
 

 
TARTU VANGLA 
FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 
PEASPETSIALIST (FINANTSANALÜÜTIK) AMETIJUHEND 

Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 
Töökoht: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialist 
Tegevusvaldkond: Vangla eelarveliste vahendite ja majandustegevusest laekuvate 

tulude  sisearvestuse korraldamine 
Töölepingu sõlmib: Direktor 
Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 
Alluvad: Finants- ja majandusosakonna spetsialist (kinnipeetavate rahaliste 

vahendite ja väärtasjade arvestus; kassatöö), finants- ja 
majandusosakonna spetsialist (lepingute registri pidamine, 
kuluregistri pidamine hankeklassifikaatorite lõikes, 
kriminaalhoolduse rendilepingute sõlmimise ja muutmise 
ettevalmistamine) 

Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna juhatajat või peaspetsialisti 
Töötajat asendab: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialist 
Töökoha põhieesmärk: Vangla finantsarvestuse korraldamine, finantsanalüüside 

koostamine ja eelarve sihipärase kasutamise jälgimine 
Lisafunktsioonid: Vastavalt osakonna juhataja korraldustele 
Kvalifikatsiooni- ja muud nõuded: 
(teadmised, kogemused, oskused, 
isikuomadused)  

Majandusalane kõrgharidus 

  
 

Tööülesanded: Tulemus: 
1. Vangla finantsarvestuse korraldamine. Vangla finantsaruandlus on korraldatud 

eesmärgipäraselt, kaasaegselt ning vastavalt  
valdkonda reguleerivatele õigusaktidele. 

2. Koostab vangla eelarve, korraldab eelarveliste 
vahendite arvestust vanglas ja jälgib eelarveliste 
vahendite sihipärast kasutamist ning konsulteerib oma 
pädevuse piires struktuuriüksuste juhte ja eelarve 
täitmise eest vastutavateks määratud isikuid. 

Vangla eelarve on koostatud tähtaegselt ja 
asjatundlikult, eelarveliste vahendite arvestus on 
korraldatud ning on olemas pidev ülevaade eelarve 
täitmisest vanglas. 

3. Teostab iga kuu eelarveliste vahendite  kasutamise 
analüüsi ja koostab  säästuettepanekud koos 
põhjendustega ning esitab need juhtkonnale. 

Eelarveliste vahendite ratsionaalne kasutamine, 
pidev ülevaade eelarve täitmisest (eelarvet ei ole 
ületatud), vajadusel on eelarvesse sisse viidud 
muudatused.  

4. Töötab välja vajalikud korrad, jälgib nende täitmist ja  
vajadusel viib sisse muudatused. 

Eelarveliste vahenditega seotud tegevuse 
sihipärane ja otstarbekas korraldamine. 

5. Koostöös teiste osakondadega valmistab ette 
eelarve kavad tulevasteks perioodideks. 

Eelarve kava ettevalmistatud, teiste osakondade 
ettepanekud põhjalikult analüüsitud, 
Justiitsministeeriumile esitatav lõplik projekt 
koostatud tähtaegselt. 

6. Analüüsib vangla põhitegevusega seotud kulusid. 
Vajadusel koostab erinevaid finantsaruandeid 
juhtkonnale. 

Tagatud ratsionaalne majandustegevus ja 
aruandlus. 

7. Kontrollib ja jälgib töötasufondi kasutamist, koostab 
iga kuu töötasufondi kasutamise analüüsi, osaleb 
vangla teenistujate palgajuhendi koostamisel. 

Tagatud töötasufondi ratsionaalne kasutamine.  

8. Analüüsib vangla majandustegevuse tulusid ja 
kulusid, koostab iga kuu vastava aruande ning esitab 
selle direktori asetäitjale. 

Tagatud majandustegevusest laekunud tulude 
ratsionaalne ja sihipärane kasutamine. 

9. Kontrollib kassadokumente ja kassaraamatusse 
tehtud kandeid. Esitab kassaaruande Riigi 
Tugiteenuste Keskuse finantsarvestusosakonnale. 

Kontrollitud kassaaruandlus. 

10. Koostab esildised  Riigi Tugiteenuste Keskuse 
finantsarvestusosakonnale müügiarvete koostamiseks. 

Tagatud andmete esitamine müügiarvete 
koostamiseks. 

11. Ostuarvete liikumise koordineerimine läbi e-
arvekeskuse. Arvete konteerimine ja kinnitusringile 
saatmine.  

Tagatud  ostuarvete korrektne liikumine ja 
tähtaegselt tasumine. 

12. Valmistab ette taotlused eelarve muudatusteks 
koos kululiigi eest vastutava ametnikuga. 

Tagatud taotluste õigeaegne esitamine 
Justiitsministeeriumile. 

13. Lahendab finants- ja majandusarvestuse valdkonda Tagatud vangla finants- ja majandusarvestuse 



 

puutuvaid küsimusi. valdkonda kuuluvate küsimuste lahendamine. 

14. Kontrollib ja koordineerib oma alluvate tööd ja viib 
läbi nendega arenguvestlused. 

Tagatud sujuv töö. 

15. Osaleb ostu-müügilepingute kooskõlastamisel. Kontrollitud lepingud, mis arvestavad vangla 
rahaliste võimalustega ja maksetähtaegadega. 

16. Vajadusel osaleb vangla igapäevast 
majandustegevust kontrollivates inventuurides, sh 
ootamatutes kontrollides. 

Tagatud pidev kontroll vangla majandustegevuse 
üle. 

17. Tagab oma töövaldkonda hõlmavate dokumentide 
säilimise ja korrasoleku. 

Dokumendid korras ja säilitatud. 

18. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja finants- ja 
majandusosakonna juhatajalt saadud ülesandeid. 

Ülesanded täidetud. 

 
Kooskõlasta-
tud tegevus 
ja koostöö: 

Teeb koostööd vastava valdkonna direktori asetäitjaga , finants- ja majandusosakonna 
juhatajaga, vangla teiste osakondadega, kooskõlastab oma tegevusi finants- ja 
majandusosakonna juhatajaga. 

Õigused: 
 

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

2. Kaasata oma töös direktori kooskõlastusel teisi vangla töötajaid kasutamaks nende 
pädevust või eriteadmisi. 

3. Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust. 
4. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning tehnilist abi 

nende kasutamisel. 
5. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks 

ja probleemide lahendamiseks. 
Vastutus: 1. Vastutab seadusest, vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest vanglatööd 

käsitlevatest ning vanglas kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist 
tulenevate tööülesannete nõuetekohase ja korrektse täitmise eest; 

2. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja nõuetekohase hoidmise eest; 
3. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud tööandja vara eest; 
4. Vastutab töötervishoiu-, tööohutuse- ja tuleohutusnõuete täitmise eest oma tööruumis. 

Ameti-
juhendi 
muutmine: 

1. Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduste muutustele 

 

Töötaja: 
 
 

  
       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 
 

Tööandja:  
 
 

  
       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 


