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käskkirjaga nr 165 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla personali valdkond 

Töökoht: Personalijuht 

Tegevusvaldkond: Personali valdkonna töö juhtimine ja koordineerimine 

Vahetu juht: Tallinna Vangla direktor 

Alluvad: Personali valdkonna teenistujad 

Töötaja asendab: Direktori poolt määratud töötajat 

Töötajat asendab: Personali valdkonna peaspetsialist või direktori poolt määratud teenistuja 

Töökoha põhieesmärk: Personali valdkonna teenistujate juhtimine, personalipoliitika korraldamine, 
koordineerimine ja planeerimine sh. värbamine ja valik, hindamis- ja 
arenguvestluste organiseerimine, personaliarvestus ja –uuringud, personali 
dokumentatsiooni ja andmebaaside haldamine, parendamine ning 
korrashoid. Juhtkonna ja struktuuriüksuste personalialane nõustamine. 

 

Tööandja poolt kehtestatud 
nõuded: 

1. Kõrgharidus 
2. Vähemalt 1-aastane juhtimise kogemus 
3. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel  
4. Väga hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, Internet) 
5. Väga head teadmised, oskused ja kogemused avaliku teenistuse asutuse 

personalitöö korraldamisest 
6. Algatusvõime, protsesside välja töötamise ja juhtimise oskus 
7. Võime stabiilselt ja tulemuslikult töötada ka pingeolukorras 
8. Väga hea ajaplaneerimise oskus 
9. Kohusetunne, otsustus- ja vastutusvõime 
10. Hea analüüsivõime 
11. Suulise ja kirjaliku info loogilise ja süsteemse edastamise oskus 
12. Täpne, korrektne, usaldusväärne 
13. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda reguleerivatest 

õigusaktidest 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Juhib, koordineerib ja kontrollib valdkonna 
teenistujate tööd, kontrollib alluvate töö- ja 
täitedistsipliini. 

Valdkonna töö on juhitud, tulemuslik, koordineeritud ja 
kontrollitud. Tööülesannete kvaliteet ja tähtaegadest 
kinnipidamine on pideva kontrolli all. Teenistujate 
töödistsipliin on tagatud, rikkumised tuvastatud ning 
nendele adekvaatselt reageeritud. 

2. Planeerib valdkonna tööd, lähtudes vangla 
eelarvest ja valdkonnale seatud 
aastaeesmärkidest vastavalt vangla 
põhimäärusele ja valdkonna töökorrale ning 
vangla direktori poolt antud ülesannete 
täitmise tähtaegadele. 

Valdkonna töö on planeeritud vastavalt vangla eelarvele ja 
valdkonnale seatud aastaeesmärkidele, põhimäärusele ja 
valdkonna töökorrale ning vangla direktori poolt antud 
ülesanded on tähtaegselt ja nõuetekohaselt täidetud. 

3. Planeerib personali valdkonna eelarveliste 
vahendite vajaduse, esitab õigeaegselt 
eelarvetaotluse, jälgib ja kontrollib oma 
vastutusel olevate eelarvevahendite 
sihipärast kasutamist ning eelarve ja 
kulutuste vahelist tasakaalu. 

Eelarveliste vahendite taotlus on koostatud vastavalt 
vajadustele, õigeaegselt esitatud ning põhjendatud. 
Eelarvelised vahendid on kasutatud sihtotstarbeliselt, 
kulutuste tegemisel on arvestatud eelarvetaotlust ning 
kulutused on eelarvega tasakaalus. 

4. Tagab valdkonna tegevusega seotud 
arengu- ja tööplaanide eelnõude tähtaegse 
esitamise, aruandluse nõuetekohase 
koostamise ja tähtaegse esitamise 
direktorile. 

Arengu- ja tööplaanide eelnõud ning aruandlus on 
tähtaegselt ning nõuetekohaselt direktorile esitatud. 

5. Tagab personali valdkonnas koostatavate 
dokumentide korrektsuse, kooskõlastab ja 
allkirjastab dokumendid vastavalt direktori 

Koostatud dokumendid on sisuliselt korrektsed, 
kooskõlastatud ja allkirjastatud vastavalt direktori poolt 
antud volitustele. 
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poolt antud volitustele. 

6. Annab direktorile aru valdkonna 
tegevusest, teeb ettepanekuid valdkonna 
töö tõhustamiseks ja parendamiseks. 

Direktor omab ülevaadet valdkonna tegevusest ning 
vajalikest muudatustest. 

7. Edastab alluvatele tööalast informatsiooni, 
tutvustab vajadusel direktori ja 
justiitsministri käskkirja, korraldusi ning 
alluvate tööks vajaminevaid muid õigusakte 
ja dokumente. 

Töötajad omavad vajalikku informatsiooni tööülesannete 
korrektseks täitmiseks. 

8. Annab alluvatele tööalaseid juhiseid, 
korraldusi ja ülesandeid ning kontrollib 
nende täitmist. 

Töötajad on teadlikud püstitatud ülesannetest, ülesanded 
on täidetud korrektselt ja tähtaegselt. 

9. Viib vahetute alluvatega läbi iga-aastased 
arenguvestlused ja katseaja lõpu vestlused. 

Arenguvestlused on õigeaegselt ja nõuetekohaselt läbi 
viidud, tulemused on fikseeritud kirjalikult ning allkirjastatud 
tulemuste lehed on edastatud toimikusse.  

