeeskirja nõuetele. 

11. Lahendab avalduste alusel kaebusi osakonna 
pädevuses olevates küsimustes. Vormistab oma 
vastutusvaldkonna dokumendid korrektselt ja 
tagab vajadusel nende säilimise. 

Kaebused on lahendatud ja kirjalikud vastused on 
saadetud õigeaegselt ja korrektselt.  
Dokumentatsioon on korras ja säilitatud. 

12. Vastutab kinnipeetavate isikute valuuta ja 
väärtesemete korrektse arvestamise ning 
hoiustamise eest 

Kinnipeetavate isikute valuuta ja väärtesemeid 
arvestatakse ning hoiustatakse nõuetele vastavalt. 

13. Peab kinnipeetavate isikute väärtesemete (ehted, 
pangakaardid, koodikaardid, kontokaardid, 
valuuta) arvestust. Teostab nende esemete 
vastuvõtmise, hoidmise väljastamise ja 
edasisaatmise teise vanglasse. 

Kinnipeetavate isikute väärtesemed on vastu võetud, 
hoiustatud, väljastatud, edasisaadetud vastavalt 
nõuetele, arvestus väärtesemete üle on peetud. 

14. Võtab vangla kauplusest vastu kinnipeetavate 
isikute poolt ostetud asju. Teeb vastavad 
sissekanded kinnipeeturegistrisse ja võtab asjad 
hoiule. 

Kinnipeetavate isikute poolt kauplusest ostetud asjad 
on vastu võetud ning hoiustatud. 

15. Võtab vastu üksuse ametniku poolt lattu toodud 
vahistatule ja süüdimõistetutele maksikirjaga 
saadetud asju ning akti esemete äravõtmise 
kohta. Teeb akti põhjal vastavad sissekanded 
kinnipeeturegistrisse ja võtab asjad hoiule. 

Vahistatule maksikirjaga saadetud asjad on vastu 
võetud, registrisse kantud ning hoiustatud. 

16. Teostab vajaliku dokumentatsiooni kinnipeetavate 
isikute maha kandmisele ja hävitamisele kuuluvate 
esemete kohta ja viib läbi utiliseerimise. 

Kõik hävitamisele kuuluvad esemed on seaduspäraselt 
utiliseeritud. 

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

Tööülesanded on täidetud õigeaegselt ja korrektselt. 

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

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

Tööalaste koosolekute ja nõupidamiste tulemusi 
rakendatakse tööülesannete läbiviimisel, töö paremaks 
korraldamiseks esitatud ettepanekud on läbimõeldud ja 
teostatavad.   

 

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, Tallinna Vangla 
kodukorrast  ja muudest õigusaktidest. 

 

Tööandja:  Töötaja: 

  

    allkiri/ kuupäev                        allkiri /kuupäev 


