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Struktuuriüksuse nimetus: personali valdkond 

Töötaja nimi:  

Töökoht: personalijuht 

Vahetu juht: direktori asetäitja II 

Töötaja asendab:  

Töötajat asendab: personali peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: personalijuhtimine, värbamine, täiendkoolitus 

Töökoha põhieesmärk: personali valdkonna teenistujate juhtimine, personalipoliitika 
arendamine, sh värbamine ja valik, hindamis- ja arenguvestluste 
organiseerimine, personali motiveerimiseks materiaalsete ja 
mittemateriaalsete motivaatorite leidmine, sisseelamisprogrammide 
väljatöötamine, personaliarvestus ja – uuringud, personali 
dokumentatsiooni ja andmebaaside haldamine, parendamine ning 
korrashoid. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. korrektsiooni, personalitöö või halduskorralduse alane 
kõrg- või rakenduslik kõrgharidus; 

2. ametialane enesetäiendamine, sh teadmiste omandamine 
vähemalt ametikoha teadmistele ja oskustele esitatavate 
nõudmiste ulatuses. 

 

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

1. avalikku haldust, avalikku teenistust, töösuhet, 
lepingulisi suhteid, vangistust, riigiasutuse asjaajamist 
jms reguleerivate õigusaktide hea tundmine; 

2. eesti keele oskus kõrgtasemel ja ühe võõrkeele oskus 
kesk tasemel tööalase sõnavara valdamisega; 

3. tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ja töökohal vajalike 
andmekogude käsitlemise oskus; 

4. algatusvõime ja loovus, meeskonnatöö valmidus; 
5. analüüsi- ja sünteesivõime, suulise ja kirjaliku 

informatsiooni loogilise ja süsteemse edastamise oskus; 
6. hea suhtlemisoskus ja võime kohaneda kiiresti 

muudatuste ja ootamatute olukordadega; 
7. võime eristada olulist ebaolulisest, planeerida 

efektiivselt tööaega, töötada pingeolukorras stabiilselt ja 
tulemuslikult. 

 

 

Teenistusülesanded: Tulemus: 

1. Juhib, koordineerib ja kontrollib personali 
valdkonna tööd, kontrollib alluvate töö- ja 
täitedistsipliini.  

Valdkonna töö on juhitud, tulemuslik, 
koordineeritud ja kontrollitud. Tööülesannete 
kvaliteet ja tähtaegadest kinnipidamine on pidava 
kontrolli all. Teenistujate töödistsipliini on 
regulaarse kontrolli all, rikkumised tuvastatud ning 
nendele adekvaatselt reageeritud. 

2. Planeerib personali valdkonna tööd, koostab 
tööplaani, jagab alluvatele tööülesanded 
võrdse koormuse printsiibist lähtuvalt, püstitab 
alluvatele teenistusalaseid eesmärke ning 
suunab ja kontrollib nende täitmist. 

Valdkonna töö on planeeritud, eesmärgistatud ja 
prioritiseeritud ning sarnaste ülesannete või 
ametiastmega teenistujate koormus on võrreldav.  

3. Planeerib personali valdkonna eelarveliste 
vahendite vajaduse, esitab õigeaegselt 
eelarvetaotluse, jälgib ja kontrollib oma 
vastutusel olevate eelarvevahendite sihipärast 
kasutamist ning eelarve ja  kulutuste vahelist 
tasakaalu. 

Eelarveliste vahendite taotlus on koostatud 
vastavalt vajadustele, õigeaegselt edastatud ning 
põhjendatud. Eelarvelised vahendid on kasutatud 
sihtotstarbeliselt, kulutuste tegemisel on arvestatud 
eelarvetaotlust ning kulutused on eelarvega 
tasakaalus. 
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4. Korraldab personali valdkonna teenistujate 
tööajaarvestuse pidamise, töögraafiku 
koostamise ning palgaarvestustabeli 
õigeaegse esitamise Riigi Tugiteenuste 
Keskusele.    

Teenistujate tööaeg on planeeritud vastavalt 
eeskirjadel ja vajadusele ning palgaarvestus on 
korrektne ning õigeaegselt Riigi Tugiteenuste 
Keskusele edastatud. 

5. Koostab personali valdkonna tasakaalustatud  
puhkusegraafiku ning tutvustab seda 
teenistujatele.  

Puhkuse graafik on õigeaegselt koostatud ning 
valdkonna toimepidevus tagatud. 

6. Informeerib operatiivselt oma alluvaid 
töökorralduslikest muudatustest ja arengutest, 
korraldab selleks regulaarselt personali 
valdkonna teabepäevi, koosolekuid.    

Tööks vajalik informatsioon ja selgitused on 
õigeaegselt meeskonnani viidud, seeläbi tagatud 
asjassepuutuvate teenistujatele selged ühesed 
arusaamad teenistusülesannete täitmiseks 
vajalikest töövõtetest, meetoditest ja eesmärkidest 
jne. 

