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VIRU VANGLA 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 

SPETSIALISTI (sularahakassad ja jaemüügi teenus) AMETIJUHEND 

Struktuuriüksuse nimetus Finants- ja majandusosakond 

Teenistuskoht Spetsialist 

Tegevusvaldkond Sularahakassad ja jaemüügi teenus 

Töölepingu sõlmimine/ametisse 

nimetamine 

Direktor 

Vahetu juht Osakonnajuhataja 

Alluvad Ei ole 

Teenistuja asendab Spetsialisti (KP raha arvestus ja vangla säästlik majandamine) 

Teenistujat asendab Spetsialist (KP raha arvestus ja vangla säästlik majandamine) 

Teenistuskoha põhieesmärk Vangla sularahakassade pidamine koos kehtestatud 

dokumentatsiooni ja aruandlusega. Kinnipeetavatele vabanemisel 

makstava toetuse arvestus. Jaemüügi teenuse koordineerimine. 

Kvalifikatsiooninõuded 1. Keskharidus;  
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. 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. Kinnipeetava vabastamisel maksab K-raha 

põhiselt välja isikukontol oleva raha. 

Kinnipeetavale vabastamisel isikukontol olev raha 

on välja makstud. 

2. Teostab K-raha programmi põhiselt 

kinnipeetava isikukontolt vangla kauplusest 

ostetud kauba eest tasumise. 

Vangla poolt võimaldatud kaupluse teenuse eest 

raha on kinni peetud ja Riigikassasse üle kantud. 

3. Võtab kassasse vastu sularaha, teostab 

kassast sularaha väljamaksed, vormistab 

kassadokumendid ja esitab kassaaruande 

kassade lõikes Riigi Tugiteenuste Keskusele. 

Sularahatehingud on teostatud nõuetekohaselt, 

aruanded on vormistatud ja kassaaruanded on Riigi 

Tugiteenuste Keskusele edastatud. 

4. Viib sularaha kassast panka (personali 

toitlustamisest laekuv sularaha, 

kinnipeetavatelt laekuv sularaha) ja toob 

sularaha pangast kassasse (riiklik toetus ja 

kinnipeetava isiklik raha). Sularahakassade 

planeerimine. 

Sularaha on panka viidud ja pangast toodud 

vastavalt vajadusele ja sularahakassa-eeskirjas 

sätestatule. 

5. Osaleb kassainventuuri komisjoni töös 

võimaldades kassades oleva sularaha 

lugemise ja koostades inventuuri läbiviimiseks 

vajalikud dokumendid (kassaraamatu 

väljatrükk). 

Kassainventuurid on nõuetekohaselt teostatud. 



6. Teostab pikaajaliste kokkusaamiste tubade 

kasutamise eest ja tellitud toiduainete eest 

makstud tasude kontrolli ja arvestust. 

Kokkusaamise mittetoimumise korral edastab 

RTK-le maksja avalduse raha tagastamiseks. 

Tulude arvestus ja kontroll on teostatud. 

7. Peab arvestust personalisöökla kaardi-

maksete üle. 

Arvestus on peetud korrektselt ja esitatud 

õigeaegselt. 

8. Kinnipeetavate isikukontode väljavõtete 

edastamine õigustatud isikutele (kohtud). 

Väljavõtted on esitatud õigeaegselt. 

9. Vabanevate kinnipeetavate töögraafikute 

jälgimine ning üksustele nende õigeaegse 

RTK-le esitamise meelde tuletamine. 

Vanglast vabanenud kinnipeetavate K-raha 

kontodele ei laeku töötasusid. 

10. Koostab osakonna soetustaotlused ja esitab 

need menetlemiseks. 

Soetustaotlused on koostatud ja esitatud 

tähtaegselt. 

11. Valmistab ette enda tööülesannetega seotud 

aruanded, kirjad, protokollid ja käskkirjad. 

Kirjad, protokollid ja käskkirjad on koostatud 

korrektselt ja õigeaegselt.  

12. Korraldab oma vastutusalasse kuuluvat 

kirjavahetust. 

Kirjavahetus toimub õigeaegselt ning vastavalt 

nõuetele. 

13. Osaleb oma valdkonna alaste kordade 

väljatöötamisel ja muutmisel, jälgib nende 

täitmist ning teeb parandusettepanekuid. 

Korrad on välja töötatud, nende täitmine on tagatud 

ning vajadusel on tehtud parandusettepanekud. 

14. Korraldab eelnevalt kokkulepitud andmete 

säilitamise V-kettal ja dokumendihaldus- 

süsteemis Delta. Süstematiseerib 

vastutusalasse kuuluvad dokumendid ning 

hoiab neid kuni arhiivi üleandmiseni vastavalt 

nõuetele. 

Omab ülevaadet varem täidetud ülesannetest, 

dokumendid on süstematiseeritud ja arhiivi üle 

antud vastavalt kehtivale korrale. 

15. Osaleb asutuse inventuurides. Inventuurid on korrektselt ja õigeaegselt läbi viidud. 

16. Võtab osa õppe- ja teabepäevadest. Õppe- ja teabepäevad on läbitud. 

17. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 

andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on 

korrektselt ja õigeaegselt täidetud. 

18. Osaleb tööalastel nõupidamistel ja edastab 

saadud vastutusvaldkonda puudutava 

informatsiooni vangla teenistujatele. 

Informatsioon on edastatud. 

19. Täidab osakonnajuhatajalt saadud 

ühekordseid suulisi ja kirjalikke korraldusi. 

Ühekordsed korraldused on õigeaegselt ja 

korrektselt täidetud. 

20. Kooskõlastab kinnipeetavatele kaupluse 

kaupade kättetoimetamise graafiku, 

informeerib üksusi võimalikest graafiku 

muudatustest, suhtleb kauplusega. 

Graafik on õigeaegselt kooskõlastatud, üksused on 

võimalikest muudatustest informeeritud. Koostöö 

kauplusega toimib. 

21. Kontrollib kaupluse hinnakirja vastavust 

lepingule ja Viru Vangla kodukorrale. 

Kooskõlastab hinnakirja üksustega. Edastab 

järgmise kuu hinnakirja õigeaegselt 

üksustesse. 

Kaupluse kauba sortiment vastab lepingule ja Viru 

Vangla kodukorrale. Kaupluse hinnakiri on 

õigeaegselt üksustega kooskõlastatud. Kaupluse 

hinnakiri on õigeaegselt üksustesse edastatud. 

22. Annab üksusele sisendi oma valdkonda 

puudutavatele kinnipeetavate esitatud 

avaldustele, taotlustele ja kaebustele 

vastamiseks. 

Vastuskirjade sisend on õigeaegselt edastatud. 

23. Teostab vähemalt üks kord poolaastas 

protokollitud pistelist kontrolli kaupluse 

kaubajagamisel, tuvastab võimalikud kaupluse 

ja ametnike rikkumised kauba jagamisel ning 

edastab protokolli FMO juhatajale. 

Kontroll on teostatud, protokollitud, võimalikud 

rikkumised tuvastatud ning protokoll edastatud 

osakonnajuhatajale. 

24. Viib läbi vajadusel protokollitud tööalase 

koosoleku kauplusega. 

Koosolek on läbi viidud ning protokollitud. 

25. Kontrollib kaupluse koondaruande 

alusdokumente. 

Kaupluse koondaruande alusdokumendid on 

kontrollitud. 

 



 

Tegevuse kooskõlastamine ja koostöö 

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

Justiitsministeeriumi vanglate osakonnaga. 
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. 

 

Töötaja Vahetu juht 

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 

 

 


