
 
 
TARTU VANGLA 
MEDITSIINIOSAKONNA  
REFERENDI AMETIJUHEND 

 
Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 
Ametikoht: Referent 
Tegevusvaldkond: Vastutab Tartu Vangla meditsiiniosakonna dokumentide 

korrasoleku ja arhiveerimiseeeest ning korraldab arsti ettekirjutusel 
kinni peetavate isikute suunamise tervishoiuteenuse osutajate 
juurde 

Ametisse nimetamine: Direktor 
Vahetu juht: Meditsiiniosakonna juhataja 
Alluvad: - 
Töötaja asendab: - 
Töötajat asendab: - 
Ametikoha põhieesmärk: 
 
 
 
Lisafunktsioonid: 

Tartu Vangla meditsiiniosakonna dokumentatsiooni ja arhiivi 
korrashoid 
Asjaajamine erinevate asutustega 
Statistilise aruandluse koostamine 
 

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

Kompetentsus erialal, töökohustustega seonduvate õigusaktide ja 
Tartu Vangla dokumentatsiooni tundmine. 
Teadmised vangistust reguleerivatest õigusaktidest. 
Väga head teadmised asjaajamisalustest ja arhiivitööd 
reguleerivatest õigusaktidest. 
Kontori- ja sidetehnika kasutamise oskus. 
Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime algatada muudatusi ning 
kohaneda kiiresti ja paindlikult muudatuste ja ootamatute 
situatsioonidega. 
Töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja kvalitatiivselt töötada ka 
pingeolukorras ning efektiivselt planeerida ja kasutada aega. 
Võime lahendada konfliktsituatsioone. 
Intellektuaalne võimekus, sh. olulise eristamise oskus ning analüüsi- 
ja sünteesivõime, suulise ja kirjaliku informatsiooni loogilise ja 
süsteemse edastamise oskus. 
 

 
Tööülesanded: Tulemus: 
1. Võtab vastu ja sorteerib meditsiiniosakonda 
saabunud dokumente ning edastab need vastavale 
ametnikule. 

Meditsiiniosakonna asjaajamises on tagatud 
dokumentide ringlus. 

2. Kontrollib vajadusel ``Riiklikust kinnipeetavate, 
arestialuste ja vahistatute`` registrist kinni peetava 
isiku paiknemist ja edastab andmed seda tellinud 
meditsiiniosakonna ametnikule. 

Informatsiooni edastamine. 

3. Paljundab vajadusel dokumente. Dokumendid on paljundatud. 

4. Skänneerib vajadusel dokumente ning salvestab 
need „Vanglaarsti programmis“ ja/või edastab need 
tellijale elektroonselt. 

Dokumendid on skänneeritud ja salvestatud 
vajalikesse programmidesse. 

4. Koostab meditsiiniosakonna perioodilisi statistilisi 
aruandeid Vanglaarsti programmis olevate 
sissekannete alusel ja sisestab need vajalikesse 

Statistilised aruanded on koostatud ja edastatud 
tähtaegselt. 



andmebaasidesse.  

6. Tagab vajalike blankettide, registreerimisraamatute 
ja kontoritarvete olemasolu meditsiiniosakonnas. 

Sujuv töö  vajalike töövahenditega. 

7. Prindib arstide poolt vanglaarstis koostatud 
saatekirjad jm dokumendid, esitab need 
allkirjastamiseks ja edastab vastuvõttu. 
 

Dokumendid on teostatud vastavalt määratud 
tähtajale. 

8. Vanglaarsti programmis kajastuva elektroonilise 
registratuuri alusel koostab igaks tööpäevaks 
meditsiiniosakonna saatmiste plaani  ning edastab 
selle õigeaegselt saatmiskorraldusele. 

 

Sujuv tõrgetata töö. 

9. Valmistab aktiivseks asjaajamiseks ette kinni 
peetavate isikute tervisekaardid. Peale asjaajamist 
paigutab tervisekaardid arhviivi. 

Sujuv tõrgeteta töö. 

10. Tagab oma töövaldkonda hõlmavate dokumentide 
sh tervisekaartide säilimise ja korrasoleku. 
 

Dokumendid on säilitatud korrastatult. 

11. Korraldab (logistiliselt) arsti ettekirjutusel kinni 
peetavate isikute transpordi ja konvoeerimise 
tervishoiuteenuse osutaja juures. Selleks edastab info 
eelnevalt kokkulepitud ajaks saatmisosakonna 
spetsialistidele. 