7. Juhib vangla personali värbamise strateegia ja 
plaanide väljatöötamist, tagab värbamisplaani 
koostamise  ning korraldab selle alusel 
värbamistegevuse.  

Vangla toimepidevuseks vajalikud teenistujad on 
tagatud. Teenistujate värbamine on planeeritud, 
fokuseeritud, süsteemne, järjepidev ning tagatud 
ressursside kokkuhoidlik kasutamine.  

8. Koostab personali valdkonna ametijuhendid, 
jälgib nende vastavust teenistujate  reaalsete 
tööülesannetega ning teeb nendes vajadusel 
muudatusi. 

Teenistujatel on tööülesanded selged ja 
arusaadavad. Ülesanded on reaalsed ning 
vastavad teenistujate tegelikule tööle. 

9. Tagab korrektse personali arvestuse pidamise 
sellega soetud andmebaaside pidamise ning 
aruandluse õigeaegse esitamise. 

Andmebaasid on täidetud õigeaegselt, korrektselt 
ning terviklikult. Aruanded on koostatud vastavalt 
juhistele ning esitatud adressaadile õigeaegselt.  

10. Korraldab ja tagab vangla teenistujate 
personali valdkonna käskkirjade õigeaegse 
vormistamise ning kontrollib nende vastavust 
kehtivatele õigusaktidega ja vormistuse 
keelelist korrektsust.  

Personali alased käskkirjad on koostatud 
õigeaegselt, vajadusel sisuliselt põhjendatud ning 
õiguslikult ja keeleliselt korrektsed. 

11. Korraldab ja tagab vangla teenistujate  
puhkustegraafiku õigeaegse koostamise, 
kinnitamise ning tutvustamise teenistujatele. 

Vangla teenistujate puhkuse graafik on õigeaegselt 
koostatud ning puhkuseajad on ametnikele 
õigeaegselt tutvustatud. 

12. Korraldab töö-, töövõtu- ja käsunduslepingute 
koostamise, lepingute sõlmimise ja 
lõpetamise, peab nende üle arvestust. 

Töövõtu, töö-, ja käsunduslepingud koostatud ja 
sõlmitud vastavalt kehtivale seadusandlusele. 
Arvestus lepingute üle tagatud. 

13. Korraldab ja tagab uutele teenistujatele 
ametijuhendite, tuleohutuse eeskirjade, 
töökorraldus reeglite ning muu ettenähtud 
dokumentatsiooni tutvustamise allkirja vastu. 

Teenistujad on teadlikud tööülesannetest, vangla 
töökorraldus reeglitest, tuleohutuseeskirjadest jne. 

14. Korraldab ja tagab vangla teenistujate  
koolitusvajaduste kaardistamise, kokku 
koondamise ning koolituste materiaalsete 
ressursside vajaduse kalkuleerimise. Edastab 
õigeaegselt koolitusalased andmed 
justiitsministeeriumi vanglate osakonnale. 

Vangla teenistujate koolitusvajadused on 
kaardistatud, seatud prioriteetsuse pingeritta, 
realiseerimiseks vajalike vahendite vajadus 
adekvaatselt hinnatud ning õigeaegselt 
adressaadile edastatud 

15. Viib läbi personali valdkonna teenistujatega 
hindamis ja arenguvestlused ning koostab 
kokkuvõtted. Kontrollib ja hindab jooksvalt 
ametnike kutseoskuste taset ning 
motivatsiooni, annab tagasisidet töö kvaliteedi 
ning eesmärkide saavutamise kohta. Esitab 
õigeaegselt vangla juhtkonnale personali 
valdkonna teenistujate koolitusvajadused.  

Teenistujate tugevad ja nõrgad küljed on välja 
selgitatud. Teenistujad tunnetavad vahetu juhi 
toetust tööalasel arengul. Probleemidele ja 
koolitusvajadustele on lahendused leitud ja need 
on rakendatud.  

16. Tagab ja korraldab uute teenistujate 
sisseelamise programmi koostamise selle 
rakendamise ning vanglas toimuva 
teenistuspraktika korralduse vastavalt 
õppeasutuste poolt antud õppeväljunditele. 

Uutele ametnikele ning praktikantidele on tagatud 
igakülgne toetus ning süsteemne ja asjakohane 
juhendamine. Praktika käigus on kõik 
õppeväljundid saavutatud. 

17. Tagab vangla teenistujatele planeeritud 
täiendkoolituse korraldamise, läbiviimise ning  
koolitustel osalejate sihtgruppi kuulumise ja 
koolitusel osalemise kontrollimise. 

Täiendkoolitused on korraldatud kvaliteetselt, 
läbiviidud tõrgeteta ning ettenähtud sihtgrupile.  
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18. Korraldab ja tagab vanglas eelkoolituse 
läbiviimise. 

Eelkoolituste sisu ning võimalused on sihtgrupini 
viidud ning eelkoolituse grupid formeeritud. 
Eelkoolituse tegevused on põhjalikult planeeritud 
ning väljaõppe ürituste toimumine igakülgselt ja 
kvaliteetselt korraldatud.  