10. Koostab alluvate puhkusegraafiku projekti, 
tagades valdkonna tööülesannete täitmise 
aastaringselt. 

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

11. Koordineerib vangla teenistujate puhkuste 
ajakava õigeaegset koostamist. 

Puhkusegraafik on kinnitatud õigeaegselt. 

12. Vanglale seatud ülesannete ja eesmärkide 
täitmiseks vajaliku personali leidmiseks ja 
hoidmiseks ettepanekute tegemine ja 
sellega seonduvate tegevuste 
koordineerimine. 

Vangla eesmärgid on täidetud ning personali 
värbamisprotsess on läbipaistev, asjakohane, 
ametikohtadele on leitud vajalikud inimesed. 

13. Koostab personali valdkonna teenistujate 
ametijuhendid, tagab nende jooksva 
muutmise ning tutvustamise. 

Ametijuhendid kajastavad tegelikke tööülesandeid ja on 
töötajatele arusaadavad ning ülesanded on üheselt 
mõistetavad. 

14. Korraldab personali valdkonna aruandluse 
koostamise. 

Kokku on lepitud aruannete liigid ning tähtajad. Määratud 
on valdkonna aruannete eest vastutavad isikud. Aruanded 
on koostatud ja esitatud tähtaegselt. 

15. Personali- ja arendusprojektide 
koordineerimine. 

Personali- ja arendusprojektid on üheselt välja töötatud 
ning protsessid töötavad laitmatult. 

16. Korraldab hindamisvestluste ning katseaja 
lõpuvestluste läbiviimist vanglas. 

Arengu ja hindamisvestluste ja katseaja lõpuvestluste 
läbiviimise süsteem toimib, tulemused kaardistatakse, 
määratud on vastutaja. Struktuuriüksuse juht või tema 
poolt määratud isik on läbi viinud vestlused oma 
osakonna/üksuse/valdkonna teenistujatega. 

17. Korraldab ja tagab vangla teenistujate 
koolitusvajaduste kaardistamise, kokku 
koondamise ning koolituse materiaalsete 
ressursside vajaduse kalkuleerimise. 

Vangla teenistujate koolitusvajadused on kaardistatud, 
seatud prioriteetsuse pingeritta, realiseerimiseks vajalike 
vahendite vajadus adekvaatselt hinnatud ning õigeaegselt 
edastatud. 

18. Tagab ja korraldab uute teenistujate 
sisseelamise programmi koostamise, selle 
rakendamise ning vanglas toimuva 
teenistuspraktika korralduse vastavalt 
õppeasutuse poolt antud õpiväljundile. 

Uutele ametnikele ning praktikantidele on tagatud 
igakülgne toetus ning süsteemne a asjakohane 
juhendamine. Praktika käigus on kõik õpiväljundid 
saavutatud. 

19. Personalieelarve põhitõdede väljatöötamine 
ning kinnitamine ja järgimise tagamine. 

Personali valdkonna vastutusel olevad eelarvelised 
vahendid on planeeritud reaalseid kulusid prognoosides 
ning tähtaegselt. 

20. Osaleb vangla eelarve koostamisel, 
esitades personali valdkonna tegevusi 
puudutavad ettepanekud finants- ja 
majandusosakonnale. 

Personali valdkonna vastutusel olevad eelarvelised 
vahendid on planeeritud reaalseid kulusid prognoosides 
ning tähtaegselt. 

21. Vangla juhtkonna nõustamine personali 
hindamise, arendamise, planeerimise 
valdkonnas. Vahetu tagasiside ja 
infovahetuse andmine. 

Vangla juhtkonnale on tagatud kaasajastatud ning õige 
informatsioon. Juhtkonnal on terviklik ülevaade vangla 
personali arendamise väljakutsetest ja vajadustest ning 
võimalikest lahendustest. Esitatud ettepanekud toetavad 
vangla personaliarengut. 

22. Struktuuriüksuse juhtide personalialane 
nõustamine. 

Struktuuriüksuse juhtidele on tagatud korrektne 
informatsioon, juhid on nõustatud. 

23. Tagab personali vastutusvaldkonda 
kuuluva info ja vajaliku teabe operatiivse 
liikumise ja edastamise. 

Informatsiooni edastamine teistele struktuuriüksustele on 
operatiivne, korrektne ning üheselt mõistetav. 



 

24. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja edastab 
saadud vajalikku infot alluvatele. 

Informatsioon on operatiivselt edastatud. Koosolekul 
arutatu ning tehtud ettepanekud rakendatakse. 

25. Nõustab vangla teenistujaid 
teenistuskohustuste täitmisega seotud 
õigusalastes küsimustes ning teavitab neid 
vangla tegevuse seisukohalt oluliste 
õigusaktide vastuvõtmisest ja õigusaktides 
tehtud muudatustest. 

Vangla tegevus on juriidiliselt korrektne, teenistujad on 
uute õigusaktide vastuvõtmisest ja õigusaktides tehtud 
muudatustest teadlikud. 

26. Tagab töövaldkonda puudutavate 
dokumentide säilimise, korrasoleku ning 
arhiivi andmise. 

Töövaldkonna dokumendid on nõuetekohaselt säilitatud 
ning õigeaegselt arhiivi edastatud. 

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

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

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

 

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. Teavitab koheselt vahetut juhti, mis tahes probleemidest mis takistavad 

valdkonnas töö tegemist või määratud tähtaegadest kinnipidamist. 
4. 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 
 


