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VIRU VANGLA 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 

PEASPETSIALISTI AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Teenistuskoht: Peaspetsialist 

Tegevusvaldkond: Vangla haldamisega seonduvad tegevused 

Töölepingu sõlmimine/ametisse 
nimetamine: 

Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Spetsialist (transport, heakord) 
Spetsialist (olmetegevus - sisekoristus) 
Spetsialist (olmetegevus - pesumajandus) 
Autojuht (3) 
Koristaja (4) 

Teenistuja asendab: Finants- ja majandusosakonna juhatajat määratud osas 
Finants- ja majandusosakonna spetsialisti ( transport, heakord ) 

Teenistujat asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialist (transport, heakord) 

Teenistuskoha põhieesmärk: Vangla haldamisega seonduvad tegevused 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Keskharidus ja sellele lisanduv eri-, kutse ja tööalane ettevalmistus.  
2. Eesti keele oskus C1- 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 andme- 
    kogude kasutamise oskus. 
4. Muud töökohal nõutavad eri-, kutse ja tööalased teadmised ja 
    oskused. 
 

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.      
5. Vanglateenistuse eetikakoodeksi järgimine. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Korraldab vanglasisest ehitus-, hooldus- 
ja remondialast tegevust ning teostab 
vanglapoolset järelevalvet väljastpoolt 
vanglat tellitud ehitus- ja remonditööde 
osas. Korraldab vangla ehitiste 
remontimist. 

Juhendatud    ja   koordineeritud    ehitus-, hooldus-   ja 
remondialane tegevus, tagatud pidev järelevalve teostamine  
tellitud  remondi-  ja  ehitustööde osas.  

Omab ülevaadet ehitus, -hooldus, -remonttööde sisuliste tööde 
projektidest, tööde teostamise tähtaegadest. 

2. Korraldab ja organiseerib töid, mis on 
seotud kinnipeetavate elu- ja olmeruumide 
vastavusega ehitustehnilistele nõuetele. 

Kinnipeetavate elu- ja olmeruumid ning nende sisustus 
vastavad ehitustehnilistele nõuetele. Tööde vajalikkust on 
hinnatud ja edastatud sisend töö teostamiseks. 

3. Teostab hooldus- ja remonttööde 
järelevalvet ja monitooringut kasutades 
selleks programmi „Archibus“. 

Kontroll vangla hooldus- ja remonttööde õigeaegse teostamise 
üle ette antud ressursside piires. 

4. Haldab vangla mobiilikaarte, laua- ja 
mobiiltelefonide kasutamist. Edastab 
rikketeated teenusepakkujatele. On 
vahendajaks kinnipeetavate 
kõnesideteenuse osutaja ja vangla vahel. 

Toimiv telefonside, kiiresti likvideeritud rikked. 

5. Koordineerib ruumide hooldus- ja 
remonttöid koostöös RKAS-i ja Hooldus 
Plussiga. 

Koordineeritud koostöö RKAS-i ja Hooldus Plussiga. 



6. Omab ülevaadet ja teostab järjepidevat 
kontrolli kõigi vangla poolt tarbitavate 
energialiikide, kütuse ja vee kulu kohta, 
kasutades selleks programmi „Vista“. 

Kõigi vangla poolt kasutatavate energialiikide arvestuse ja 
aruandluse olemasolu. 

7. Haldab „KABA“ võtmeprogrammi „Portier“. Hallatud võtmeprogramm. 

8. Korraldab vangla  transpordi 
nõuetekohast kasutamist ja 
transpordivahendite hooldust. Omab 
ülevaadet asutuse transpordi-vahendite 
seisukorrast. 

Korraldatud sihipärane ja kokkuhoiul põhinev vangla  
transpordi  kasutamine ja transpordivahendite hooldus. 

9. Korraldab vangla tuleohutuse eest 
vastutavate isikute määramise. Tagab 
personalivald-konna teavitamise nende 
isikute koolitusvajadusest. 

Tuleohutuse eest vastutavad isikud määratud. 

10. Osaleb materiaalsete väärtuste ja muu 
vangla vara inventeerimisel.   

Läbiviidud materiaalsete väärtuste inventuurid. 
 

11. 1Juhib, koordineerib ja omab ülevaadet 
alluvuses olevate spetsialistide tööst. 
Kontrollib alluvate tööülesannete täitmist. 

Omab ülevaadet spetsialistide põhitööülesannetest ning 
koordineerib ülesannete täitmist. Alluvad täidavad 
tööülesandeid nõuetekohaselt. 

12. Lahendab halduse valdkonda puutuvaid 
küsimusi ning lahendab kaebusi ja 
avaldusi teenistuse pädevusse 
kuuluvates küsimustes. 

Teenistuse pädevusse kuuluvate avalduste ja küsimuste 
lahendamine on tagatud. 

13. Korraldab vastutusalasse kuuluvat 
kirjavahetust. 

Kirjavahetus toimub õigeaegselt ning vastavalt nõuetele. 

14. Kooskõlastab E-arvekeskuses enda 
pädevuses ja  tellitud teenuste arveid. 

E-arvekeskusesse on edastatud õiged ja asjakohased 
dokumendid. 

15. Edastab alluvatele vangla ja teenistuse 
tööd hõlmava üld– ja erialase 
informatsiooni. 

Info liikumine on tagatud. 

16. Koordineerib enda alluvuses olevate 
teenistujate puhkuseajakava koostamist. 

Puhkuste  ajakava  on koostatud ja esitatud tähtaegselt 
Riigitöötajate portaali kinnitamiseks. 

17. Viib alluvate seas õigeaegselt läbi 
arenguvestlused. Esitab arenguvestluste 
tulemustest tulenevad ettepanekud 
osakonnajuhatajale. 

Arenguvestlused on vastavalt kehtivale korrale õigeaegselt läbi 
viidud, tulemused analüüsitud. 

18. Planeerib oma tööülesannete piires 
sisendid vangla aastaeelarvesse. 

Eelarveettepanekud koostatud ja esitatud. 
 

19. Annab sisendi oma valdkonda 
puudutavatele kinnipeetavate esitatud 
avaldustele, taotlustele ja kaebustele  
vastamiseks. 

Pöördumistele vastatud õigeaegselt. 

20. Võtab osa temale teenistusalaselt vaja 
minevatest õppe- ja teabepäevadest. 

Läbitud õppe- ja teabepäevad. 

21. Tagab oma tegevusvaldkonnas 
informatsiooni ja vajaliku teabe operatiivse 
liikumise. Korraldab eelnevalt kokku 
lepitud andmete säilitamise üldkettal. 
Süstematiseerib vastutusalasse kuuluvad 
dokumendid ning hoiab neid kuni arhiivi 
üleandmiseni vastavalt nõuetele. 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem täidetud 
ülesannetest, dokumendid on süstematiseeritud ja arhiivi üle 
antud vastavalt kehtivale korrale. 

22. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud.  

23. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja 
edastab saadud vastutusvaldkonda 
puudutava informatsiooni vangla 
teenistujatele. 

Informatsioon on edastatud. 

24. Täidab vahetult juhilt saadud ühekordseid 
suulisi ja kirjalikke korraldusi. 

Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja korrektselt 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: 

  

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


