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Struktuuriüksuse nimetus: 

 
Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Töökeskkonnaalane tegevus vanglas, tööõnnetuste menetlemine  ja 
avavangla kinnipeetavate tööhõive korraldamine 

Töölepingu/töölepingu lisa sõlmib: Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Osakonna spetsialisti – sisevangla kinnipeetavate tööhõive ja 
kinnipeetavate tööaja arvestamine 

Töötajat asendab: Osakonna spetsialist - sisevangla kinnipeetavate tööhõive ja 
kinnipeetavate tööaja arvestamine 

Töökoha põhieesmärk: 
Tagada ohutu töökeskkond ja avavangla kinnipeetavate tööhõive 
korraldamine 

Lisafunktsioonid: Vastavalt vahetu juhi korraldustele. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: Kõrgem või keskeriharidus; väga hea eesti  keele oskus; hea 
arvutikasutamise oskus MS Word, MS Excel, MS Internet Explorer, 
MS Outlook; 

 

Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused,  
oskused, kompetentsid, 
isikuomadused) 

1. Hea suhtlemisoskusega. 
2. Teab ja tunneb asutuse asjaajamise korda ning järgib neid 

reegleid.  
3. Hea pingetaluvusega. 
4. Järgib käitumise häid tavasid. 

 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Koostab avavangla kinnipeetavate töölevõtmiseks, 
tööst keeldumisel, tööaja pikendamiseks ning töölt 
vabastamiseks  üksuse juhi käskkirja eelnõud ja 
vormistab elektroonselt väljasõidutunnistused ja 
edastab avavangla juhile. 

Kinnipeetavate nõuetekohane tööle liikumise loa 
vormistamine. 

2. Täpsustab igapäevaselt tööhõivekettal olevat 
informatsiooni avavangla kinnipeetavate 
rakenduste kohta. 

Operatiivne informatsioon avavangla 
kinnipeetavate tööle saatmiseks. 

3. Kindlustab avavanglavangla  kinnipeetavatest 
majandustöötajate reservi  (uute tööliste otsimine, 
kandidaatide kooskõlastused). 

Valmidus töötavate kinnipeetavate ootamatuteks 
välja vahetamisteks. 

4. Hinnates teostatavate tööde mahtu, ning 
kinnipeetavatest tööliste oskusi ning töö tegemise 
efektiivsust, teeb ettepanekuid  vajaliku  tööjõu 
rakendamise kohta.  

Otstarbekas tööjõu rakendamine. 

5. Koostab koostööleppe eelnõu ettevõttesse 
kinnipeetava tööle lubamiseks. 

Koostöölepe ettevõttega kinnipeetavale töö 
võimaldamiseks. 

6. Koostab avavangla kinnipeetavatest 
majandusabitöölistele  ametijuhendid. 

Vajalike ametijuhendite olemasolu tagamine. 

7. Vajadusel edastab  asutustele, kus kinnipeetavad 
töötavad, vangla juhtkonna korraldusi 
kinnipeetavate töötamise kohta väljaspool vanglat 

Seadusest tulenevate kohustuste täitmine. 

TARTU VANGLA 
Finants- ja majandusosakond 
PEASPETSIALISTI (TÖÖKESKKOND ja AVAVANGLA KINNIPEETAVATE TÖÖHÕIVE) AMETIJUHEND 



8. Oma töövaldkonda puudutavatele päringutele, 
selgitustaotlustele ja märgukirjadele vastuste 
koostamine. 

Vastatud pöördumised. 

9. Informeerib perioodiliselt avavangla kinnipeetavate 
tööhõivest Justiitsministeeriumi vanglate osakonda 
vastavalt päringutele. 

Eesmärkide täitmisest Informatsiooni edastamine 

10.  Vangla töökeskkonna-alase tegevuse 
korraldamine. 

s.h: 
- Töökeskkonna volinike, nõukogu liikmete valimiste    
  korraldamine; 
- Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine; 
- Riskianalüüsi läbiviimine, riskitabelite täiendamine; 
- Tööõnnetuste  uurimine, vormistamine 
- Ohutusjuhendite koostamine ja täiendamine; 
- Kinni peetavatele isikutele tööohutusjuhendite  
  koostamine, täiendamine, tutvustamine; 
Ja muud antud valdkonnaga seotud tööülesanded, mis 
võivad jooksvalt tekkida. 

Töökeskkonna-alase tegevuse järjepidevuse 
tagamine. 
 

11. Vajadusel töötab välja oma töövaldkonda 
puudutavad juhendmaterjalid ja korrad 

Koostatud korrad või juhendmaterjalid 

12. Tagab oma töövaldkonda hõlmavate dokumentide 
korrasoleku ja säilimise ning õigeaegse 
arhiveerimise. 

Tegevuse dokumenteerimine, dokumentide 
säilimine. 

13. Vajadusel osalemine inventuuri komisjoni töös. Inventuuri toimumine. 

14. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, finants-ja 
majandusosakonna juhatajalt ning direktori 
asetäitjalt  saadud ülesandeid. 

Tagatakse tegevus kiiresti muutuvates olukordades 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

Teeb koostööd vangla teiste osakondadega, peavalvega. Kooskõlastab oma 
tegevuse osakonnajuhatajaga.  

 

Õigused: 
 

1. Saada vangla struktuuriüksustelt andmeid, dokumente ja muud teavet, mis 
on vajalik ametikohale pandud ülesannete täitmiseks. 

2. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö tulemuslikkuse 
parandamiseks. 

3. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete 
lahendamiseks. 

4. Teha ettepanekuid töötavate kinnipeetavate ergutamiseks või 
distsiplinaarkorras karistamiseks. 

5. Saada vajadusel ametialast täiendkoolitust. 

 

Vastutus: 1. Vastutab seadustest, vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest 
vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist 
tulenevate teenistusülesannete põhjuseta täitmata jätmisel õigusaktides 
sätestatud korras. 

2. Vastutab tema poolt vormistatud dokumentide korrektsuse ja õigusaktidele 
vastava vormistuse eest. 

3. Vastutab vastutavale hoiule antud riigivara säilimise ja heaperemeheliku 
kasutamise eest. 

4. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla 
kodukorrast ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete 
tööülesannete täitmiseks nendes ettenähtud korras ja viisil. Ei ole kinni 
peetava isiku vahendajaks muude isikutega, kui see ei tulene otseselt 
teenistusülesannetest. 

5. Vastutab ametikohustuse tõttu teatavaks saanud info hoidmise, teiste 



inimeste perekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu  info hoidmise, 
sihipärase kasutamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest. 

 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduste muutmisele. 

 
 

Töötaja:  Allkiri Kuupäev 

Evi Sõdda, peaspetsialist 
(allkirjastatud digitaalselt)  

 
Tööandja  Allkiri Kuupäev 

Janek Riives, direktori asetäitja direktori ülesannetes 
(allkirjastatud digitaalselt)  

 


