
 
 

 

 
Struktuuriüksuse nimetus: 

 
Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Laojuhataja 

Tegevusvaldkond: Majanduslao tegevuse korraldamine vanglas, õmblus-ja 
parandustööde korraldamine vangla pesumajas 

Töölepingu sõlmib: Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialisti (olmetegevus, ametnike 
vormiriietus) 

Töötajat asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialist (olmetegevus, ametnike 
vormiriietus) 

Töökoha põhieesmärk: 
Tagada majanduslao häireteta funktsioneerimine, õmblus ja 
parandustööd vangla pesumajas 

Lisafunktsioonid: Vastavalt osakonna juhataja korraldustele 

 

Kvalifikatsiooninõuded: Kesk- või keskeriharidus; hea eesti keele oskus ja soovitvalt vene 
keele oskus; arvuti kasutamise oskus MS Word, Excel, Internet 

 

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

1. Kõrge pingetaluvus 
2. Käitumise heade  tavade järgimine 

 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Peab täpset arvestust lattu sissetulevate ja 
väljaminevate kaupade üle. Materiaalsete väärtuste liikumise arvestus. 

2. Kontrollib kauba vastuvõtmisel kauba esmast 
kvaliteeti ja kogust. Kaupade ja koguste vastavus. 

3. Tagab kaupadele nõutavad hoiutingimused. Ladustamisel kaupade kvaliteedi säilimine. 

4. Koostab kauba koguselise puudujäägi ja kvaliteedi 
mittevastavuse kohta akti ning informeerib sellest 
koheselt vahetut juhti. 

Koguseliste puudujääkide ja kvaliteedi 
mittevastavuse dokumenteerimine. 

5. Vormistab õigeaegselt kõik saatelehed kauba 
väljastamise kohta ja hoiab korras kogu lao 
dokumentatsiooni. 

Tegevuse dokumenteerimine. 

6. Sisestab arve-saatelehtede alusel arvutisse 
(laoarvestusprogrammi BUUM)andmed kaupade 
kohta. 

Korrektne ülevaade laoseisust. 

7. Peab kaupade vanglasisese liikumise üle 
arvestust kaubagruppide, osakondade ja isikute 
lõikes. 

Ülevaade kaupade liikumisest, osakondade 
kuludest. 

8. Väljastab kaubad ainult kooskõlastatud 
nõudedokumentide alusel. Sihipärane kaupade väljastamine. 

9. Osaleb lao inventuuris kui kaupade allesoleku eest 
vastutaja. 

Inventuuri läbiviimine. 

10. Vajadusel töötab välja ja kooskõlastab  osakonna 
juhatajaga laotöös vajaminevad dokumendi, 
vormid. 

Laotöö lihtsustamine. 

11. Kindlustab laoruumide puhtuse, korra ja 
hügieeninõuetele vastavuse kehtivale 
seadusandlusele. 

Hügieeninõuete täitmine. 
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12. Teavitab soetuse taotluse vormistamisega finants- 
ja majandusosakonna peaspetsialist-hankejuhti 
ametnike vormiriiete, voodiriiete, hügieenitarvete 
ja muude oluliste kaubagruppide hankimise 
vajadusest. 

Vajalike varude olemasolu. 

13. Kinnipeetavate hügieenipaki taotluste alusel 
hügieenipakkide komplekteerimine, kinnipeetavate 
eluhoonesse viimine ja valvuritele üle andmine, 
kindlaksmääratud tähtaegadel. 

Kinni peetavate isikute hügieenitarvetega 
varustamine, kellel puuduvad endal finantsilised 
vahendid. 

14. Kinnipeetavate riide-ja jalatsiabi taotluste alusel 
kinnipeetavate varustamine vajalikuga sh 
eluhoonesse viimine ja kinnipeetavale 
üleandmine. 

Kinnipeetavatele, kellel puuduvad endal rahalised 
võimalused elementaarsete jalanõude ja 
riideesemete väljastamine. 

15. Osaleb vangla eelarve projekti koostamise 
protsessis oma vastutusvaldkonda kuuluva 
klassifikaatori lõikes.  

Järgneva eelarveaasta vajaduste kaitsmine vangla 
juhtkonnale. Edastatud lõplik materjal 
finantsanalüütikule kogu vangla eelarve 
kokkupanemiseks. 

16. Tagab oma töövaldkonda hõlmavate dokumentide 
säilimise ja korrasoleku. Ettevalmistus dokumentide arhiveerimiseks. 

17. Informeerib koheselt osakonnajuhatajat laos 
esinevatest puudustest ja normaalset tööd 
takistavatest asjaoludest. 

Informeerib koheselt osakonnajuhatajat  laos 
esinevatest puudustest ja normaalset tööd 
takistavatest asjaoludest. 

18. Korraldab pesumajas töötavate kinnipeetavatest 
abitööliste vooditarvikute ja vormiriietuse 
parandustöid. Tagab nende töötingimuste 
vastavuse töötervishoiu ja tööohutuse nõuetele. 

Õmblus-ja parandustööde teostamine vanglas on 
korraldatud. 

19. Kindlustab oma töölõigus töötavate 
kinnipeetavatest abitööliste varustamise 
vajaminevate töövahendite ja materjaliga ning 
kontrollib nende sihipärast kasutamist. 

Häireteta, järjepidev tegevus on tagatud. 

20. Tema kasutuses olevate seadmete rikete korral 
informeerib finants-ja majandusosakonna 
juhatajat, organiseerib seadmete hoolduse või 
remondi. 

Operatiivne tegutsemine rikete kõrvaldamiseks. 

21. Koostab oma töö valdkonda puudutavad 
vastuskirjad kinni peetavatele isikutele. Õigeaegselt vastatud pöördumised. 

22. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja finants- ja 
majandusosakonna juhatajalt ning direktori 
asetäitjalt saadud ülesandeid. 

Tagatakse tegevus kiiresti muutuvates 
olukordades. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

Kooskõlastab oma tegevuse vahetu juhiga ning teeb koostööd vangla teiste 
struktuuriüksustega. 

 

Õigused: 
1. Saada vangla struktuuriüksustelt andmeid, dokumente ja muud teavet, mis on 

vajalik ametikohale pandud ülesannete täitmiseks. 
2. Saada ametialaselt vajalikku täiendkoolitust 
3. Teha ettepanekuid oma pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks 

korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks. 

 

Vastutus: 1. Vastutab tema kasutusse ja käsutusse antud materiaal-tehniliste vahendite 
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 või täitmata jätmise eest 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 
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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 töökorralduse muutmisele. 

 
 

Töötaja: Allkiri Kuupäev 

   

 
 

Tööandja: Allkiri Kuupäev 

   

 


