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VIRU VANGLA 

PERSONALI VALDKOND 

PERSONALIJUHI AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Personali valdkond 

Töökoht: Personalijuht 

Tegevusvaldkond: Personali valdkonna töö juhtimine 

Töölepingu sõlmimine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Vangla direktor või tema poolt määratud teenistuja 

Alluvad: Personali valdkonna töötajad 

Teenistuja asendab: Vahetu juhi poolt määratud teenistujat 

Teenistujat asendab: Personalijuhi poolt määratud teenistuja 

Töökoha põhieesmärk: 
 

Personali valdkonna töö korraldamine, koordineerimine ja 
planeerimine. Juhtkonna ja struktuuriüksuste personalialane 
nõustamine. 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Kõrgharidus (soovitavalt personalitöö); 
2. Eesti keele oskus C1- või sellele vastaval tasemel ja ühe 

võõrkeele oskus kesktasemel tööalase sõnavara valdamisega;  
3. Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas töökohal vajalike teksti- ja 

tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamise oskus; 

4. Muud töökohal nõutavad eri-, kutse ja tööalased teadmised ja 
oskused. 

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

1. Väga head teadmised, oskused ja kogemused avaliku 
teenistuse asutuse personalitöö korraldamisest; 

2. Algatus- ja organiseerimisvõime, protsesside 
välja töötamise ja juhtimise oskus; 

3. Väga hea suuline ja kirjalik eesti keele oskus  
4. Väga hea ajaplaneerimiseoskus; 
5. Kohusetunne, otsustus- ja vastusvõime; 
6. Hea analüüsivõime; 
7. Hea pingetaluvus; 
8. Täpsus, korrektsus, usaldusväärsus. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Juhib personali valdkonna teenistujate tööd, 
määrab  tööjaotuse ja ülesanded, kontrollib 
nende töödistsipliini ja tegevuse õiguspärasust. 

Tagatud on valdkonna tõrgeteta töö, töötajate 
oskused ja teadmised on nõutud tasemel. 

2. Planeerib personali valdkonna tööd, lähtudes 
vangla põhimäärusest ja valdkondade 
töökorraldusest, arvestades vangla direktori ning 
Justiitsministeeriumi vanglate osakonna soovitusi 
ja seisukohti. 

Valdkonna töö on planeeritud, eelarvelised vahendid 
rakendatud otstarbekalt. Toimib koostöö vanglate 
osakonnaga ning vanglate teiste struktuuriüksustega.  

3. Vanglale seatud ülesannete ja eesmärkide 
täitmiseks vajaliku personali leidmiseks ja 
hoidmiseks ettepanekute tegemine, tegevuste 
koordineerimine.  

 

Vangla eesmärgid on täidetud parimal viisil ning 
personali värbamisprotsess on läbipaistev, 
asjakohane, teenistuskohtadele on leitud vajalikud 
inimesed. Arendustegevused toetavad vanglale 
vajaliku personali värbamist, vangla kui perspektiivika 
tööandja kuvamist, perspektiivikate töötajate hoidmist. 

4. Vangla juhtkonna ja struktuuriüksuste juhtide 
nõustamine personali hindamise, arendamise, 
planeerimise valdkonnas. Toimib vahetu 
tagasiside ja infovahetus, esitatud ettepanekud 
toetavad vangla personaliarengut. 

Vangla juhtkonnale on tagatud kaasajastatud ning 
õige informatsioon. Juhtkonnal on terviklik ülevaade 
vangla personali arendamise väljakutsetest ja 
vajadustest ning võimalikest lahendustest. 
Juhtkonnale ja struktuuriüksuse juhtidele on tagatud 
korrektne informatsioon, juhid on nõustatud. 
Vajadusel on osaletud struktuuriüksuste infopäevadel. 

5. Struktuuriüksuste juhtide hindamise, arendamise 
ja koolitusprogrammide koordineerimine, 

Struktuuriüksuste juhid on hinnatud, reaalne olukord 
üksuses fikseeritud ning tulevikuplaanid paika 
pandud. 



 

järelekasvu planeerimine. 

6. Personali- ja arendusprojektide koordineerimine.  
Personalipoliitika üheselt välja töötatud ning 
protsesside töötamine on tagatud. Kokkulepitud 
personali- ja arendusprojektid on rakendatud vastavalt 
tegevuskavale.  

7. Personalieelarve ja poliitika põhitõdede 
väljatöötamine ning kinnitamine ja järgimise 
tagamine.  

Personali valdkonna vastutusel olevad eelarvelised 
vahendid on planeeritud reaalseid kulusid 
prognoosides ning tähtaegselt. Tervisefondi ja 
tulemustasude fondi kohta on ülevaade omatud ning 
struktuuriüksuste juhtidele edastatud. 

8. Osaleb vangla eelarve koostamisel, esitades 
personali valdkonna tegevusi puudutavad 
ettepanekud finants- ja majandusosakonna 
juhatajale. 

Personali valdkonna vastutusel olevad eelarvelised 
vahendid on planeeritud reaalseid kulusid 
prognoosides ning tähtaegselt. 

