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Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 
Ametikoht: Autojuht 
Tegevusvaldkond: Mootorsõidukite juhtimine 
Ametisse nimetamine: Vangla direktor 
Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialist (majandamine)  
Alluvad: Puuduvad 
Teenistuja asendab: Autojuhti 
Teenistujat asendab: Autojuht 
Ametikoha põhieesmärk: 
 

Vangla mootorsõidukitega vajalike sõitude teostamine Eesti 
Vabariigi piires. Ohutu inimeste ja kauba veo tagamine. 

 
Kvalifikatsioon: 1. Keskharidus; 

2. eelnev töökogemus antud valdkonnas vähemalt 3 aastat; 
3. töö iseloomust sõltuvalt B, C, D või E kategooria juhilubade 

olemasolu. 
Muud nõuded: 1. Headest käitumistavadest kinnipidamine; 

2. valmidus töötada graafiku järgselt.  
 
Teenistusülesanded: Tulemus: 
Teostab vangla mootorsõidukitega Eesti Vabariigi 
piires inimeste vedu ja majandussõite vastavalt 
vanglateenistujate tellimustele ning vahetu juhi või 
vangla juhtkonna antud korraldusele. 

Vangla sõidukitega on inimeste vedu ja 
majandussõidud teostatud vastavalt 
vanglateenistujate tellimustele ning saadud 
korraldustele. 

Täidab korrektselt ja õigeaegselt sõidukite kasutamise 
ja hooldamisega seotud dokumentatsiooni (sh. peab 
arvestust kütuse ja määrdeainete kulu ning läbisõidu 
kohta).  

Dokumentatsioon on korrektselt ja õigeaegselt 
täidetud. 

Järgib liikluseeskirja, ohutustehnika ja tuleohutuse 
nõudeid. Nõuab nende täitmist ka mootorsõidukis 
viibivatelt isikutelt.  

Liikluseeskirja, ohutustehnika ja tuleohutuse 
nõudeid on järgitud, nende täitmist on 
mootorsõidukis viibivatelt isikutelt nõutud. 

Informeerib koheselt vahetut juhti vanglateenistuse 
mootorsõidukiga toimunud liiklusõnnetusest või 
kahjustuse tuvastamisest/ tekkimisest mootorsõidukil. 

Vahetut juhti on informeeritud vanglateenistuse 
mootorsõidukiga toimunud liiklusõnnetusest või 
kahjustuse tuvastamisest/tekkimisest mootor-
sõidukil. 

Teeb ettepanekuid remondivahendite ja mootorsõiduki 
varuosade hankimiseks. 

Ettepanekud remondivahendite ja mootorsõiduki 
varuosade hankimiseks on esitatud.  

Jälgib vanglateenistuse mootorsõidukite tehnilist 
seisukorda sh. vedelike tasemeid ja kuluosade jääke. 
Lisab vastavalt vajadusele mootorsõiduki 
kasutamiseks vajalike vedelike.  

Mootorsõidukite tehnilist seisukorda on jälgitud, 
mootorsõiduki kasutamiseks vajalike vedelike on 
lisatud. 

Korraldab vanglateenistuse mootorsõidukite seest ja 
väljast puhastamist ning hoiab mootorsõidukites 
puhtust ja korda. 

Vanglateenistuse mootorsõidukite puhastamine on 
korraldatud ning mootorsõidukites on puhtus ja 
kord hoitud.  

Kontrollib enne sõidu alustamist mootorsõiduki 
töökorda ning vajalike dokumentide olemasolu ja 
kehtivust. 

Mootorsõiduki töökord ja vajalike dokumentide 
olemasolu ning kehtivus on kontrollitud. 

Abistab vajadusel transporditavaid teenistujaid 
(mootorsõidukisse pääsemisel, sihtkoha 
leidmisel/täpsustamisel jne), majandussõitude korral 
viib transporditavad esemed lähtepunktist 
mootorsõidukisse ning mootorsõidukist sihtpunkti.  

Vanglateenistujad on vajadusel abistatud, 
majandussõitude korral on esemed lähtepunktist 
sihtpunkti toimetatud.  

Täidab osakonnajuhataja ja vahetu juhi suulisi ja 
kirjalikke korraldusi ning ühekordseid korraldusi, mis 

Korraldused on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

TALLINNA  VANGLA  
 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKONNA AUTOJUHI AMETIJUHEND  



 

on antud osakonna põhitegevuse raames. 

Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud on õppe- ja teabepäevad. 
  
Kooskõlastatud 
tegevus 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 tõõandja nimel avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui 

tööandja on andnud selleks selge volituse. 
 
Õigused: 
 

1. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni ja töövahendeid.  
2. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
3. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
4. Teha osakonnajuhatajale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks oma 

pädevusse kuuluvas valdkonnas. 
5. Taotleda erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust vastavalt Tallinna 

Vangla koolitusstrateegiale. 
 

Vastutus 1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest. 
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse eest.  
3. Töö käigus teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraelu puudutavate 

andmete ning muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest. 
4. Tööülesannete täitmiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, 

otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.  
5. Töö- ja tuleohutuse nõuete järgimise eest. 
6. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjadest, Tallinna Vangla 

kodukorrast, muudest vangistust reguleerivatest õigusaktidest lähtuvalt ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate konkreetsete teenistusülesannete täitmiseks nendes 
ettenähtud korras ja viisil.  

 
 
Ametijuhendi 
muutmine: 

Ametijuhendit võib muuta teenistuja nõusolekuta, kui ei muutu ametikoha eesmärk, 
põhifunktsioon(id), nõutav erialane ettevalmistus ega teenistuja palk ja ametniku 
ülesannete maht oluliselt ei suurene. 

 
Töötaja kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja 
kohustub seda täitma. 
 
Töötaja:   
 

 

  
    /ees- ja perenimi/                /allkiri/                                 /kuupäev/  
 
Vahetu juht kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendit teenistujale 
tutvustanud ja selgitanud. 
 
Vahetu juht: 
 

 

  
    /ees- ja perenimi/                /allkiri/                                 /kuupäev/  


