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Struktuuriüksuse nimetus: personalivaldkond 

Töökoht: personalispetsialist  

Töötaja:  

Tegevusvaldkond: personaliarvestus ja -dokumentide vormistamine 

Vahetu juht: personalijuht      

Töötaja asendab: personalispetsialisti. Personalijuhi korraldusel asendab teisi 
osakonna teenistujaid tööalase kompetentsi ulatuses. 

Töötajat asendab: personalispetsialist või muu personalijuhi poolt määratud ametnik 
või töötaja. 

Töökoha põhieesmärk: 
 

personalidokumentide nõuetekohane vormistamine, teabe 
õigeaegne edastamine Riigi Tugiteenuste Keskusele, koolituste 
korraldamine, teenistujate tervisekontrolli suunamine ning puhkuste 
administreerimine. 

 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. vähemalt keskharidus; 
2. tööalane enesetäiendamine ja teadmiste omandamine 

vähemalt töökohustuste täitmiseks vajalike teadmiste ja 
oskuste ulatuses. 

 

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

1. töösuhteid, sh vanglateenistust ja avalikku teenistust, 
haldusmenetlust ja asjaajamist reguleerivate õigusaktide 
tundmine; 

2. eesti keele oskus kõrgtasemel; 
3. tabel- ja tekstitöötlusprogrammide ning töökohal vajalike 

andmekogude käsitlemise oskus;  
4. hea suuline ja kirjalik eneseväljendusoskus; 
5. hea suhtlemisoskus ja võime kohaneda kiiresti 

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

tööaega, töötada pingeolukorras stabiilselt ja tulemuslikult.  

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Täidab teenistuslehed ning teenistujate nõudmisel 
teeb sissekanded tööraamatuisse. 

Teenistuslehed on nõuetekohaselt vormistatud, sh 
nende töötajate osas, kes kuni 01.04.2013 olid 
riigiametnikud. Tööraamatuisse vastavalt 
nõudmistele sissekanded tehtud. 

2. Avab uue ametniku või töötaja kohta isikliku toimiku, 
vajadusel nõuab selle välja eelmisest teenistuskohast. 
Korrastab isiklikke toimikuid, lisab neisse jooksvalt 
dokumentatsiooni ja vajadusel nõuab puuduolevad 
dokumendid välja.  

Kõigi ametnike ja töötajate kohta on avatud 
korrektsed ja kõiki vajalikke dokumente sisaldavad 
isiklikud toimikud.  

3. Edastab töötajate ja ametnike andmed ametisse 
nimetamise, tööle asumise, üleviimise ja ametist või 
töölt vabastamise kohta Riigi Tugiteenuste Keskusele 

ja IT-abile. Edastab personaliarvestusega seonduvad 

dokumendid ning personaliarvestusprogrammis SAP 
avastatud vigade või puuduste andmed viivitamatult 
Riigi Tugiteenuste Keskusele. 

Personaliarvestust puudutav usaldusväärne teave 
on õigeaegselt sisestatud 
personaliarvestusprogrammi SAP. Tagatud on 
töötajate ja ametnike töötasu, lõpparve ja hüvitiste 
õigeaegne väljamaksmine või väljamakse 
peatamine. Ligipääs tööks vajalikule 
elektroonilisele teabele õigeaegselt avatud ja 
teenistussuhte lõppedes juurdepääs õigeaegselt 
suletud.  

4. Nõuab Riigi Tugiteenuste Keskuselt välja 
teenistuslehed või saadab need Riigi Tugiteenuste 
Keskusele. 

Teenistuslehed on Riigi Tugiteenuste Keskuselt 
välja nõutud või sinna õigeaegselt edastatud. 

5. Tutvustab uutele ametnikele ja töötajatele vangla 
sisekorda reguleerivaid õigus- ja haldusakte ning 
ametijuhendit allkirja vastu. 

Uued ametnikud ja töötajad on kursis oma 
tööülesannete ja vangla sisekorrareeglitega.  

