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Lisa 1 
 

Töötaja nimi: 
 
Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Spetsialist 

Tegevusvaldkond: Finantsarvestus  

Töölepingu sõlmib: Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialist (finantsanalüütik) 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialisti (kassapidajat)  

Töötajat asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsilist (kassapidaja) 

Töökoha põhieesmärk: 
 
Lisafunktsioonid: 

Riigivara haldamisega seonduvate toimingute arvestus ning selleks 
vajalike registrite pidamine;  

 

Kvalifikatsiooninõuded: Kesk- või kesk-eriharidus; eesti keele oskus heal tasemel; vene kee-
le oskus (soovitav), hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Ex-
cel, MS Outlook, Internet Explorer). 

 

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

1. Täitma käitumise häid tavasid 
2. Olema kõrge pingetaluvusega 
 

 
 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Hügieenipaki saajate finantsseisu väljaselgitamine 
kolme kuu keskmise arvutamise teel.  

Hügieenipaki saajate tingimustele vastamise kont-
roll läbi viidud. 

2. Hügieenipaki taotluste registreerimine ja arhivee-
rimine. 

Esitatud taotluste üle arvestuse pidamine ja nõue-
tekohaselt arhiveeritud taotlused. 

3. Majandustegevuse lepingute(hankelepingud, ren-
dilepingud) registreerimine dokumendihaldusprog-
rammi. Lepingute registri pidamine. 

Registreeritud lepingud. 

4. Broneerib kinni peetava isiku kontol elektrisead-
mete kasutamiseks vajalikud summad vastavalt 
vangla Kodukorrale. 

Broneeringud teostatud vastavalt kehtivale korrale. 

5. Soetustaotluste lisamine e-arvekeskusesse vasta-
va kuludokumendi(arve) juurde. Soetustaotlus arvele lisatud. 

6. Osaleb korralistes ja pistelistes inventuurides, va-
jadusel koostab inventuuri tulemuste kohta doku-
mentatsiooni ning esitab kinnitamiseks. 

Hetkeolukorra fikseerimine 

7. Osaleb kinni peetavatele isikutele  osutatavate 
teenuste hindade väljatöötamisel. 

Tasumisele kuuluvate teenushindade vastavus 
reaalsetele kulutustele.. 

8. Jälgib kriminaalhooldusosakonnale tööruumideks 
renditud pindadelt üüri ja muude kõrvalkulutuste 
arvestamist. 

Arvete vastavus lepingutele. 

9. Peab ametipindade rendilepingute arvestust, suht-
leb renditingimuste küsimustest rendile andjaga. 

Üüritingimuste selgus, õigeaegne lepingumuuda-
tuste sisseviimine 

10. Jälgib rendilepingute kehtivust, vajadusel valmis-
tab ette materjalid uute lepingute sõlmimiseks või 
kehtiva lepingu pikendamiseks 

Tagatud lepinguliste suhete järjepidevus 

TARTU  VANGLA 
FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 
 

SPETSIALIST  (VARAHALDUS)  AMETIJUHEND 
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11. Jälgib lepingu objektiga seonduvaid kulutusi, võrd-
leb neid turu üldise seisuga, teeb ettepanekuid fi-
nantsanalüütikule rendipindadele tehtavate kulu-
tuste optimeerimiseks. 

Soodsaimate üüripindade välja selgitamine 

12. Varade registreerimine ja muudatuste tegemine 
riigi kinnisvararegistris. 

Riigivara haldamisega seonduvad toimingud on õi-
geaegselt ja korrektselt esitatud. 

13. Vastavalt esitatud  kalkulatsioonidele koostab kinni 
peetavate isikute poolt tekitatud  kahju, s.h. kamb-
rimööbli, hindamise aktid . Esitab need juristile ja 
julgeolekuosakonnale. 

Nõuded kahju tekitajatelt kahju sisse nõudmiseks  

14. Peab kahjunõuete kohta arvestust kinni peetavate 
isikute lõikes  

Kiire ülevaate loomine menetlusmaterjalide leidmi-
seks 

15. Vajadusel esitab järelepärimise RKAS-le kinni 
peetavate isikute poolt kogu tekitatud kahju välja-
selgitamiseks. 

Kambris (v.a. mööbli) lõhkumiste taastamismaksu-
muse liitmine kahjunõude koostamisel  

16. Osaleb mahakandmiskomisjoni töös. 
Lõhkumiste dokumenteerimine 

17.  Broneerib vastavalt kehtestatud korrale kinni pee-
tavate isikute rahalised vahendid kaupluse ostu-
deks. 

Broneering teostatud. 

18.  Väljastab valvuritele kaupluse tellimuslehed. 
Operatiivne tegevus kaupluse toimumiseks 

19.  Üksustest FMOsse tagastatud kaupluse tellimus-
lehtede alusel broneeringute korrigeerimine. 

Broneeringud on tegelikule ostusoovile vastavusse 
viidud. Broneeringu alt on vabastatud see osa ra-
hast, mida ei soovita poes selle ostukorra ajal kulu-
tada. 

20. Kaupluse müügiaruande alusel maksekorralduse 
vormistamine K-Raha programmis. Kaupluse 
müügiaruande esitamine finantsanalüütikule, kes 
kinnitab maksekorralduse (teostab ülekande). 

Ülekandeks ettevalmistatud maksekorraldus. Kin-
nipeetava isikukontolt tasumine kaupluse sisseos-
tude eest. 

21. Vastab oma töövaldkonda puudutavatele kinni 
peetavate isikute avaldustele, märgukirjadele, 
taotlustele, teabenõuetele. 

Vastatud märgukiri, teabenõue, taotlus, avaldus. 

22. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid,    vahetult 
juhilt ja osakonna juhatajalt  saadud korraldusi 

Kindlustatakse tegevus kiirestimuutuvates olukor-
dades 

 

Kooskõlastatud te-
gevus ja koostöö: 

1. Tegevus toimub koostöös majanduslao , kaupluse, kriminaalhooldusosakon-
naga ja Riigi Tugiteenuste Keskusega. 

2. Kinnitamiseks koostatud dokumendid kooskõlastatakse finants-ja majandu-
sosakonna juhatajaga. 

 

Õigused: 
 

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

2. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö tulemuslikkuse pa-
randamiseks. 

3. Kutsuda kokku nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
4. Saada vajadusel ametialast 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, Tartu Vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest 
vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
teenistusülesannete täitmise või täitmata jätmise eest  õigusaktides sätestatud kor-
ras. 

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-
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rekonna ja eraelu puudutavate andmete ning muu  info hoidmise, sihipärase kasu-
tamise ja kinni peetava isiku privaatsuse kaitse eest. 

 
 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduse muutumisele, kuid mitte 
sagedamini, kui kord aastas. 

 
 

Töötaja:  Allkiri 

Karin Pärna 
(allkirjastatud digitaalselt) 

 
 

Tööandja:  Allkiri 

Janek Riives 
(allkirjastatud digitaalselt) 
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