
 
 
 

 

 
Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Spetsialist 

Tegevusvaldkond: Transpordialane teenindamine, jäätmekäitlus, vangla territooriumil 
heakorra tagamine, ruumide koristamine ja korrashoid 

Töölepingu sõlmib: Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Finants- ja majandusosakonna autojuhid ja koristajad 

Töötaja asendab: Peaspetsialisti (haldusküsimustes) 

Töötajat asendab: Peaspetsialist (haldusküsimustes) 

 Töökoha põhieesmärk: 
 

Tagada vangla transpordialane teenindamine, vangla territooriumil 
heakorra tagamine ja jäätmekäitluse korraldamine. 
Tsiviilkoristajatega kaetud vangla ameti- ja üldkasutatavate 
ruumide koristamise korraldamine. Kinni peetavate isikute 
juuksuritöö korraldamine. 

Lisafunktsioonid: Vastavalt osakonna juhataja korraldustele. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 
Kõrgem, kesk- või keskeriharidus, eesti ja vene keele oskus, hea 
arvuti kasutamise oskus MS Word, Excel, Internet 

 

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

1. Omama kõrget pingetaluvust 
2. Täitma käitumise häid tavasid. 
3. Tundma dokumentide koostamise korda 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Korraldab vanglale kuuluvate transpordivahendite 
hooldust ja remonti. 

Vangla vara nõuetekohase kasutamise tagamine, 
vara tehniline korrasolek. 

2. Korraldab autojuhtide tööd vanglale vajalike 
ametisõitude teostamiseks vangla 
struktuuriüksuste  taotluste alusel. 

Planeeritud ametisõidud, planeeritud tegevus. 

3. Kontrollib sõidukite eelarvest tulenevaid kulusid ja 
informeerib üle kulutamisest koheselt finants- ja 
majandusosakonna juhatajat  

Sihipärase ja kokkuhoiul põhinev vangla transpordi 
kasutamine. 

4. Täidab Tartu Vangla sõidukite kasutamise korrast 
tulenevaid kohustusi. 

Sõidukite süsteemne ja sihipärane kasutamine. 

5. Vajadusel tellib vajamineva transporditeenuse 
väljastpoolt vanglat( takso, lisabuss jms). 

Transpordikorraldus eriolukorras. 

6. Organiseerib ja korraldab vastavalt aastaajale 
vangla siseterritooriumi heakorratöid sh perimeetri  
hooldus.  

Süsteemne heakorraalane tegevus . 

7. Korraldab vangla jäätmekäitluse töö. Tagab 
vajalike töövahendite olemasolu.  

Sorteeritud ja ladustatud prügi. Lepingu alusel 
õigeaegselt tühjendatud prügikonteinerid. Töö 
teostamiseks vajalikud töövahendid.  

8. Kontrollib tema käsutusse antud kinni peetavatest 
töötajate tööülesannete täitmist, vajadusel 
organiseerib nende väljaõpet. 

Kinnipeetavatest abitööliste tööülesannete täitmine 
nõutaval tasemel. 

9. Analüüsib ja planeerib jäätmekäitlusele, 
transpordile , territooriumi korrashoiule ja ruumide 
koristamisele ning tuleohutuse tagamiseks  
tehtavate kulutuste rahalist vajadust nii jooksval 
aastal kui ka järgnevaks aastaks. Esitab nimetatud 
valdkondades eelarve koostamiseks vajamineva 
informatsiooni finantsanalüütikule. 

Kulude ratsionaalne ja reaalne planeerimine. 
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10. Korraldab tuleohutuse alast tegevust Tartu 
Vanglas. Vajadusel korraldab personali väljaõpet .  
Koostab ja esitab tuleohutusega seotud 
aruandluse. 

Vangla tuleohutuse tagamine ja korrektne , 
tähtaegselt esitatud aruandlus 

11. Koostab tsiviilkoristajate töögraafikud ja määrab 
tööülesanded (piirkonnad).  Planeeritud ja regulaarne koristajate tegevus. 

12. Omab ülevaadet koristajate tööülesannete 
täitmisest, vajadusel organiseerib koristajate 
väljaõpet 

Nõutaval tasemel koristajate tööülesannete 
täitmine. 

13. Korraldab ja kontrollib puhastusteeninduses 
õppivate kinnipeetavate asutusesisest praktikat. 

Puhastusteeninduses õppivate kinnipeetavate 
praktika on läbi viidud. 

14. Kindlustab oma töölõigus töötavate või praktikal 
olevate kinnipeetavate varustamise vajaminevate 
töövahendite ning materjalidega ning kontrollib 
nende sihipärast kasutamist. 

Häireteta, järjepidev tegevus 

15. Korraldab kinnipeetavate elusektsioonides juuksuri 
tööd. Kindlustab abitöölistest kinnipeetavate 
varustamise vajaminevate töövahendite ja 
materjalidega ning kontrollib nende sihipärast 
kasutamist. 

Juuksuritöö korraldatud. 

16. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja vahetult 
juhilt ning direktori asetäitjalt saadud ülesandeid. 

Tagatakse tegutsemine kiiresti muutuvates 
olukordades. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

Teeb koostööd direktori asetäitjaga, finants- ja majandusosakonna juhatajaga, 
vangla teiste osakondade ja üksustega, kooskõlastab oma tegevusi finants- ja 
majandusosakonna juhatajaga. 

 

Õigused: 
1. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
2. Teha finants- ja majandusosakonna juhatajale ettepanekuid töö tulemuslikkuse 

parandamiseks. 
3. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete lahendamiseks. 
4. Saada vajalikku täiendkoolitust vangla kulul. 

 

Vastutus: 1. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud vara säilimise eest. 
2. Vastutab tema kontrolli alla antud seadmetega töötamisel töötervishoiu-, 

tuleohutuse- ja tööohutuse nõuetekohase täitmise eest. 
3. Vastutab seadustest, vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest 

vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
teenistusülesannete täitmise eest  või täitmata jätmisel õigusaktides sätestatud 
korras. 

4. Suhtleb kinni peetava isikuga vaid vangla sisekorraeeskirjast, Tartu Vangla 
kodukorrast 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 
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 muutumisele. 

 

Töötaja: Allkiri Kuupäev 

   

 

Tööandja:          Allkiri Kuupäev 

Raini Jõks, direktor   
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