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käskkirjaga nr 1-1/17/41 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla personali valdkond 

Töökoht: Peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Vangla personalitöö korraldamine   

Vahetu juht: Personalijuht 

Alluvad: Personali valdkonna spetsialist (koolitus, lähetus) 

Töötaja asendab: Personali peaspetsialisti (personalitöö), vajadusel personalijuhti 

Töötajat asendab: Personali peaspetsialist (personalitöö) või personali valdkonna spetsialist 
(koolitus, lähetus) 

Töökoha põhieesmärk: Tagada värbamistegevuse planeerimine, selle nõuetekohane korraldamine 
ning koolituste, lähetustega seonduva koordineerimine. Osalemine 
värbamisüritustel ning värbamisprojektide planeerimine ja elluviimine. Uute 
teenistujate teenistussuhete vormistamine, isikutoimikute loomine ja 
personalialaste dokumentide vormistamine.  

 

Tööandja poolt kehtestatud 
nõuded: 

1. Kõrgharidus või selle omandamine  
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel  
3. Hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, Internet) 
4. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda reguleerivatest 

õigusaktidest 
5. Väga hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus 
6. Täpne, korrektne, iseseisev 
7. Hea juhtimis ning koordineerimisoskus 
8. Oskus töötada pingelistes situatsioonides 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Värbamisalane koostöö teiste 
organisatsioonidega. Uute koostööpartnerite 
otsimine ning värbamistegevuse laiendamine. 

Vanglal on värbamisalased koostööpartnerid ning läbi 
värbamistegevuse jõutakse suurema hulga 
kandidaatideni. 

2. Osaleb (vajadusel kaasab vanglaametnikke) 
värbamist toetavatel üritustel.  

Värbamisüritused kajastuvad värbamisplaanis ning 
vangla on üritustel esindatud. 

3. Teenistujate motivatsioonipaketi täiendamine 
ning teenistujatele tutvustamine (sh uutele 
teenistujatele). 

Vanglas on olemas toimiv motivatsioonipakett. 

4. Korraldab vangla teenistujate värbamise ja 
valiku protseduurid: 

 Valmistab ette ning avaldab töökuulutused 
koostöös struktuuriüksuse juhiga. 

 Teeb kandidaatide hulgast esmase valiku, 
lähtudes ametikohale esitatud üldnõuetest. 

 Teostab värbamisel nõutud personalivaliku 
toimingud, lepib kokku vestlused ja teised 
värbamise protsessi kuuluvad tegevused. 
Sh. sisestab andmed kandideerinute 
andmebaasi, teavitab kandidaate 
tulemustest. sh peab statistilist ülevaadet 
kandideerinute üle. 

 Saadab kandidaadi vangla sisekontrolli ja 
Justiitsministeeriumi sisekontrolli talitusele 
taustauuringuks. 

 Teavitab kandideerijaid konkursi tulemusest. 

Vangla teenistujate koosseis on komplekteeritud 
ametikoha nõuetele vastavate teenistujatega.  
Töökuulutused on nõuetekohaselt koostatud ja 
õigeaegselt avaldatud. 
Esmane valik on tehtud ning sobivate kandidaatide 
cv-d on edastatud juhtidele. 
Esmane personalivalik on tehtud. Vestluste ja 
tutvumispäevade ajad on kokku lepitud. 
Kandideerinute üle peetakse jooksvalt statistilist 
ülevaadet.  
 
Vangla sisekontrolli ja Justiitsministeeriumi 
sisekontrolli talitus on kandidaadi andmed saanud.   
 
Kandidaate on teavitatud konkursi tulemustest 
seaduses sätestatud aja jooksul.   

5. Vormistab vanglateenistujate teenistussuhte 
(koostab ametisse nimetamise käskkirja või 
töölepingu), loob isikutoimiku, tagab vajalike 

Teenistussuhe on vormistatud korrektselt ja 
õigeaegselt, isikutoimik loodud, dokumendid 
kontrollitud, nende olemasolu tagatud.  
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dokumentide olemasolu, kontrollib nende 
korrektsust ning teostab teenistusse asumisega 
seotud muud vajalikud toimingud. 

