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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 

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: Tagada vangla asjaajamises nõuetekohane dokumentide registreerimine ja 
ringlus. 

 

Tööandja poolt kehtestatud 
kvalifikatsiooninõuded: 

1. Keskharidus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel  
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. Võtab vastu vanglasse saabunud posti 

  eraldab Tallinna Vanglale adresseeritud 
kirjad kinnipeetavatele adresseeritud 
kirjadest; 

 märgib kinnipeeturegistri andmete alusel 
kinnipeetavatele adresseeritud kirjadele 
kambri numbri ja jaotab kirjad üksustele; 

 avab vanglale adresseeritud kirjad, kontrollib 
allkirjade ja lisade olemasolu, probleemide 
korral võtab ühendust saatjaga; 

 valesti adresseeritud kirjad edastab õigele 
adressaadile või tagastab saatjale; 

 annab kirjad registreerimiseks vastavalt 
tööjaotusele. 

Vanglasse saabunud post on saabumisjärgselt sorteeritud 
ja jaotatud. 

2. Koostab üksustelt ja FMO-lt saadud teabe 
alusel kinnipeetavatele tellitud perioodika 
tabeli ja hoiab selle aktuaalsena. Haldab 
vanglale tellitud perioodika nimekirja. 
Valmistab kinnipeetavale ette perioodika 
jaotuskava. Lahendab tekkinud probleemid 
postiettevõtte ja tellimiskeskustega. 
 

On olemas jooksev ülevaade tellitud 
perioodikaväljaannetest.  
 
 

3. Vormistab paberkandjal väljasaadetava 
posti ja annab üle postiasutusele: 

 kontrollib allkirjade ja lisade olemasolu, 
probleemide korral võtab ühendust 
koostajaga; 

 vormistab ümbrikud ja väljastusteated; 

 kannab dokumendihaldusprogrammi märke 
dokumendi väljasaatmise kohta; 

 koostab ja registreerib saatenimekirjad sh 
kinnipeetavate ametlike ja tähitud kirjade 
osas; 

 komplekteerib väljasaadetava posti. 
 

Post on vormistatud korrektselt ja õigeaegselt 
postiasutusele üle antud. 

TALLINNA VANGLA 
 

KANTSELEI VALDKONNA SPETSIALISTI (post) AMETIJUHEND 



 

4. Komplekteerib ja saadab välja etapiposti. Etapipost on kokku pandud ja edastamiseks üle antud. 

5. Võtab vanglateenistujatelt vastu 
kinnipeetavate isiklikud kirjad ja annab üle 
postiasutuse esindajale. Puudulikult 
vormistatud kirjad tagastab üksusele 
andmete korrigeerimiseks. 

Kinnipeetavate korrespondents on esimesel võimalusel 
postiasutusele üle antud. 

6. Lahendab postiasutusega kahepoolse 
postivahetuse käigus tekkinud  probleemid.  

Tagatud on sujuv postivahetus postiasutusega. 

7. Jälgib kantseleile grupitäitmiseks saabunud 
tööülesandeid, prindib ja vormistab 
kinnipeetavale kantselei vahendusel 
edastamisele kuuluvad dokumendid ning 
edastab digitaalselt kaastäitjale, vajadusel 
saadab välja ka muud dokumendid. 
Vormistab programmis saatmismärke. 
Probleemide korral võtab ühendust 
dokumentide koostajatega. 

Dokumendid on edastatud korrektselt ja tähtaegselt. 

8. Haldab kinnipeetavate ja vahistatutega 
seotud käskkirjade (sarjad 5-1, 5-2, 5-3) 
toimikuid: 

 paigutab paberkandjal allkirjastatud  
käskkirjad ja kinnipeetava 
tutvumismärkega digikäskkirjade 
väljatrükid toimikusse; 

 skaneerib vajadusel kinnipeetavate 
tulumaksuvabastuse avaldused ja edastab 
RTK-le; 

 kontrollib paberkandjal allkirjastatud 
käskkirjade ja/või kinnipeetava 
tutvumiskinnitusega väljatrükkide  
olemasolu toimikus ja vajadusel nõuab  
üksustelt välja puuduvad eksemplarid. 

 

Käskkirjad on paigutatud toimikutesse, puuduolevad 
käskkirjad on üksustelt välja nõutud. 

9. Komplekteerib ja saadab välja etapiposti. Etapipost on kokku pandud ja välja saadetud. 

10. Registreerib ja edastab 
dokumendihaldusprogrammis vanglasse 
saabunud ja väljasaadetavad dokumendid. 

Dokumendid on nõuetekohaselt registreeritud ja 
menetlusse suunatud/välja saadetud. 

11. Analüüsib dokumentide menetlusse 
suunamise ja postitöö protsesside 
optimaalsust, annab tagasisidet 
peaspetsialistile. Täidab dokumentide 
suunamise tabelit oma töölõigu piires. 

Postitöötlus ja dokumendiringlus on kiire ja optimaalne. 
Dokumentide suunamise tabel on ajakohane. 

12. Nõustab vangla teenistujaid postitöö ja 
asjaajamise küsimustes. 

Nõuanded on asjakohased ja rakendatavad. 

13. Skaneerib ja paljundab vajadusel 
dokumente, kinnitab koopiad. 

Dokumendid on vajadusel skaneeritud ja paljundatud, 
koopiad kinnitatud. 

14. Koostab vajadusel dokumentide kaaskirjad. Dokumentide kaaskirjad on koostatud. 

15. Koostab oma pädevuse piires vastused 
teabenõuetele. 

Vastused teabenõuetele on tähtaegselt ning korrektselt 
koostatud. 

16. Teavitab kantselei peaspetsialisti koheselt 
lahendamata probleemidest oma 
töövaldkonnas. 

Kantselei peaspetsialisti on teavitatud.  
 

17. 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. 

18. Osaleb dokumentide loetelu ja 
asjaajamiskorra koostamisel ja 
täiendamisel. 

Dokumentide loetelu ja asjaajamiskorra koostamisel ja 
täiendamisel on osaletud. 

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 
 

 
 
 