Sujuv koostöö saatmisel 

12. Arsti või osakonna juhataja korraldusel koostab 
kinn ipeetavate isikute tervisekaardi alusel väljavõtteid 
ning esitab selle tellijale. 

Dokumendid on teostatud vastavalt määratud 
tähtajale. 

13. Osakonna juhataja poolsel suunamisel vastab 
kinni peetavate isikute selgitustaotlustele, 
märgukirjadele või teabenõuetele. 

Dokumendid on teostatud vastavalt määratud 
tähtajale. 

14. Edastab etappi minevate kinni peetavate isikute 
meditsiiniosakonna tõendid ja tervisekaardid (suletud 
ümbrikus) vanglast lahkumise päeva hommikul 
vastuvõtu osakonda. 

 

Dokumendid on teostatud vastavalt määratud 
tähtajale. 

15. Töötab nii kiiresti kui võimalik, kuid väldib üleliigset 
kiirustamist ja lohakust. 

Kvaliteetne töö. 

16. täidab töötervishoiu-, töö- ja tuleohutusalaseid 
nõudeid. 

Tagatud töövõimelisus. 
 

17. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid, 
osakonnajuhatajalt või vangla juhtkonnalt saadud 
ülesandeid.  

Korrektne käitumine, ülesannete täitmine 
eriolukordades. 

18. Peab kinni tööaegadest, haigestumise korral 
informeerib koheselt osakonna juhatajat. 

Sujuv töökorraldus. 



19. Vastutab talle teenistuse tõttu teatavaks saanud 
riigi- ja ärisaladuse, teiste inimeste perekonna ja 
eraellu puutuvate andmete ning muu konfidentsiaalselt 
saadud info sh info patsiendi tervisliku seisundi kohta 
hoidmise eest. 

Välistatakse konfidentsiaalse info sattumine 
võõrastele. 

20. Koostab ettenähtud ajaks kinni peetavate isikute 
erimenüüde tabelid ning esitab selle õigeaegselt 
meditsiiniosakonna juhatajale allkirjastamiseks. 

Kinni peetavate isikute erimenüüde tabelid on 
õigeaegselt esitatud. 

21. Komplekteerib ja paneb kokku ettenähtud ajaks 
vajalikud dokumendid arhiivi edastamiseks. 

Vajalikud dokumendid on õigeaegselt esitatud. 

22. Osaleb Justiitsministeeriumi või Tartu Vangla 
korraldataval täiendkoolitustel, teabepäevadel või 
erialastel nõupidamistel. 

Kvalifikatsiooni säilitamine ja parandamine. 

23.  Teostab vajalikke asjaajamistoimingid erinevate 
osakondade ja asutustega kas telefoni- kirja- või e-
posti teel. 

Sujuv tõrgeteta töö. 

24. Suhtub meditsiinitehnikasse ja instrumentaariumi 
heaperemehelikult ning tagab töövahendite 
sihtotstarbelise ja säästliku kasutamise. 

Inventari püsimine töökorras 

25.Teavitab vangla personali kinni peetaval isikul 
ilmnenud agressiivsus-, enesevigastusohust või 
suitsidaalse riski ohust ja teavitab sellest 
osakonnajuhatajat või peavalvekeskust. 

Kvaliteetne meditsiiniline abi. 

 
 
Kooskõlastatud 
tegevus ja koostöö: 

Teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste töötajatega seostatud töökorralduse 
tagamiseks. 

Teeb koostööd teiste vanglate ja tervishoiuasutustega kinnipeetavale või vahistatule 
tervishoiuteenuste osutamiseks vajaliku teabe vahetamiseks ainult arstilt või 
meditsiiniosakonna juhatajalt saadud volituste piires.  

 
 
 
Õigused: 
 

Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. Teha ettepanekuid oma 
pädevusse kuuluvas valdkonnas töö paremaks korraldamiseks ja probleemide 
lahendamiseks. 
Saada oma tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid. 
Saada teenistuseks vajalikku täiendkoolitust vangla kulul vanglale eraldatud 
koolitusvahendite piires. 
 

 
Vastutus: Referent vastutab õigusaktidest tulenevate ja käesoleva ametijuhendiga temale pandud 

teenistuskohustuste täitmata jätmisel või mittenõuetekohasel täitmisel seaduse või 
haldusaktiga sätestatud korras. 

 
Ametijuhendi 
muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit muudetakse vastavalt töökorralduste muutmisele, kuid mitte 
sagedamini kui kord aastas. 
 
 

 
 



Töötaja:   

  
       /allkiri/                                   /kuupäev/  
 
 


