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KINNITATUD 

Tallinna Vangla direktori 
16.02.2017 

käskkirjaga nr 1-1/14 

  

Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla kantselei valdkond 

Töökoht: Spetsialist 

Tegevusvaldkond: Asjaajamine ja külaliste vastuvõtt 

Vahetu juht: Kantselei valdkonna peaspetsialist (asjaajamine) 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Kantselei valdkonna peaspetsialisti (asjaajamine) määratud töötajat 

Töötajat asendab: Kantselei valdkonna peaspetsialisti (asjaajamine) määratud töötaja 

Töökoha põhieesmärk: Tagab vangla juhtkonna häireteta töö, külaliste vastuvõttudega seotud 
küsimuste lahendamise, vangla asjaajamise korrektsuse, nõuetekohase 
dokumentide registreerimise ja ringluse. 

 

Tööandja poolt kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuded: 

1. Keskharidus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel, vene keele oskus 

suhtlustasemel 
3. Arvuti kasutamise oskus 

 

Muud tööandja poolt 
kehtestatud nõuded: 

1. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda 
reguleerivatest õigusaktidest 

2. Suuline ja kirjalik eneseväljendamiseoskus  

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

1. Täidab tehnilisi funktsioone vangla direktori töö 
toetamise ja teenindamise osas, täidab tema 
teenistusalaseid korraldusi. Varustab juhti 
kontoritarvete ning muude tööks vajalike 
vahenditega. 

Juhi täpne ja operatiivne teenindamine ning 
varustatud töövahenditega on tagatud. 

2. Võtab vastu direktorile (direktori asetäitjatele) 
viseerimiseks toodud dokumendid, kontrollib 
dokumentide nõuetekohast vormistamist, 
puuduste esinemisel tagastab puuduste 
kõrvaldamiseks koostajale. Vajadusel hõlmab 
dokumendid dokumendihaldusprogrammi ja 
suunab menetlusse. 

Dokumendid vastavad asjaajamiskorras ettenähtud 
nõuetele- korrektsus on kontrollitud, puudused 
kõrvaldatud. Dokumendid on viseerimiseks edastatud 
ning vajadusel menetlusse suunatud. 
 

3. Vastab Tallinna Vangla üldtelefonile ja 
vajadusel suunab kõned edasi. 

Telefonile on vastatud ja kõned vajadusel edasi 
suunatud. 

4. Valmistab tehniliselt ette 
Justiitsiitsministeeriumile, kohtutele ja teistele 
ametiasutustele kullerpostiga edastatavad 
dokumendid ja vormistab kanded 
dokumendihaldusprogrammis. 

Dokumendid on korrektselt ja nõuetekohaselt 
komplekteeritud ja vormistatud ning õigeaegselt 
kullerile üle antud. 

5. Haldab infomeili, märgistab meilboksis 
dokumente vastavalt kokkulepitud 
põhimõtetele. Registreerib, suunab edasi või 
vastab oma pädevuse piires informatiivse 
sisuga ja muudele päringutele, mis ei ole 
seotud kohtudokumentidega. Vajadusel 
registreerib ka kohtudokumente. 

Saabunud e-kirjad on menetlusse suunatud või 
vastatud. Infomeili haldamisel on järgitud kehtestatud 
nõudeid. 

6. Jälgib kantseleile grupitäitmiseks saabunud 
tööülesandeid ja saadab välja digitaalselt 
edastamisele kuuluvad dokumendid. 
Probleemide korral võtab ühendust 
dokumentide koostajatega. 

Dokumendid on edastatud korrektselt ja tähtaegselt. 

7. Koostab vastavalt osakondadelt tulnud 
sisendile kinnipeeturegistri taotlused 
Justiitsministeeriumile. 

Taotlused on nõuetekohaselt vormistatud ja välja 
saadetud. 

TALLINNA VANGLA 
 

KANTSELEI VALDKONNA SPETSIALISTI (ASJAAJAMINE JA KÜLALISTE VASTUVÕTT) 
AMETIJUHEND 



 

8. Registreerib muud saabuvad/väljasaadetavad 
dokumendid, hõlmab Deltasse ja suunab 
menetlusse/edastab adressaadile. 

Dokumendid on nõuetekohaselt registreeritud ja 
menetlusse suunatud/välja saadetud. 

9. Analüüsib dokumentide menetlusse suunamise 
optimaalsust ja teabe edastamise 
eesmärgipärasust, annab tagasisidet 
peaspetsialistile. Täidab dokumentide 
suunamise tabelit oma töölõigu piires. 

Dokumendiringlus on kiire ja optimaalne. 
Dokumentide suunamise tabel on ajakohane. 

10. Nõustab vangla teenistujaid 
dokumendihaldusprogrammi kasutamisel ja 
dokumentide koostamisel. 

Nõuanded on asjakohased ja rakendatavad. 

11. Koostab oma pädevuse piires vastused 
teabenõuetele. 

Vastused teabenõuetele on tähtaegselt ning 
korrektselt koostatud. 

12. Valmistab ette toimikud aktiivseks 
asjaajamiseks, paneb dokumendid toimikusse, 
tagab nende korrasoleku ja säilimise kuni 
arhiivi andmiseni. 

Toimikud on ette valmistatud, dokumendid 
toimikutesse pandud ning korrektselt kuni arhiivi 
andmiseni säilitatud. 

13. Vajadusel paljundab dokumente ja kinnitab 
koopiad ja väljatrükke. 

Dokumendid on paljundatud ja koopiad/väljatrükid 
kinnitatud. 

14. Osaleb dokumentide loetelu ja asjaajamiskorra 
väljatöötamisel ja täiendamisel. 

Asjaajamiskorra ja dokumentide loetelu 
väljatöötamisel ja täiendamisel on osaletud. 

15. Jälgib A1 hoone koridoris oleva 
kontorikombaini tehnilist seisundit, vajadusel 
tellib hoolduse, korraldab paljunduspaberi 
tellimise. 

Paljundusmasin (kontorikombain) on töökorras ja 
kasutusvalmis. 

16. Valmistab tehniliselt ette koosolekute ja 
nõupidamiste ruumid. Vajadusel protokollib 
koosolekuid või nõupidamisi. Aitab võõrustada 
direktori või direktori asetäitjate külalisi. Tellib 
esinduskaupa (kohv, küpsised jms). 

Koosolekud ja nõupidamised on ette valmistatud, 
protokollid on vormistatud nõuetekohaselt, 
kooskõlastatud osalejatega ning kinnitatud. Direktori ja 
direktori asetäitjate külalised on võõrustatud. 

17. Osaleb vangla teenistujatele suunatud ürituste 
korraldamisel. 

Üritused on korraldatud ja koordineeritud. 

18. Teavitab kantselei peaspetsialisti koheselt 
lahendamata probleemidest oma 
töövaldkonnas. 

Kantselei peaspetsialisti on teavitatud.  
 

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

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

20. 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 
 

 
 
 