9. Koostab personali valdkonna teenistujate  
ametijuhendid, tagab nende jooksva muutmise 
ning tutvustamise.  

Ametijuhendid kajastavad tegelikke tööülesandeid, on 
töötajatele arusaadavad ning ülesanded üheselt 
mõistetavad. 

10. Viib läbi personaliga seotud intervjuud 
(lahkumisintervjuud jne), teeb intervjuude 
tulemustest kokkuvõtte ja koostab 
struktuuriüksuste juhtidele tagasiside. 

Intervjuud on planeeritud ning ajakohaselt läbi 
viidud, tulemused on kantud vastavasse 
andmebaasi ning kokkuvõtted ja tagasiside on 
koostatud ning esitatud. 

11. Koostab Ida- ja Lääne-Virumaa piirkondliku 
tööjõu analüüsi. 

Ida- ja Lääne-Virumaa piirkondlikud 
tööjõuanalüüsid on koostatud. 

12. Korraldab personali valdkonna aruandluse. Kokku on lepitud aruannete liigid ning tähtajad. 
Määratud on valdkonna aruannete eest vastutavad 
isikud. Aruanded on koostatud tähtaegselt. 

13. Korraldab tööaja- puhkuse- ja personaliarvestuse 
protsessid vanglas.  

Tagatud on ühtselt toimivad süsteemid, mis on läbi 
viidud tähtaegselt ning korrektselt. 

14. Korraldab arengu- ja hindamisvestluste ning 
katseaja lõpuvestluste läbiviimist vanglas. 

Arengu ja hindamisvestluste ja katseaja lõpuvestluste 
läbiviimise süsteem toimib, tulemused kaardistatakse, 
määratud on vastutaja. Struktuuriüksuse juht või tema 
poolt määratud isik on läbi viinud vestlused oma 
struktuuriüksuse teenistujatega. 

15. Koordineerib vangla personali arendamisega 
ning  hindamisega seotud protsesse.  

Vanglas on ühtsed personalijuhtimise põhimõtted, 
koostöös struktuuriüksustega jõuavad need kogu 
isikkoosseisuni. Koostatud on struktuuriüksuste 
süvaanalüüs ning seda kaasajastatakse jooksvalt. 

16. Koordineerib kehalise ettevalmistuse ja 
väljaõppealaseid protsesse vanglas. 

Vanglaametnike kehalisest võimekusest ja nõuetele 
vastavusest on ülevaade. Täiendkoolituse protsessid 
toimivad. Vastav dokumentatsioon ja aruandlus on 
tagatud. 

17. Tagab personali vastutusvaldkonda kuuluva info 
ja vajaliku teabe operatiivse liikumise ja 
edastamise. 

Informatsiooni edastamine teistele struktuuriüksustele 
on operatiivne, korrektne ning üheselt mõistetav. 

18. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja edastab 
saadud vajalikku infot alluvatele. 

Informatsioon on operatiivselt edastatud. Koosolekul 
arutatu ning tehtud ettepanekud rakendatakse. 

19. Täidab vahetu juhi suulisi ja kirjalikke korraldusi 
ning ühekordseid korraldusi, mis on antud 
valdkonna põhitegevuse raames. 

Korraldused on täidetud korrektselt ja õigeaegselt.  
 

20. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on 
korrektselt ja õigeaegselt täidetud.  

21. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Läbitud õppe ja teabepäevad. 

 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö: 

1. Teenistuja tegevus peab olema kooskõlastatud vastava valdkonna vahetu juhiga; 
2. Teenistuja teeb koostööd vangla teiste struktuuriüksuste teenistujatega, teiste vanglate, riigiasutuste, 

Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga ja Justiitskolledžiga; 
3. Teenistuja ei suhtle ametiisikuna avalikkuse ja meediaga, välja arvatud juhul, kui tööandja on andnud 

selleks selge volituse; 
4. Teenistuja hoiab kursis oma vahetuid juhte saadud ja täitmisel olevate tööülesannete osas. 



 

 

Õigused: 1. Õigus viibida vangla territooriumil töövälisel ajal vastavalt kehtivale korrale. 
2. Kokku kutsuda nõupidamisi oma pädevusse kuuluvate ülesannete täitmiseks. 
3. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikku informatsiooni. 
4. Saada selgeid ja õigeaegseid korraldusi. 
5. Saada ametialast täienduskoolitust. 
6. Saada teenistusülesannete täitmiseks vajalikke töövahendeid, kontoritehnikat ning tehnilist 

abi nende kasutamisel. 

Vastutus: 1. Vastutab kasutusse ja/või hoiule antud vara säilimise ja heaperemeheliku kasutamise eest. 
2. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 

õiguspärasuse eest. 
3. Vastutab aruannete esitamise tähtaegadest kinnipidamise ja dokumentide õigeaegse 

edastamise eest. 
4. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
5. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
6. Vastutab seadustest, Viru Vangla töökorraldusreeglitest, kodukorrast ja Vanglateenistuja 

eetikakoodeksist ning muudest vanglatööd käsitlevatest õigusaktidest ja käesolevast 
ametijuhendist tulenevate teenistusülesannete täitmise eest. 

 

Ametijuhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus 
ümber korraldada teenistust. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

  /allkiri/         /kuupäev/                           /allkiri/         /kuupäev/             
 
 
 
 
 
          
 
 
 
 
 
 


