
KINNITATUD 
Tartu vangla direktori 13.02.2023 käskkirjaga nr 1-1/20 

Struktuuriüksuse nimetus: Juhtkond 

Ametikoht: Juhiabi 

Vahetu juht: Vangla direktor 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Vangla direktori poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab: Vangla direktori poolt määratud teenistuja 

Ametikoha põhieesmärk: Vangla direktori, juhtkonna ja personalipartneri tegevuse toetamine, 
sh juhtkonna tõrgeteta töö tagamine.  

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Vähemalt keskharidus (eelistatult kõrgharidus) 
2. Eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel 
3. Inglise keele oskus vähemalt kesktasemel 
4. Hea arvutioskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti ja 

tabeltöötlusprogrammide (MS Word, MS Excel, MS 
Outlook) ning teiste arvutiprogrammide ja andmekogude 
kasutamise oskus. 

Muud nõuded: 1. Väga hea suuline ja kirjalik suhtlemis- ja 
eneseväljendusoskus. 

2. Väga hea meeskonnatöö oskus ja organiseerimisvõime. 
3. Võime eristada olulist ebaolulisest, planeerida efektiivselt 

tööaega, töötada pingeolukorras stabiilselt ja tulemuslikult. 
4. Kasuks tuleb eelnev töökogemus assistendi või juhiabina. 
5. Kasuks tuleb inimestega töötamise, asjaajamise ning 

riigiasutuses töötamise kogemus. 
6. Kasuks tulevad üldised teadmised riigi põhikorrast ja 

töökoha valdkonda reguleerivatest õigusaktidest. 

 

Teenistusülesanded Tulemus 

1. Kutsub direktori või direktori asetäitja korraldusel 
vanglateenistujaid nende vastuvõtule. 

Juhtkonna kutsed vanglateenistujatele operatiivselt 
edastatud. 

2. Registreerib direktori ja direktori asetäitja 
vastuvõtule soovivaid isikuid ja edastab 
registreerimisandmed direktorile või tema 
asetäitjale. 

Vangla direktori ja - asetäitja juurde soovivad isikud 
on registreeritud ja teave on edastatud aegsasti 
juhtkonnale. 

3. Direktori ja asetäitja teistele vangla teenistujatele 
antud korralduste ja ülesannete täitmise 
kontrollimine, meelde tuletamine. 

On olemas ülevaade teenistujatele antud 
korralduste ja ülesannete täitmise kohta. 

4. Omab informatsiooni direktori, direktori asetäitja 
ning üksusejuhtide teenistuses viibimise kohta, 
sidevahendite andmeid ja juhtkonna võimalikku 
asukohta. 

Tagatud võimalus saada juhtkonnaga operatiivselt 
ühendust. 

5. Koostöös personaliosakonnaga haldab vangla 
sise- ja välisveebi ning kindlustab neis 
asjakohase ja korrektse teabe õigeaegse 
avaldamise. Infotahvlitel oleva info uuendamine. 
Söökla teleri haldamine. 

Veebilehtedel on vajalik ja korrektse teave 
õigeaegselt avaldatud.  
Infotahvlitel ja söökla teleril olev informatsioon on 
ajakohane. 

6. Struktuuriüksuste juhtide meililistide 
ajakohastamine. 

Juhtide meililistid on uuendatud 

7. Korraldab vangla teenistujate õnnitlemise 
sünnipäevadel, kaartide ja meenete olemasolu 
ning nende õigeaegse üleandmise juhtidele. 

Õnnitluskaardid on trükitud, meened tellitud ja antud 
enne sünnipäeva teenistuja vahetule juhile. 

8. Tööks vajalike andmete ja materjalide kogumine 
ning analüüsimine 

Tööks vajalik informatsioon on olemas ja 
süstematiseeritud. 

9. Kirjaprojektide ja muude dokumentide 
koostamine 

Kirjaprojektid ja muud dokumendid on koostatud 
vastavalt nõuetele.  

10. Tellib vangla meened ja koordineerib nende 
jagamise; koondab kokku info 

Meened on vajalikus koguses olemas, korrektselt 
hoitud ja neid jagatakse ühtsete põhimõtete alusel. 
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vanglateenistujatele vajaminevate kalendrite 
ja/või kalendermärkmike kohta. 

