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VIRU VANGLA 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 

OSAKONNAJUHATAJA AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Teenistuskoht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Tegevusvaldkond: Finants- ja majandusosakonna töö juhtimine 

Töölepingu sõlmimine/ametisse 

nimetamine: 

Vangla direktor 

Vahetu juht: Direktor või tema poolt määratud teenistuja 

Alluvad: Finants- ja majandusosakonna töötajad 

Teenistuja asendab: Finants- ja majandusosakonna peaspetsialiste 

Teenistujat asendab: Vangla direktori poolt määratud töötaja 

Teenistuskoha põhieesmärk: Osakonna töö juhtimine vastavalt finants- ja majandusosakonna 

põhimääruses sätestatud ülesannetele. 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Kõrgharidus ja eelnev juhtimisalane töökogemus.  
2. Eesti keele oskus C-1 või sellele vastaval tasemel ja ühe  võõrkeele 

oskus kesktasemel tööalase sõnavara valdamisega.  
3. Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja 

tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamise oskus. 

Muud nõuded: 

(teadmised, kogemused, oskused, 

kompetentsid 

isiksuseomadused) 

1. Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute lahenduste 
väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada iseseisvalt. 

2. Kohusetunne, otsustusvõime, kohustuste täpne ja õigeaegne 
täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse eest. 

3. Töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja kvalitatiivselt töötada ka 
pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega. 

4. Oskus ja tahe teha meeskonnatööd. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Juhib osakonna tööd, määrab osakonna             
tööjaotuse, kontrollib nende töö- ja 
täitedistsipliini, tegevuse seaduslikkust, 
ametialase kutseoskuse taset. 

Osakonna töö on tulemuslikult juhitud ja toetab vangla 

põhitegevuse eesmärkide täitmist; osakonna tööjaotus on 

määratletud; pidevalt on kontrollitav töödistsipliin ja tegevuse 

seaduslikkus, samuti on jälgitav kutseoskuse tase. 

2. Planeerib osakonna tööd lähtudes vangla 
eelarvest, osakonna põhimäärusest ja 
direktori poolt antud ülesannete täitmise 
tähtaegadele. 

Osakonna töö on planeeritud vastavalt vangla eelarvele, 

osakonna põhimäärusele ja direktori poolt antud ülesannete 

täitmise tähtaegadele. 

3. Koostab osakonna töötajate 
ametijuhendid ja vajadusel viib neisse 
parandused ning esitab need 
kinnitamiseks vangla direktorile. 

Direktori poolt on kinnitatud töötajate reaalsele tegevusele 

vastavad ametijuhendid. 

4. Analüüsib osakonna tegevusega seotud 
kulusid. 

Osakonna kuluefektiivne ja säästlik majandustegevus on 

tagatud. 

5. Lahendab põhimäärusega osakonna 
pädevusse puutuvaid küsimusi ning 
lahendab kaebusi ja avaldusi. 

Osakonna pädevusse kuuluvate avalduste ja küsimuste 

lahendamine on tagatud. 

6. Edastab alluvatele vangla ja osakonna 
tööd hõlmava üld– ja erialase 
informatsiooni. 

Info liikumine on tagatud. 



 
 

7. Aastainventeerimise materjalide kontroll. Aastainventuuride kontroll on tagatud. 

8. Koostab ja täidab osakonna teenistujate 
puhkuseajakava ning esitab selle 
direktorile kinnitamiseks. 

Puhkuste ajakava on koostatud, täidetud ja kinnitatud. 

9. Allkirjastab või viseerib osakonnas 
koostatavad dokumendid, koostab 
osakonna tööplaani. 

Osakonnas koostatud dokumendid on allkirjastatud või 

viseeritud, tagatud on osakonna plaanipärane töö. 

10. Korraldab osakonna dokumentatsiooni 
süstematiseerimise, tagab oma 
töövaldkonda hõlmavate dokumentide 
säilimise, korrasoleku ja üleandmise 
arhiivile. 

Oma valdkonna dokumendid on säilitatud ja korras.  

11. Võtab vastu töötajaid isiklikes küsimustes. Töötajate küsimused ja avaldused on lahendatud. 

12. Korraldab teabenõuete vastuvõtmise ja 
nendele vastamise, tagab vanglasiseseks 
tunnistatud teabe kaitstuse. 

Teabenõuded on vastuvõetud ja nendel on vastatud,    

vanglasiseseks tunnistatud teave on kaitstud. 

13. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja 
direktorilt saadud ühekordseid suulisi ja 
kirjalikke tööülesandeid. 

Muud õigusaktidest tulenevad ja direktorilt saadud ülesanded on 

täidetud. 

14. Kontrollib talle alluvate töötajate 
tööülesannete täitmist, informeerib 
puudustest. 

Alluvate tööülesannete täitmine on kontrollitud. 

15. Osaleb vangla perspektiivplaanide 
väljatöötamisel. 

Tegevuse strateegia on kujundatud. 

 

16. Esitab vajadusel vahetule juhile oma 
osakonna aasta tööplaani. 

Oma tegevuse planeerimine ja oma aja ratsionaalne 

kasutamine. 

17. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja 
edastab saadud vajalikku infot alluvatele 

Informatsioon on operatiivselt edastatud. Koosolekul arutatu 

ning tehtud ettepanekud rakendatakse. 

18. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 

õigeaegselt täidetud. 

 

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 teenistuse tõttu teatavaks saanud teenistujate perekonna-ja eraellu puutuvate 

andmete ning muu juurdepääsupiiranguga saadud teabe hoidmise eest. 
3. Vastutab koostatud ning vormistatud või viseeritud dokumentide korrektsuse ja 

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

edastamise eest. 
5. Vastutab koostatud dokumentide säilimise, korrasoleku ja nõuetekohase hoidmise eest. 
6. Vastutab konfidentsiaalse informatsiooni kasutamise ja hoidmise eest. 
7. 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: 

  

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 
 


