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TARTU VANGLA 
FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 

SPETSIALIST ( KASSAPIDAJA) AMETIJUHEND  

Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 
Töökoht: Finants-majandusosakonna spetsialist (kassapidaja) 
Tegevusvaldkond: Toimingud kinni peetavate isikute finantsvahendite ja väärtasjadega  
Töölepingu sõlmib: Direktor 
Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialist (finantsanalüütik) 
Alluvad: Ei ole 
Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialisti (varahaldus) 
Töötajat asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialist (varahaldus) 
Töökoha põhieesmärk: Kinni peetavate isikute soovitud finantsvahendite ülekannete tege-

mine ning väärtasjade  ja kassade arvestuse pidamine. Kinni peeta-
vatele isikutele osutatud teenuste eest  tasu arvestamine.  

Lisafunktsioonid: Ei ole 

Kvalifikatsiooni- ja muud nõuded: 
 

Keskharidus. Finants-sfääris töötamise kogemus, eesti keele oskus 
heal tasemel, vene keele oskus soovitav; hea arvutikasutamise 
oskus (MS Word, MS Excel, MS  Outlook, Internet Explorer) 
 

  

Tööülesanded: Tulemus: 
1. Võtab vastu söökla personalitoitlustamise  ja 

infopunkt-kaupluse kauba müügist laekunud 
sularaha, teostab vabanenud kinnipeetavatele 
isikutele kassast sularaha väljamaksed. Koos-
tab kassaaruanded.  

Kindlustatud vajalikud sularahatoimingud, teostatud 
finantstehingud on kajastatud kassaaruandluses. 

2. Esitab järgneva kuu alguses kassaaruanded 
kontrollimiseks finantsanalüütikule. 

Kontrollitud kassaaruanded ja esitatud koondaru-
anne Riigi Tugiteenuste Keskusele. 

3. Teostab kinni peetavate isikute avalduste alu-
sel raha ülekandeid vastavalt VangS § -le 44. Teostatud raha ülekanded kinni peetavate isikute  

soovidele vastavalt. 

4. Viib kassast sularaha panka ja vajadusel toob 
pangast sularaha kinni peetavatele isikutele 
vabanemisel väljamaksete tegemiseks. Jälgib 
sularahakassa limiiti. 

Kassas lubatud/vajaliku sularahakoguse kindlus-
tamine. 

5.  Koostab igakuiselt finantsanalüütikule  aruan-
de info- müügipunkti tegevusest omatulukon-
tole laekumiste kohta. 

Ülevaade omatulu laekumistest ja kuludest. 

6. Teostab kinni peetavate isikute vanglasiseselt 
isikukontolt ülekandeid vangla poolt võimalda-
tud teenuste eest.(va kaupluse ostud). 

Tagatud võimalus kinnipeetavale tasuda teenuste 
eest, mis ei ole neile tasuta. 

7. Broneerib kinni peetava isiku kontol elektri-
seadmete kasutamiseks vajalikud summad 
vastavalt vangla Kodukorrale. 

Broneeringud teostatud vastavalt kehtivale korrale. 

8. Teavitab  jooksva kuu 15-ndal ja viimasel  
tööpäeval elektronkirjaga inspektor-
kontaktisikuid ja peaspetsialist-üksusejuhte 
võimalikest elektrivõlglastest kinnipeetavate 
hulgas. 

Võlgnike kindlakstegemine. 

9. Peab kinni peetavate isikute väärisesemate 
arvestust. 

Kindlustab kinni peetavate isikute väärisesemate 
arvestust. 

10. Pikaajaliste kokkusaamiste tubade kasutamise 
eest tasu võtmine. Pikaajaliste kokkusaamiste 
tubade eest tasumine toimub üldjuhul kaardi-
maksena. 

Maksja poolt võimalike pettuste/eksimuste vältimi-
ne.  
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11. Teeb ettevalmistused inventuuride läbiviimi-
seks, osaleb inventuuri komisjoni töös . Inventuuride läbi viimine 

12.  Koostab vastuskirjad  kinni peetavate isikute 
isikukontol rahaliste vahendite liikumist ja arv-
lemise võimalusi puudutavatele selgitustaot-
lustele ja  märgukirjadele,  

Tagatud ametniku pädevusse kuuluvatele kirjadele 
ja järelepärimistele vastuskirjade koostamine 

13.  Kinni peetavate isikute  vabanemisel  vaba-
nemisfondist ja vabakasutuskontol oleva 
summa ulatuses või  rahalise  toetuse seadu-
sega sätestatud ulatuses väljamaksete teos-
tamine. 

Kinni peetava isiku vabanemisel lõpetatud isiku-
konto.  

14. Tagab oma töövaldkonda hõlmavate doku-
mentide korrasoleku ja säilimise. 

Tegevuse dokumenteerimine, dokumentide säilimi-
ne. 

15.  Täidab teisi vahetult juhilt  või osakonna juha-
tajalt saadud ülesandeid 

Tagatud tegutsemine eriolukordades. 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

1. Teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksustega ja kooskõlastab oma tegevused 
peaspetsialisti (finantsanalüütiku) või osakonna juhatajaga. 

Õigused: 
 1. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 

2. Nõuda aruandlusega seotud ametiisikutelt dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset 
täitmist. 

3. Teha ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks. 
4. Saada vajalikku täiendkoolitust. 

Vastutus: 1. Vastutab seadusest, vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest vanglatööd 
käsitlevatest ning vanglas kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tule-
nevate tööülesannete nõuetekohase ja korrektse täitmise eest; 

2. Vastutab temale usaldatud kinni peetavate isikute vara ning sularaha säilimise tagamata 
jätmise eest. 

3. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja eeskirjadekohase hoidmise eest; 
4. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud tööandja vara eest; 
5. 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: 


