
 
 

Töötaja nimi: 
 
Struktuuriüksuse nimetus: 

 
 
Finants- ja majandusosakond 

Töökoht: Koristaja 
Tegevusvaldkond: Ruumide korrashoid 
Töölepingu sõlmib: Direktor 
Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna spetsialist (olmetegevus- 

koristamine) 
Alluvad: Puuduvad 
Töötaja asendab: Koristajat 
Töötajat asendab: Koristaja 
Ametikoha põhieesmärk: 
 
 
 
Lisafunktsioonid: 

Administratiivhoones, abihoonetes ning kinni peetavate eluhoonetes 
kokkulepitud koristatavatel pindadel puhtuse ja korra tagamine.  
 
Vastavalt korraldustele  

 
Kvalifikatsiooninõuded: Põhiharidus, eelnev töökogemus antud valdkonnas. 
 
Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused,  
oskused, kompetentsid, 
isikuomadused) 

1. Täitma  käitumise häid tavasid 
2. Taluma tööle iseloomulikku töökoormust; omama kõrget 

pingetaluvust 
 

 
Tööülesanded: Tulemus: 
1. Teostab koristustöid hooldus- ja  

administratiivhoones, eeluuritavate ja 
süüdimõistetute eluhoonetes, kirikus ja 
spordihoones vastavalt koristusgraafikule ja 
jaotatud (kokkulepitud) pindadele. 

Tagatakse ruumide nõuetekohane korrashoid. 

2. Järgib koristuskeemia sihipärast ja kokkuhoidlikku 
kasutamist. Võimaldatakse vahendite ökonoomne kasutamine. 

3. Järgib koristustarvikutele ettenähtud hooldamist  
Tagatakse koristusvahendite (tarvikute) kestmine. 

4. Väljaspool normaaltööaega ruumidest lahkudes 
jälgib akende suletust ning elektriseadmete välja 
lülitatust. Jälgib töö- ja tuleohutusnõuetest 
kinnipidamist. 

Järgitakse elementaarseid tuleohutusnõudeid. 

5. Teatab koheselt vahetule juhile  või 
majandusosakonna juhatajale kahjurputukate või 
näriliste ilmumisest. 

Operatiivne kahjurite tõrje. 

6. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, 
majandusosakonna juhatajalt ja direktori asetäitjalt 
halduse alal saadud korraldusi. 

Tagatakse tegevus kiiresti muutuvates 
olukordades. 

 
Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

Kooskõlastab oma tegevuse spetsialistiga (olmetegevus). 

 
 
Õigused: 
 1. Õigus saada tööülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 

2. Õigus teha vangla juhtkonnale ettepanekuid töö tulemuslikkuse parandamiseks. 
 
 

 
 

TARTU  VANGLA 
Finants- ja majandusosakond 
KORISTAJA AMETIJUHEND 



 
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, Tartu Vangla sisekorraeeskirjast ja kodukorrast, muudest 

vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate 
tööülesannete 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 
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.  

 
Ametijuhendi 
koostaja/kooskõl
astaja: 

 

 
Kinnitan käesolevale ametijuhendile oma allkirja andmisega, et olen ametijuhendist aru saanud ja kohustun 
seda täitma. 
 
Töötaja:  Allkiri Kuupäev 

   

 
 
 
 


