
 

 

TARTU  VANGLA 
FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 
 

SPETSIALISTI (OLMETEGEVUS, PESUVAHETUS) AMETIJUHEND 

 
Struktuuriüksuse nimetus: 

 
Finants- ja majandusosakond 
 

Töökoht: Spetsialist  

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavate olmetingimuste korraldamine 

Töölepingu sõlmib: Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialisti (olmetegevus, töökesk-
kond)  

Töötajat asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialist (olmetegevus, töökesk-
kond)  

Töökoha põhieesmärk: 
 
 
Lisafunktsioonid: 

Kinnipeetavate vooditarvikute ja vormiriietuse pesemine, vahetami-
ne; kinni peetavate isikute vormiriietuse pesujärgne komplekteerimi-
ne ning tagastamine.  

Kvalifikatsiooninõuded: Kesk- või keskeriharidus, eesti keele oskus, vene keele oskus soovi-
tav. Arvuti kasutamise oskus: MS Word, MS Excel ja MS Outlook. 

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

1.Täitma käitumise häid tavasid 
2. Omama kõrget pingtaluvust 
3. Omama eeldusi enesekehtestamiseks 
 
 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Korraldab kinni peetavate isikute vooditarvikute ja 
vormiriietuse  pesemist ja triikimist 

Vooditarvikute, kinni peetavate isikute vormiriietuse 
korduvkasutuse kindlustamine 

2. Kinni peetavate isikute elusektsioonides voodipe-
su ja vooditarvikute graafikujärgne vahetus. 

Regulaarne pesuvahetus. 

3. Kindlustab kinni peetavate isikute isiklike asjade 
laos vajaliku puhta voodipesu ja vooditarvikute ko-
guse. 

Saabuvatele kinni peetavatele isikutele ettenähtud 
voodipesu olemasolu 

4. Viib läbi pikaajaliste kokkusaamistubades pesuva-
hetuse 

Regulaarne ja  õigeaegne pesuvahetus kokkusaa-
mistubades. 

5. Korraldab vastavalt numeratsioonile  pesust tulnud 
kinni peetavate isikute vormiriietuse komplektee-
rimist ning kinnipeetavatele üleandmist. 

Kinni peetavatele isikutele numbrijärgse vormiriie-
tuse väljastamine 

6. Peab pesu liikumise arvestust sektsioonide ja ma-
jade („E“ ja „S“) lõikes, peab kinni kehtestatud pe-
suvahetuskorrast. 

Saadakse ülevaade voodipesu ja vooditarvikute 
käibest. 
 

7. Koostab ettekanded  lõhutud, rikutud või puuduva-
te vooditarvikute kohta, mille  esitab peavalvele. 

Alus distsiplinaarmenetluste algatamiseks 

8. Viib pesuladudes läbi  inventuuri  arvestusega üks 
kord kvartalis. Tulemustest informeerib finants-ja 
majandusosakonna juhatajat. 

Vooditarvikute hetkeseisust ülevaate saamine, 
prognoos soetusteks. 

9. Selgitab välja ning tellib pesupesemiseks sobivad 
pesemisvahendid. Osaleb vangla eelarve koosta-
misel pesu pesemise valdkonda puudutavas osas.  

Tagatud vajalikud vahendid. 
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Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele. 

 

Töötaja:  Allkiri Kuupäev 

 
  

 
 

Tööandja:  Allkiri Kuupäev 

Raini Jõks, direktor 
  

10. Esitab igakuiselt pestud esemete ja kulunud va-
hendite kohta aruanded direktori asetäitjale haldu-
se alal  

Ülevaade mahtudest ja kulumaterjalidest. 

11. Koostab vastuskirjad kinni peetavatelt isikutelt lae-
kunud selgitustaotlustele ja märgukirjadele Selgitused, probleemi lahendused. 

12. Korraldab vajadusel kinni peetavate isikute riie-
tusesemete ja vooditarvikute desinfitseerimist. Infektsiooni ning parasiitide leviku  tõkestamine. 

13. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, finants- ja 
 majandusosakonna juhataja ja direktori asetäitjalt 
halduse alal saadud korraldusi. 

Tagatakse tegutsemine kiiresti muutuvates olukor-
dades 

Kooskõlasta-
tud tegevus ja 
koostöö: 

Tegevus toimub koostöös majanduslao ja kinni peetavate isiklike asjade laoga. Pesupese-
miseks kemikaalide vajadused kooskõlastab koristustegevust koordineeriva olmetegevuse 
spetsialistiga. 

Õigused: 
 

1. Õigus saada vangla struktuuriüksustelt andmeid ja muud informatsiooni, mis on va-
jalik ametikohale pandud ülesannete täitmiseks.  

2. Õigus teha ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks; 
3. Õigus kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahenda-

miseks. 
4. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning tehni-

list abi nende kasutamisel. 
5. Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust 
 

Vastutus: 1. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud materiaal-tehniliste vahendite säilimi-
se eest. 

2. Vastutab tema kontrolli alla antud seadmetega töötamisel töötervishoiu-, tuleohutu-
se- ja tööohutuse nõuetekohase täitmise eest. 

3. Vastutab seadustest, vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest vangla-
tööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate tee-
nistusülesannete täitmise või täitmata jätmise eest õigusaktides sätestatud korras. 

4. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla kodu-
korrast ja käesolevast ametijuhendist tulenevate konkreetsete teenistusülesannete 
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 pe-
rekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu  info hoidmise, sihipärase kasu-
tamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest. 
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