6. Koostab igakuiselt 20-ndaks kuupäevaks 
tööajaarvestuse prognoostabeli juhtkonna ja personali 

Tagatud on juhtkonna ja personali tööaja andmete 
laekumine Riigi Tugiteenuste Keskusele töötasu 
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valdkonna teenistujate kohta ning esitab andmed Riigi 
Tugiteenuste Keskusele. Andmete muutumisel 
koostab ja esitab järgneva kuu alguseks 
parandustabeli Riigi Tugiteenuste Keskusele. 

õigeaegseks väljamaksmiseks. 

7. Koostab eelarve prognoosi töötervishoiuteenuse 
osas, jälgib eelarvevahendite sihipärast kasutamist. 
Peab läbirääkimisi ja teeb koostööd 
töötervishoiuteenuse pakkujaga. Korraldab ametnike 
ja töötajate tervisekontrolli saatmise: peab 
tervisekontrolli aegade üle arvestust ja suunab 
töötajad ja ametnikud ettenähtud ajal tervisekontrolli. 

Teenistujad läbivad regulaarselt ja ettenähtud ajal 
tervisekontrolli. Eelarve planeeritud ja tagatud 
ülevaade eelarvevahendite sihipärasest 
kasutamisest. 

8. Peab kasutamata puhkuste üle arvestust ning 
koostab struktuuriüksuse juhtidelt saadud andmete 
alusel iga-aastase puhkuste ajakava. 
Administraatorina Riigitöötaja Iseteenindusportaali 
puhkuste valdkonnas korraldab ja kontrollib  
teenistujate ajakavavälise puhkuse saamise õigsust  ja 
kooskõlastab ajakava muutmisega seonduvate 
puhkuste käskkirjad. Edastab puhkuste ajakava ja 
käskkirjad Riigi Tugiteenuste Keskusele. 

Järjepidev puhkusearvestus tagatud, puhkuste 
ajakava ja ajakava välised puhkused õigeaegselt 
vormistatud, puhkusehüvitised õigeaegselt välja 
makstud. 

9. Menetleb õigusaktidele vastavalt nägemisteravust 
korrigeerivate abivahendite hüvitamise avaldused ning 
vormistab korrektsed hüvitiste maksmise käskkirjad. 

Taotlused õigusaktidele vastavalt lahendatud ning 
korrektsed käskkirjad vormistatud. 

10. Kontrollib ja täiendab nõuetekohaselt ja igakuiselt 
personalieesmärkide tabelis kuu lõpu seisuga 
esmaabikoolituse andmed. 

Tagatud usaldusväärsete andmete olemasolu 
personalieesmärkide tabelis iga kuu lõpu seisuga. 

11. Vormistab Tartu Vangla ametnikele ja töötajatele 
töötõendid ning muudele isikutele direktori loal alalised 
sissepääsuload. Registreerib töötõendid ja 
sissepääsuload selleks ettenähtud registrites, peab 
nende üle arvestust ja väljastab asjaomastele isikutele 
allkirja vastu. Kogub kokku kehtetud ja rikutud 
töötõendid ja sissepääsuload ning korraldab nende 
hävitamise.   

Ametnikud, töötajad ja muud vangla territooriumil 
viibimise õigust omavad isikud on õigeaegset 
varustatud kehtivate ja õigusaktidele vastavate 
töötõendite või alaliste sissepääsulubadega. 
Tõendite ja lubade üle on arvestus peetud. 
Kehtetute ja rikutud töötõendite või 
sissepääsulubade väärkasutus on välistatud. 

12. Koostab teenistus-, töö- ja välislähetuste 
käskkirjad, kontrollib lähetusaruannete olemasolu ja 
õigsust ning edastab teabe Riigi Tugiteenuste 
Keskusele. Jälgib lähetusteks eraldatud 
eelarvevahendite olemasolu ja otstarbekat kasutamist. 

Lähetused õigeaegselt ja nõuetekohaselt 
vormistatud, ülevaade eelarvevahendite 
kasutamisest tagatud. 

13. Koostab struktuuriüksuste juhtidelt saadud 
hindamistulemuste alusel vangla koolitusplaani 
eelnõu, peale Sisekaitseakadeemia poolt kinnitatud 
koolitusplaani saamist kontrollib sellest välja jäänud 
koolitused ja vastavuse sihtgruppidele ning vormistab 
koolitusplaanist välja jäänute kohta täiendava 
koolitusplaani.  

