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VIRU VANGLA 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND  

PEASPETSIALISTI AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja Majandusosakond 

Teenistuskoht: Peaspetsialist finantsalal 

Tegevusvaldkond: Eelarve koostamine, eelarve täitmise  jälgimine, kuludokumentide 
menetlemine ja saatmine läbi e-arvekeskuse ja Riigitöötaja 
Iseteenindusportaali Riigi Tugiteenuste Keskusele 

Töölepingu sõlmimine Vangla direktor 

Vahetu juht: Finants- ja Majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Finants- ja majandusosakonna spetsialist-kassapidaja (kinni peetavate 
rahade arvestus ja kassad), finants- ja majandusosakonna spetsialist 
(varade haldus) 

Teenistuja asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialist-kassapidajat (kinni peetavate 
rahade arvestus ja kassad) 

Teenistujat asendab: Finants- ja Majandusosakonna juhataja 

Teenistuskoha põhieesmärk: Finantsala peaspetsialisti teenistuskoha eesmärgiks on vangla 
finantsarvestuse  korraldamine läbi Riigi Tugiteenuste Keskuse, 
kuludokumentide menetlemine, vangla eelarve koostamine koostöös 
vangla teiste struktuuriüksustega, finantsjuhtimis alase informatsiooni 
kogumine ja süstematiseerimine, vangla kulude analüüsimine ja  
eelarve täitmise jälgimine. 
 

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 
andmekogude kasutamise oskus; 

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

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

1. Vangla tegevust ja finantsvaldkonda reguleerivate õigusaktide 
põhjalik tundmine. 

2. Tekstitöötlusprogrammi MS Word ja tabelarvutusprogrammi MS 
Excel kasutamise oskus vähemalt arvutikasutaja oskustunnistuse 
nõuete ulatuses. 

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

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

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

6. Oskus ja tahe  teha meeskonnatööd. 
7. Vanglateenistuse eetikakoodeksi järgimine. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Vangla finantsarvestuse korraldamine läbi 
Riigi  Tugiteenuste Keskuse (edaspidi 
Keskus): 
Kontrollib raamatupidamise      
algdokumentide vastavust „ 
Raamatupidamise seaduses“ sätestatud 
nõuetele; 
Kontrollib, et maksetingimus võimaldab 
tasuda kauba või teenuse eest mitte vähem 
kui 14 kalendripäeva jooksul pärast kauba 
või teenuse saamist; 

Vangla  kuludokumendid ja aruandlus on vastavuses 
“Raamatupidamise seaduse” ja teiste raamatupidamise 
valdkonda reguleerivate õigusaktidega; 
Sularahakassa- eeskiri  ja muud nõutavad raamatupidamist 
puudutavad dokumendid  on koostatud vangla vajadusi 
arvestavalt ja muudetud seadusandluse muudatustest 
tulenevalt; 
Raamatupidamise algdokumentide, varade ja kohustuste 
kontroll on teostatud vastavalt „Avaliku sektori 
finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis“ sätestatule; 



Sõltuvalt kululiigist kontrollib ise ja 
vajadusel edastab kulujuhile 
kontrollimiseks arvel näidatud kulude  
(ostetud kaup, osutatud teenus, teostatud 
töö) vastavust planeeritule (leping, 
hinnapakkumine vmt); 
Kontrollib lähetuskulude ja 
majanduskulude aruannete korrektsust ja 
õigsust; 
Kannab raamatupidamise 
algdokumentidele kulude jaotuse 
(finantsdimensioon), saadab 
nõuetekohaselt viseeritud algdokumendid 
e-arvekeskuse või RTIP- i kaudu 
Keskusele maksmisele esimesel 
võimalusel arvestades maksetähtaegu; 
Korraldab vanglas sularahaga arveldamise 
ja tagab selle vastavuse sularahakassa- 
eeskirjale; 
Peab osakonna töötajate tööajaarvestust, 
edastab läbi Delta tööajaarvestuse tabeli 
õigeaegselt osakonnajuhatajale 
kinnitamiseks ja Keskusele palga 
arvestamiseks. 

Vangla  juhtkond ja  struktuuriüksused on rahul Keskuse poolt 
osutatava raamatupidamisteenusega, puuduvad 
pretensioonid  eelarve täitmise jälgimise  ja vastava 
aruandluse osas. 
 