6. Koostab koolituste, lähetuste ja värbamistega 
seotud kordade ja juhendite eelnõud ning nende 
muudatuste eelnõud, tagab nende 
asjakohasuse, sisulise korrektsuse, kooskõla 
kõrgemate õigusaktidega ning ajakohasuse. 
Tagab nimetatud dokumentide kättesaadavuse 
vangla teenistujatele. 

Koolitust ja lähetust reguleerivad korrad ja juhendid 
on sisuliselt korrektsed, kooskõlas kõrgemate 
õigusaktidega, asjakohased ning ajakohased. Korrad 
ja juhendid on terviktekstina kättesaadavad vangla v-
kettal ja/või siseveebis. Värbamist reguleerivad korrad 
on koostatud koostöös teiste spetsialistidega. 

7. Tagab värbamisi käsitlevate õiendite, aruannete, 
statistika ja teadete esitamise 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonnale, 
vahetule juhile, vangla juhtkonnale ning vastavat 
nõudeõigust omavatele asutustele ja isikutele.  

Statistikaks vajalikud andmed on jooksvalt koondatud 
ning lihtsalt ja loogiliselt töödeldavad. Õiendid, 
aruanded, statistika ja teated on esitatud 
nõuetekohaselt ning tähtaegselt. 

8. Viib teenistujatega läbi lahkumisintervjuud, 
täidab lahkumisintervjuude tabelid ning annab 
struktuurüksuse juhtidele tagasisidet vestluste 
kohta. Esitab lahkumisintervjuude põhjal 
vähemalt kaks korda aastas statistilise ja üldinfol 
põhineva ülevaate ning täidab aruandeid. 

Kõikide teenistusest lahkuvate teenistujatega on 
intervjuud läbi viidud, juhtidele on tagasiside antud, 
statistika nõuetekohaselt esitatud ja aruanded 
esitatud. 

9. Osaleb ja koordineerib teenistujate 
täiendkoolituse vajaduse väljaselgitamise 
protsessis, aitab vajadusel koolituse prioriteetide 
määramist ja koolitusplaani (sh 
sisekoolitusplaan) eelnõu koostamist. 

Info koolitusvajaduse kohta laekub süsteemselt, 
vajadusel täpsustab juhtidelt andmeid, koolitusplaani 
(sh sisekoolitusplaan) sisend on koostatud lähtuvalt 
reaalsest vajadusest ning tähtaegselt. 

10. Korraldab uue töötaja infopäeva ning tagab 
infopäeva sisulise kvaliteedi. 

Infopäevad toimuvad üldjuhul üks kord kuus, kõik 
uued teenistujad on infopäeval osalenud. 

11. Korraldab Tripod testide läbiviimise ning 
tõlgendab testide tulemusi, andes sellest 
ülevaate juhtidele.  

Testid on läbi viidud ning juhtidele on testide sisu lahti 
seletatud. 

12. Tagab Sisekaitseakadeemia lõpetajatele 
pakutavatest ametikohtadest ülevaadet.   

Sisekaitseakadeemia lõpetajatele pakutavad 
ametikohad on kaardistatud ning vajadusel 
koosseisumuudatusettepanekud tehtud. 

13. Nõustab teenistujaid teenistuskohtade 
täitmisega seotud küsimustes, lahendab oma 
pädevuse piires kirjalikke ja suulisi avaldusi. 

Teenistujad nõustatud, suulised ja kirjalikud 
avaldused on õigeaegselt ja nõuetele vastavalt 
lahendatud. 

14. Teeb valdkonna juhile ettepanekuid vangla 
teenistujate koolituste, lähetuste, värbamiste, 
arendamise ja/või vajalike muudatuste kohta. 

Ettepanekud on tehtud põhjendatud analüüsi alusel 
ning suunatud kogu töö tulemuslikkuse ja 
haldussuutlikkuse tõstmisele. 

15. Osaleb vangla personalieelarve planeerimise 
protsessis, tagades korrektsed andmed 
teenistujate koolituste, lähetuste ja värbamiste, 
kohta. 

Vahetul juhil on korrektsed andmed personalieelarve 
planeerimiseks. 

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

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

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

 

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 
 
 


