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Struktuuriüksuse nimetus: Tallinna Vangla finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Spetsialist 

Tegevusvaldkond: Side- ja telesüsteemide, heakorratehnika korrashoiu korraldamine ning 
üürilepingutega seotud kulude arvestus 

Vahetu juht: Finants-ja majandusosakonna peaspetsialist (hoonete ja rajatiste haldamine) 

Alluvad: Ei ole  

Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialisti (hoonete ja rajatiste 
haldamine) või muud vahetu juhi poolt määratud finants- ja 
majandusosakonna spetsialisti 

Töötajat asendab: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialist (hoonete ja rajatiste 
haldamine) või muu vahetu juhi poolt määratud finants- ja 
majandusosakonna spetsialist. 

Töökoha põhieesmärk: Sidesüsteemide ning televisiooniseadmete hoolduse ja remondi 
korraldamine, heakorratööde korraldamine.  

 

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. Koostab pädevuse piires vastuse 
projektid haldusala puudutavatele 
pöördumistele õigeaegselt ja korrektselt. 

 

Vastutusvaldkonda puudutavatele pöördumistele 
on vastuste projektid õigeaegselt ja korrektselt koostatud. 

2. Sisestab remonditellimused Archibus 
programmi ning jälgib programmis olevate 
tellimuste täitmist. Informeerib vahetut 
juhti tellimuste tähtaegade ületamisest. 

Informatsioon remonditellimuste täitmise seisust on 
jooksvalt olemas 

3. Kinnitab oma vastutusalas arveid Omniva 
e-arvekeskuse programmis. 

Arved korrektselt kinnitatud ja kulukohad lisatud. 

4. Korraldab tehnilise valve 
seadmete(paanika nupp) väljastamist ja 
arvele võtmist. 

Tehnilise valve seadmed väljastatud ja arvele võetud. 

5. Koostöös sideteenuse osutaja ja 
sidesüsteemide haldajaga lahendab 
vangla sideprobleeme (lauatelefonid, 
mobiiltelefonid, KP-de kõnede jaoks 
paigaldatud telefonid) ning korraldab 
sideseadmete remonti ja hooldust.  

Koostöös sideteenuse osutaja ja sidesüsteemide 
haldajaga on vangla sideprobleemid lahendatud ja 
sideseadmete remont ja hooldus korraldatud. 

6. Peab arvestust vangla mobiiltelefonide 
sidekulude kohta. Kontrollib sidekulu 
limiitidest kinnipidamist. Vajadusel 
korraldab arve edastamise isikule, kes on 
kehtestatud limiidi ületanud. Koostab 
sidekulude limiitide määramise 
käskkirjade projektid.  

Arvestus vangla mobiiltelefonide sidekulude kohta on 
peetud, kontroll limiitidest kinnipidamise üle on teostatud, 
vajadusel arved limiiti ületava osa kohta on ametnikele 
edastatud ning sidekulude limiitide määramise käskkirjade 
projektid on koostatud. 

7. Korraldab ja kontrollib tehniliste vahendite 
paigaldamist, mis on vajalikud 
televisioonisaadete jälgimiseks.  

Televisioonisaadete jälgimiseks vajalike vahendite 
paigaldamine on korraldatud, kontroll paigaldamise üle 
teostatud. 
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8. Esitab vastutusala aasta tööplaani projekti 
vahetule juhile hiljemalt eelarveaastale 
eelneva aasta 15. septembriks.  

Tööplaani projekt on esitatud tähtaegselt ning vahendid 
tegevuseks on planeeritud lähtuvalt tegelikest vajadustest.  

9. Säilitab eelnevalt kokkulepitud andmed V-
kettal. Süstematiseerib vastutusalasse 
kuuluvad dokumendid ning säilitab neid 
kuni arhiivi üleandmiseni vastavalt 
nõuetele.  

Andmed V-kettal ja dokumendid on säilitatud, 
süstematiseeritud ja arhiivi üle antud vastavalt kehtivale 
korrale.  

10. Osaleb vangla omandis või kasutuses 
olevate  hoonete ja rajatistega seotud 
arendustegevuses. 

Vangla omandis või kasutuses olevate hoonete ja 
rajatistega seotud arendustegevuses on osaletud.  

11. Osaleb asutuse inventuurides.  Inventuurid on läbi viidud.  

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

Õigeaegselt ja korrektselt täidetud tööülesanded. 

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

14. 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.   

15 .Informeerib vahetut juhti takistustest, mis 
on tekkinud kinnipeetavatest abitööliste 
mehhaniseeritud heakorratöödel 
kasutamiseks Magasini 35 territooriumil 

Vahetut juhti on teavitatud takistustest, mis on tekkinud 
kinnipeetavate heakorratöödel kasutamisel. 

16 .Vahetu juhi igakordsel korraldusel tellib 
ettevõtetelt teenust spetsiifiliste 
heakorratööde teostamiseks.  

Vahetu juhi korraldusel on teenus tellitud ning kontroll 
teenuse osutamise üle teostatud. 

17. Kontrollib jäätmekäitleja poolt teenuste 
osutamist. 

Jäätmekäitleja poot teenuste osutamist on kontrollitud.  

18 .Kontrollib G1-s paiknevate mehhanismide 
(traktor, tõstuk, Bobcat) korrasolu, informeerib 
vahetut juhti avastatud puudustest ja 
vajadusel organiseerib mehhanismide 
hoolduse ja remondi . 

G1 mehhanismid on töökorras avastatud puudustest on 
vahetut juhti informeeritud.  

19.Kontrollib G1-s paiknevate 
heakorraseadmete (muruniidukid, trimmerid 
jms) korrasolu ja tellib heakorratöödeks 
vajalikud tarvikud ning materjalid. 

G1-s heakorraseadmed on töökorras ,heakorratöödeks on 
tellitud tarvikud ja materjalid. 

 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 
 

 
 
 


