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VIRU VANGLA 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 

SPETSIALISTI (KP raha arvestus ja vangla säästlik majandamine) AMETIJUHEND 

Struktuuriüksuse nimetus Finants- ja majandusosakond 

Teenistuskoht Spetsialist 

Tegevusvaldkond Kinnipeetavate rahaliste vahendite arvestus ja vangla säästlik 

majandamine 

Töölepingu sõlmimine/ametisse 

nimetamine 

Direktor 

Vahetu juht Osakonnajuhataja 

Alluvad Ei ole 

Teenistuja asendab Spetsialisti (sularahakassad ja jaemüügi teenus) 

Teenistujat asendab Spetsialist (sularahakassad ja jaemüügi teenus) 

Teenistuskoha põhieesmärk Kinnipeetavate avalduste alusel raha ülekannete teostamine, 

vangla poolt võimaldatud teenuste eest tasu kinni pidamine ja 

teenuse osutajale üle kandmine, pangatehingute vormistamine. 

Vangla säästliku majandamise tagamine. 

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. Teostab K-raha programmi põhiselt 

kinnipeetavate avalduste alusel raha ülekanded. 

Kinnipeetavate avalduste alusel ülekanded on 

teostatud. 

2. Teostab K-raha programmi põhiselt kinnipeetava 

isikukontolt raha broneerimise ja kinnipidamised 

vangla poolt võimaldatud teenuste eest 

(elektrienergia kasutamine, kokkusaamiste toa 

kasutamine, riigilõivud, lühiajaline väljaviimine, 

koopiate tegemine, pildistamine, lõhutud vara 

maksumuse hüvitamine, telefonikaardile raha 

kandmine, isikliku pesu pesemine jms) ning 

teenuste konto saldo alusel ülekanded 

Riigikassasse. Kinnipeetavate lühiajalise 

väljaviimise puhul koostab väljaviimise kulude 

arvestuse, mille esitab Haldusosakonna 

finantsanalüütikule. 

Vangla poolt võimaldatud teenuste eest raha on 

kinni peetud ja Riigikassasse üle kantud ning 

andmed on esitatud õigeaegselt. 

3. Sisestab K-raha programmis kinnipeetavate 

poolt soetatud kaupade summa ja teostab 

kauplusele ülekande koondarve alusel. 

Ülekanded on teostatud korrektselt ja õigeaegselt. 



4. Vabanevate kinnipeetavate K-raha vahekontode 

jälgimine ning üksustele enne kinnipeetava 

vabanemist informatsiooni edastamine, et 

kinnipeetav esitaks avalduse vahekonto rahade 

ülekandmiseks. 

Informatsioon üksustele on esitatud õigeaegselt, 

vabanenud isik on esitanud RTK-le avalduse 

vahekontol oleva raha ülekandmise kohta. 

5. Esitab haldusosakonnale väljavõtte vangla 

arveldusarve omatulukontolt ERAK vahendite 

kohta. 

Väljavõte on esitatud õigeaegselt. 

6. Korraldab eelnevalt kokkulepitud andmete 

säilitamise V-kettal. 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. 

7. Täidab osakonnajuhatajalt saadud ühekordseid 

ülesandeid. 

Juhatajalt saadud ühekordsed ülesanded on 

täidetud.  

8. Vastab oma valdkonda puudutavatele 

kinnipeetavate esitatud avaldustele, taotlustele 

ja kaebustele. 

Kirjadele on vastatud õigeaegselt. 

9. Juhindub oma töös heast raamatupidamistavast, 

riigieelarvelise asutuse finantsarvestust 

reguleerivatest õigusaktidest ja teeb koostööd 

Riigi Tugiteenuste Keskusega. 

Teenistusülesanded on täidetud vastavalt õigus- ja 

haldusaktidele. 

10. Võtab osa temale teenistusalaselt vaja 

minevatest õppe- ja teabepäevadest. 

Õppe- ja teabepäevad on läbitud. 

 

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) 

 


