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Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Spetsialist  

Tegevusvaldkond: Kinnipeetavate tööaja arvestamine; töökeskkond 

Töölepingu sõlmimine: Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Ei ole 

Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna tööhõive peaspetsialisti 

Töötajat asendab: Finants- ja majandusosakonna tööhõive peaspetsialist 

Ametikoha põhieesmärk: Kinnipeetavate tööaja arvestamine; töökeskkonna alase ja 
töökaitsealase tegevuse korraldamine vanglas.  

Lisafunktsioonid: Ei ole 

 

Kvalifikatsiooni- ja muud nõuded: 
 

Keskeriharidus või rakenduslik kõrgem haridus. Eesti keele oskus 
heal tasemel; vene keele oskus soovitav; hea arvutikasutamise 
oskus (MS Word, MS Excel, MS  Outlook, Internet Explorer) 
 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Kinnipeetavate tööhõive tabelite alusel töötasude 
tabeli täitmine. Kinnipeetavate tööaja jooksev kontroll .  

Lõplik kinnipeetavate töötasude tabel esitamiseks 
Riigi Tugiteenuste Keskusele kinnipeetavatele 
palga arvestamises. 
Kinnipeetava ületundide tekkimisest on 
korrapidamist ja tööhõive peaspetsialisti 
operatiivselt teavitatud. 

2. Lahendamiseks suunatud pöördumisetele 
vastamine. 

Pöördumistele on tähtaegselt vastatud. 

3. Vajadusel töötab välja oma töövaldkonda 
puudutavad juhendmaterjalid ja korrad. 

Korrad või juhendmaterjalid on koostatud. 

4. Vangla töökeskkonna-alase tegevuse korraldamine. 
s.h: 
- Töökeskkonna volinike, nõukogu liikmete valimiste    
  korraldamine; 
- Töökeskkonna sisekontrolli korraldamine; 
- Riskianalüüsi läbiviimine, riskitabelite täiendamine; 
-- Ohutusjuhendite täiendamine; 
- Kinni peetavatele isikutele tööohutusjuhendite  
  koostamine, tutvustamine; 
Ja muud antud valdkonnaga seotud tööülesanded, mis 
võivad jooksvalt tekkida . 

Töökeskkonna-alase tegevuse järjepidevuse 
tagamine. 
 

5. Tagab oma töövaldkonda hõlmavate dokumentide 
korrasoleku ja säilimise ning õigeaegse arhiveerimise. 

Tegevuse dokumenteerimine, dokumentide 
säilimine. 

6. Vajadusel osalemine inventuuri komisjoni töös. Inventuuri toimumine 

7. Täidab teisi osakonna juhatajalt või direktori 
asetäitjalt saadud ühekordseid ülesandeid 

Tagatud tegutsemine ootamatutes olukordades. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

1. Teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksustega ja kooskõlastab oma tegevused 
osakonna juhatajaga. 

 

Õigused: 
 

1. Saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
2. Nõuda aruandlusega seotud teenistujatelt dokumentide nõuetekohast ja õigeaegset 

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

 

Vastutus: 1. Vastutab vangla sisekorraeeskirjast, kodukorrast ja muudest vanglatööd käsitlevatest 
ning vanglas kehtivatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
tööülesannete nõuetekohase ja korrektse täitmise eest; 
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2. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja eeskirjadekohase hoidmise eest; 
3. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud tööandja vara eest; 
4. Vastutab töötervishoiu-, tööohutuse- ja tuleohutusnõuete täitmise eest oma tööruumis. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

1. Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduste muutustele. 

 

Töötaja: Kätlin Otsa (allkirjastatud digitaalselt) 

 
Kuupäev: 

                             

Tööandja: Raini Jõks (allkirjastatud digitaalselt) 

 
Kuupäev: 

 