Kalendrid ja/või kalendermärkmikute info on kokku 
koondatud ning edastatud hanketeenistusele. 

11. Organisatsioonikultuuri kujundamises osalemine 
vangla ühisürituste ettevalmistamisel ja 
läbiviimisel koostöös personaliosakonna 
töötajatega. 

On ettevalmistatud erinevad vangla töötajatele 
mõeldud üritused (vangla aastapäev, jõulupidu jm) 

12. Erinevate küsitluste korraldamine ja läbiviimine Koos personalipartneriga küsimustike loomine ja 
läbiviimine. 

13. Täidab muid juhtkonnalt või personalipartnerilt 
saadud ühekordseid ülesandeid. 

Muud ettenägematud ja ametijuhendis nimetamata 
ühekordsed ülesanded täidetud ning vajadusel on 
tagatud operatiivne tegutsemine. 

14. Vangla sisesed ja vanglateenistuse parimate 
teenistujate valikuprotsessi juhtimine ja 
korraldamine.  

Vanglasiseselt kandidaatide valimise kord on välja 
töötatud, parimate teenistujate valimine on 
korraldatud õigeaegselt.  

15. Valmistab ette direktori osalusega nõupidamised 
ja koosolekud, tagab selleks ruumide 
korrasoleku, nõupidamisel vajalike materjalide ja 
tehniliste vahendite olemasolu. 

Nõupidamised ja koosolekud on õigeaegselt ja 
vajalikus ulatuses ette valmistatud. 

16. Korraldab külalissuhtlemisel organisatsiooniliste 
küsimuste lahendamise (tellib ja korraldab 
nõupidamistele vajalikud joogid ja suupisted). 
Aitab direktori või direktori asetäitjal külalisi 
võõrustada. Tellib direktori või direktori asetäitja 
külalistele sissepääsuload. 

Vastuvõtud on õigeaegselt ja vajalikus ulatuses ette 
valmistatud, külalised korrektselt ja viisakalt vastu 
võetud, vastuvõttudel tagatud suupistete ja jookide 
olemasolu. Vajalikud sissepääsuload on õigeaegselt 
tellitud.  

17. Protokollib juhtkonna poolt läbiviidavad 
nõupidamised, registreerib protokollid, esitab 
need koosolekut juhtinud ametnikule 
allkirjastamiseks ja säilitab need. Avaldab 
protokollid vangla siseveebis kahe tööpäeva 
jooksul pärast nõupidamist. 

Juhtkonna poolt läbiviidavad nõupidamised 
nõuetekohaselt protokollitud, protokollid  
registreeritud, allkirjastatud, säilitatud ja õigeaegselt 
kättesaadavaks tehtud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

1. Ametniku tegevus peab olema kooskõlastatud vahetu juhiga. 
2. Ametnik teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksustega. 
3. Ametnik ei suhtle avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on 

andnud selleks selge volituse. 

 

Õigused: 1. Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikke dokumente ja informatsiooni. 
2. Saada oma ülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid. 
3. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
4. Teha vangla direktorile ja personalipartnerile ettepanekuid töö tulemuslikkuse 

parandamiseks oma pädevusse kuuluvas valdkonnas 
5. Saada erialaste või kutsealaste teadmiste täiendamiseks koolitust. 

 

Vastutus: 1. Töö nõuetekohase, õigeaegse ja korrektse täitmise eest.  
2. Töö käigus esitatud ja koostatud andmete õigsuse ning seadustele vastavuse 
eest.  
3. Töö käigus teatavaks saanud teiste inimeste perekonna- ja eraellu puudutavate 
andmete ning muu konfidentsiaalse informatsiooni hoidmise eest.  
4. Tööülesannete täitmiseks tema kasutusse usaldatud vara säästliku planeerimise, 
otstarbeka ja heaperemeheliku kasutamise eest.  
5. Teavitama vangla direktorit meedia huvist ja -päringutest. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutmisele. 

Ametnik kinnitab käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et on ametijuhendist aru saanud ja 
kohustub seda täitma. 

Ametnik:   

Ees- ja perekonnanimi (allkirjastatud digitaalselt) 
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