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TALLINNA VANGLA 
 

FINANTS – JA MAJANDUSOSAKONNA SPETSIALISTI 
(PESULADU) AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Spetsialist 

Tegevusvaldkond: Pesumaja, pesuvahetus 

Vahetu juht: Tallinna Vangla finants- ja majandusosakonna peaspetsialist ( ladu) 

Alluvad: Tallinna Vangla finants- ja majandusosakonna laooperaatorid, 
abitöölistest kinnipeetavad 

Töötaja asendab: Tallinna Vangla finants- ja majandusosakonna spetsialisti (Maardu 
üksuse olmetegevus), finants- ja majandusosakonna laooperaatorit 

Töötajat asendab: Tallinna Vangla finants- ja majandusosakonna laooperaator 

Töökoha põhieesmärk: 
 

Tagada kinni peetud isikutele toidunõud ning voodivarustus. Tagada 
voodipesu ja vanglariietuse pesemine ning vajadusel nende 
parandamine. Tagada kinnipeetavate ning vanglateenistujate 
tööriietuse pesemine. 

 

Tööandja poolt kehtestatud nõuded: 1. Keskharidus 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel  
3. Hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, Internet) 
4. Kasuks tuleb varasem kogemus laoarvestusprogrammiga 

töötamisel 

Tööaja korraldus:  

Muud tööandja poolt kehtestatud 
nõuded: 

1. Kinnipidamine headest käitumistavadest ja eetikakoodeksist 
2. Üldised teadmised riigi põhikorrast ja töökoha valdkonda 

reguleerivatest õigusaktidest 
3. Hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja väljendusoskus 
4. Hoolikas, täpne, aus 
5. Töös iseseisev, kuid meeskonnas koostöövõimeline 
6. Kõrge pingetaluvus 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Korraldab Tallinna Vangla finants- ja 
majandusosakonna pesulao laooperaatorite tööd. 

Laooperaatorite töö on korraldatud. 

2. Paneb kokku voodivarustuse ja toidunõude 
tellimuse ning saadab selle peaspetsialistile üle 
vaatamiseks. 

Tellimused on esitatud peaspetsialistile laovarusid 
arvestades õigeaegselt ning eelarve piires.  
 

3. Tellib eelarve piires õigeaegselt voodivarustust ja 
toidunõusid. Jälgib tarnijate poolt tellimuste 
täitmisest kinnipidamist. Annab vahetule juhile 
koheselt teada kui tellimust ei ole kokku lepitud 
moel täidetud, vahetu juhi korraldusel lahendab 
sellekohaseid probleeme. 

Tellimused on esitatud õigeaegselt ning lattu vastu 
võetud kaup vastab tellimusele. Voodipesu ja 
toidunõud on hoiustatud ja väljastatud. 

4. Võtab lattu vastu ning väljastab allkirja vastu 
sisekäibelehe alusel laost voodivarustust ning 
toidunõusid, peab sellekohast arvestust 
laoprogrammis BUUM.  

Tagatud on korrektne arvestus 
laoarvestusprogrammis BUUM. 

5. Korraldab toidunõude ja voodivarustuse 
üleandmise kinni peetavatele isikutele ning 
korraldab nende vastuvõtmise kinni peetavate 
isikute lahkumisel. 

Kinni peetavatel isikutel on ettenähtud koguses 
toidunõusid ja voodivarustust. Ülevaade esemete 
liikumisest ja tagastamisest ning etapilao 
tegevusest, kulutustest ja vajadustest on tagatud. 

6. Korraldab alluvuses olevate abitöölisest 
kinnipeetava (laotöölised, pesumaja töölised, 
juuksur, õmbleja)  tööd, sh tutvustab 
ametijuhendit, annab tööülesanded, koostab 
saateülesande kava ning tööajatabeli, kontrollib 
töö tegemiseks välja antud tööriistade otstarbekat 

Kinnipeetavatest abitööliste töö on korraldatud. 



 

kasutamist ning korraldab nende üle arvestuse 
pidamist. 

7. Koostab kasutamiskõlbmatuks muutunud esemete 
nimekirja ning saadab peaspetsialistile ettepaneku 
esemete maha kandmiseks ja/või hävitamiseks või 
muuks otstarbeks kasutamiseks. 

Maha kandmise ja/või hävitamise ettepanek on 
esitatud. Kasutamiskõlbmatud esemed on 
hävitatud või muul otstarbel kasutusel. 

8. Korraldab kinni peetavate isikute voodivarustuse, 
vanglariietuse ning isiklike riideesemete pesemise, 
vajadusel teostab nende desinfektsiooni. 
Korraldab kinni peetavate isikute ning teenistujate 
tööriietuse pesemise. Peab vastavat arvestust. 

Voodivarustus, vanglariietus, kinni peetavate 
isikute isiklikud riided ning tööriietus on pestud. 

9. Teostab vanglariietuse pesemisele võtmise ja 
tagastamise vastavalt graafikule. 

Vanglariietuse pesemisele võtmine ja tagastamine 
on teostatud õigeaegselt. 

10. Korraldab voodivarustuse ja vanglariietuse 
õmblustööd, vajadusel korraldab nende 
märgistamise. 

Voodivarustus ja vanglariietus on parandatud 
õigeaegselt, vajaminevad riideesemed on 
märgistatud. 

11. Edastab alluvatele tööalast informatsiooni ning 
tutvustab neile töö teostamiseks vajaminevaid 
regulatsioone. 

Dokumendid on tutvustatud ja töötajatele on 
edastatud operatiivselt tööalane informatsioon. 

12. Vormistab oma vastutusvaldkonna dokumendid 
korrektselt ning tagab nende säilimise. 

Dokumentatsioon on korras ja säilitatud. 

13. Täidab muid ülesandeid, mis on seotud ametikoha 
põhieesmärgiga. 

Ametikoha põhieesmärgiga seotud tööülesanded 
on täidetud. 

14. On tuleohutuse eest vastutavaks isikuks hoones 
T2 (pesumaja). 

Vastutusala tuleohutusalased ülesanded on 
täidetud. 

15. Osaleb asutuse aastainventuurides. Asutuse inventuurid on läbi viidud. 

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

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded.  

17. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest.  
 

Läbitud on õppe- ja teabepäevad.  

18. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja koosolekutel, 
teeb vahetule juhile ettepanekuid töö paremaks 
korraldamiseks. 

Tööalaste koosolekute ja nõupidamiste tulemusi 
rakendatakse tööülesannete läbiviimisel, 
ettepanekud töö paremaks korraldamiseks on 
esitatud. 

 

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 

 
 
 