19. Kontrollib vanglaametnike teenistusstaaži 
arvestuse korrektsust ja ning tagab staažitasu 
määramise käskkirjade õigeaegse 
vormistamise ning ametnike informeerimise 
vabatahtlikku  pensionifondi vangla poolsete 
maksete taotlemise võimaluse tekkimisest. 

Teenistujate palk on vastavuses staažiga ning 
vanglaametnikud on vabatahtliku pensioni fondi 
tööandja poolsete maksete saamise võimalusest 
informeeritud. 

20. Korraldab ja teostab regulaarselt personali 
alaseid uuringuid, küsitlusi selgitamaks välja 
personali värbamise ja teenistus alaseid 
probleeme ning motivatsiooni süsteemi 
toimimist.  

Värbamise ning teenistusalased probleemid on 
kindlaks tehtud ning motivatsioonisüsteemi 
toimimist hinnatud.  

21. Teeb ettepanekud teenistujatele ergutuste 
kohaldamiseks ning esitab oma arvamuse 
personali valdkonna ametnike distsiplinaar-
korras karistamise ja tööandja initsiatiivil 
töölepingu ülesütlemise asjades. 

Silmapaistvate töötulemustega teenistujad on 
ergutatud ning teenistujat karistamisel või 
töölepingu ülesütlemisel on juht oma arvamuse 
avaldanud. 

22. Hoiab end iseseisvalt kursis teenistust 
puudutavate õigusaktide ja töökorralduslike 
muudatustega. 

Teenistuja on kursis õigusnormistiku ning 
töökorralduslike muudatusega ning need on 
personali valdkonna ametnikeni õigeaegselt viidud 
ja töös rakendatud. 

23. Kontrollib regulaarselt personalivaldkonna, 
dokumentatsiooni registreerimist, nõuete-
kohast hoidmist, tagab dokumentatsiooni 
säilimise ning korraldab dokumentatsiooni 
õigeaegse ja nõuetekohase arhiveerimise.  

Personali valdkonna dokumentatsioon on 
korrektselt süstematiseeritud hoiustatud ning 
õigeaegselt arhiveeritud. Andmebaasides ning 
dokumentatsioonis olevat informatsiooni 
kasutatakse rangelt teenistusalaselt ning kõrvalistel 
isikutel puudub nendele ligipääs. 

24. Korraldab personali valdkonnale suunatud 
pöördumiste lahendamise ja vastamise. 

Pöördumistele on tähtaegselt vastatud või 
lahendatud. 

25. Tutvub vähemalt kaks korda tööpäeva jooksul 
elektroonilise postiga ning võtab saadetud 
ülesanded täitmiseks. 

Elektroonilise postiga saabunud info on teadmiseks 
võetud, pöördumistele vastatud 

26. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja 
direktorilt asetäitjalt saadud ülesandeid. 

Muud õigusaktidest tulenevad ning vahetult juhilt 
saadud ülesanded on täidetud. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus, koostöö ja 
teavitamine: 

1. kooskõlastab oma tegevuse direktori asetäitjaga. Teeb pidevat koostööd 
juhtkonnaga, vajadusel teiste vangla struktuuriüksustega; 

2. teavitab koheselt vahetut juhti , mis tahes probleemidest mis takistavad 
valdkonnas töö tegemist või määratud tähtaegadest kinnipidamist; 

3. teenistuse ajal vangla territooriumilt lahkumise kooskõlastab vahetu juhiga; 
4. haigestumisest või muudel põhjustel teenistusest puudumisest teavitab 

esimesel võimalusel vahetut juhti. 

 

Töötajal on 
õigus: 
 

1. nõuda tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente; 
2. tagastada ametnikele ja töötajatele ebakorrektsed ja asjaajamiskorrale 

mittevastavad dokumendid;  
3. vajadusel kaasata oma töösse teisi vangla ametnikke või töötajaid kasutamaks 

nende pädevust või eriteadmisi; 
4. kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete   lahendamiseks; 
5. saada tööalaselt vajalikku täiendkoolitust; 
6. saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning tehnilist abi 

nende kasutamisel; 
7. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks ja probleemide lahendamiseks; 
8. muud seaduse või haldusaktiga ettenähtud õigused. 

 

Töötaja 
vastutab: 

1. seadustest, määrustest, Tartu Vangla töökorralduse reeglitest, kodukorrast ja 
muudest haldusaktidest ja käesolevast ametijuhendist tulenevate tööülesannete 
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süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest õigusaktides 
sätestatud korras; 

2. tema valduses oleva vangla vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest; 
3. talle tööülesannete täitmise tõttu teatavaks saanud teiste isikute perekonda ja 

eraelu puudutavate andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe 
hoidmise eest. 

 

Ametijuhendi 
muutmine: 

poolte kokkuleppel  

 

 
 

 
Tartu Vangla direktor  
 

Töötaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev   Tööandja esindaja ees- ja perekonnanimi, allkiri ja kuupäev 

 
 