2. Koostab vangla  eelarvetaotluse ja teostab 
eelarve täitmise jälgimist: 
selgitab välja järgmise aasta       
eelarvevahen-dite vajadused; annab 
osakonna juhatajale informatsiooni 
taotluse  koostamise lähtealustest, koostab 
vangla  aasta eelarvetaotluse, 
jälgib   eelarvevahendite sihipärast 
kasutamist finantsdimensioonide lõikes 
ning teeb kulujuhtidele või vajadusel 
juhtkonnale  ettepanekuid 
eelarvevahendite säästvamaks 
kasutamiseks; teostab eelarvevahendite 
jagamise kulukohtade  ja kululiikide lõikes 
ning edastab Keskusele ja 
Justiitsministeeriumile vangla direktori 
poolt kinnitatud jagatud eelarve, esitab 
eelarve muudatuste ja täiendavate 
eelarvevahendite taotlused; analüüsib 
eelarvevahendite olemasolu seisukohalt 
vanglale  kohustusi panevate lepingute. 
projekte 

Vangla eelarvetaotlus  on koostatud tähtaegselt ja 
asjatundlikult ning tagatud on pidev ülevaade eelarve täitmise 
üle. 
Järgmise aasta eelarvevahendite vajaduse analüüs on 
koostatud määratud tähtajaks. 
Eelarvetaotluse projekt on esitatud direktorile 5 tööpäeva 
enne Justiitsministeeriumile esitamise tähtaega. 
Vastavalt eelarve menetlemise ajakavale on ette valmistatud 
materjalid  eelarvetaotluse kaitsmiseks läbirääkimistel. 
On tagatud pidev ülevaade eelarve täitmisest, vajadusel on 
eelarvesse sisse viidud muudatused. 
Eelarve täitmise analüüsid ja ettepanekud koos põhjendusega 
on edastatud  osakonna juhatajale tema poolt määratud 
tähtajaks või ettepanekute tekkimisel jooksvalt. 
Eelarvevahendite kasutamine toimub sihtotstarbeliselt ja 
võimalikult finantsdimensiooni artiklite piirmäärade ulatuses. 

3. Aruandlus: eelarve täitmise ja kulude 
analüüsi teostamine 

Analüüsid teostatud aruande nõudja poolt nõutud mahus ja 
tähtajaks.  

4. Vahetult alluvate töötajate töö 
korraldamine, ametijuhendi koostamine, 
tööülesannete täitmise kontrollimine: 
tööalaste ettepanekute tegemine KP-
rahade arvestamisel ja  sularaha kassaga 
seonduvalt, samuti varade arvestuse alal. 

Töökorraldus  tagab töökohustuste täitmise  optimaalsel viisil 
ja vastavuses kehtivate regulatsioonidega.  
Töökohtadele on koostatud ametijuhendid, mis vaadatakse 
läbi ja vajadusel muudetakse vähemalt 1 kord aastas pärast 
iga-aastast arenguvestlust. 
Alluvatel töötajatel on selge arusaam oma töökoha eesmärgist 
ja ülesannetest, neile on edastatud tööülesannete täitmiseks 
vajalik informatsioon. 

5. Vangla raamatupidamises auditi või muu 
kontrolli läbiviijatega suhtlemine, koostöö 
tegemine ja nõutavate materjalide 
esitamine koostöös Keskusega 

Kontrolli teostajatele on tagatud töötingimused, nõutavad 
dokumendid ja andmed on esitatud esimesel võimalusel 



6. Osaleb varade ja kohustuste 
inventeerimises (sh aastainventuurid) 
kohustuste inventeerimise läbiviimise 
tähtaegsuse tagamine; sularahakassa 
inventuuride dokumentide nõuetekohane 
vormistamine ja osalemine inventuurides. 

Sularahakassa inventuur teostatakse kassade üleandmisel 
töötaja asendamisel tema puhkuse ajal, vajadusel ootamatu 
inventuur ja aastalõpu inventuur. 

7. Raamatupidamise algdokumentide 
nõuetekohase  menetlemise tagamine 

Raamatupidamise algdokumendid on kontrollitud lähtudes  
„Avaliku sektori finantsarvestuse ja -aruandluse juhendis“ 
sätestatule. 
Kõik algdokumendid on kinnitatud Finants- ja 
Majandusosakonna juhataja poolt, suurema summaga (2000 
eurot ja suuremad) kuludokumendid direktori asetäitja poolt. 

8. Konsulteerib oma pädevuse piires 
struktuuriüksuste juhte ja eelarve täitmise 
eest vastutavateks määratud isikuid 

Konsultatsioon ja nõuanded on asjatundlikud ning kooskõlas 
õigusaktidega 

9. Tagab oma tegevusvaldkonnas 
informatsiooni ja vajaliku teabe operatiivse 
liikumise.  

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem täidetud 
ülesannetest 

10. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud.  
 

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

Informatsioon on edastatud. 

12. Täidab osakonnajuhatajalt 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 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 nformatsiooni 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/             