Koostatud koolitusplaan ja koolituste vastavus 
sihtgruppidele ning tagatud ülevaade täiendavate 
koolituste korraldamise vajadusest. 

14. Peab läbirääkimisi teenistujate koolituse 
küsimustes, vastab teenistujate individuaalsetele 
koolitustaotlustele. 

Korraldatud kirjavahetus, peetud läbirääkimised 
koolituse küsimustes, vastatud teenistujate 
koolitustaotlustele.  

15. Tagab koolitusest osavõtjate arvestuse ja kontrolli. Koolitused läbi viidud sihtgrupile ning osavõtjad 
fikseeritud. 

16. Korraldab sisekoolitused ja väljastab tunnistused. Sisekoolitused  läbi  viidud  ja tunnistused 
väljastatud. 

17. Koostab ja kooskõlastab koolituste prioriteedid ja 
eelarve. Peab arvestust finantsvahendite kasutamise 
üle. 

Koolituse prioriteedid ja eelarved koostatud. Pidev 
ülevaade finantsvahendite kasutamisest. 

18. Kontrollib väljaõppe toimumist ja taset. Olemas ülevaade väljaõppe läbimise ning 
saavutatud taseme/tulemuste, sh soovitud 
eesmärkide saavutamise kohta. 

19. Edastab Riigi Tugiteenuste Keskusele teenistujate 
koolitusandmed. Koostab personali- ja koolitusalased 
statistilised aruanded, õiendid ja memod. 

Koolitusandmed personaliarvestusprogrammi 
sisestatud. Personali statistilised aruanded, õiendid 
ja memod õigeaegselt koostatud. 

20. Kogub infot koolitusturul pakutavate avalike 
kursuste kohta. Vajadusel võtab erinevatelt teenuse 
pakkujatelt hinnapakkumised. 

Olemas pädev informatsioon koolitusturul 
pakutavate avalike kursuste kohta.   
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21. Tellib vajalikud õppematerjalid ning lahendab 
koolitustega seonduvad tehnilised küsimused. 

Vajalikud õppematerjalid olemas ning tehnilised 
küsimused lahendatud. 

22. Registreerib personalidokumendid selleks 
ettenähtud dokumendihaldusprogrammis. 

Dokumentatsioon on tähtaegselt registrisse kantud. 

23. Valmistab ette arhiveerimisele kuuluvad materjalid 
ja annab need üle arhivaarile. 

Arhiveerimisele kuuluvad materjalid on 
nõuetekohaselt arhiveeritud. 

24. Täidab personalijuhi poolt antud muid ühekordseid 
ülesandeid. 

Vajaduse tekkimisel on tagatud operatiivne 
tegutsemine. 

 

Kooskõlastatud 
tegevus ja 
koostöö: 

Kooskõlastab oma tegevuse personalijuhiga. Teeb pidevat koostööd 
personalivaldkonna teenistujatega, teiste vangla struktuuriüksuste teenistujatega 
ning Riigi Tugiteenuste Keskusega. 

 
 
 

Töötajal on 
õigus: 
 

1. nõuda tööülesannete täitmiseks vajalikku teavet ja dokumente; 
2. nõuda dokumentide tähtajalise esitamise nõuetest kinnipidamist kõikidelt vangla 

struktuuriüksustelt; 
3. tagastada ametnikele ja töötajatele ebakorrektsed ja asjaajamiskorrale 

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

nende pädevust või eriteadmisi; 
5. saada tööalaselt vajalikku täiendkoolitust; 
6. saada tööülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, tehnikat ning tehnilist abi 

nende kasutamisel; 
7. teha ettepanekuid töö paremaks korraldamiseks; 
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 
süülise täitmata jätmise või mittenõuetekohase täitmise eest õigusaktides 
sätestatud korras. 

2. tema poolt koostatud dokumentide korrektsuse ja õigusaktidele vastava 
vormistamise eest. 

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

eraelu puudutavate andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe 
hoidmise eest. 

 
 

Ametijuhendi 
muutmine: 

tulenevalt töökorralduslikust vajadusest.  

 

(allkirjastatud digitaalselt) 
 

(allkirjastatud digitaalselt) 
  

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

 


