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Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond 

Teenistuskoht: Finants- ja majandusosakonna laojuhataja 

Tegevusvaldkond: Majanduslao töö juhtimine ja teostamine vanglas ning jaemüügi 

teenuse osutamise koordineerimine 

Töölepingu sõlmimine/ametisse 

nimetamine: 

Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna juhataja 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialisti (varahaldus) 

Teenistujat asendab: Finants- ja majandusosakonna spetsialist (varahaldus) 

Teenistuskoha põhieesmärk: Tagab lao kaubavarude pideva olemasolu ja laoarvestuse pidamise 

kaupade üle 

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. 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. Hea arvuti kasutamise oskus (MS Word, MS Excel, MS Outlook, 

Internet Explorer). 

5. Oskus ja tahe teha meeskonnatööd. 

6. Vanglateenistuse eetikakoodeksi järgimine. 

 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Peab täpset arvestust lattu sissetulevate 
ja väljaminevate kaupade ja materjalide 
üle laoprogrammi Buum kaasabil. 

Materiaalsete väärtuste liikumise arvestus on korrektselt 

tagatud. 

2. Kontrollib kauba ja materjalide 
vastuvõtmisel kauba kvaliteeti ja kogust. 

Lattu vastuvõetud kaupade kogus ja kvaliteet vastab 

kokkulepitud tingimustele. 

3. Informeerib kauba koguselisest 
puudujäägist või kvaliteedi 
mittevastavusest koheselt 
lepingupartnerit ning finants- ja 
majandusosakonna peaspetsialisti. 
Vajadusel koostab kauba mittevastavuse 
kohta akti ja reklamatsiooni. 

On tagatud, et lattu vastuvõetud kaupade ja materjalide 

koguselised puudujäägid ja kvaliteedi mittevastavused 

puuduvad. 

4. Vormistab õigeaegselt kõik saatelehed, 
vastuskirjad, aruanded, avaldused ja 
kogu lao dokumentatsiooni. 

Õigeaegselt on vormistatud saatelehed, vastuskirjad, 
aruanded, avaldused ja kogu lao dokumentatsioon. 



 
 

5. Sisestab arve-saatelehtede alusel 
andmed kaupade kohta 
laoarvestusprogrammi. 

Eksisteerib pidev ja lihtne ülevaade laoseisust. 

6. Peab kaupade väljastamise üle arvestust 
kaubagruppide, osakondade ja isikute 
lõikes. 

On olemas ülevaade kaupade liikumisest, osakondade 

kuludest. 

7. Koristab laoruumi ja viib välja 
pakendijäätmed jms olmeprahi. 

Laoruumide puhtus, kord ja hügieeninõuded on tagatud. 

8. Sorteerib ja ladustab humanitaarabi 
(riided ja jalatsid). 

Kinnipeetavatele isikutele vajalik humanitaarabi (riided ja 
jalatsid) väljastamine laost tagatud. 

9. Komplekteerib kinnipeetavate taotluste 
alusel humanitaarabi esemed ja väljastab 
need laotöölisele. Esemete kätte saamise 
järel kannab informatsiooni KIR-i.  

Kinnipeetavatele vajaminevad humanitaarabi riided ja jalatsid 

on väljastatud ning arvestuse pidamine on tagatud. 

10. Esitab kaupade tellimused lepingulistele 
tarnijatele või ostuspetsialistile. Eelnevalt 
kooskõlastab tellimused peaspetsialistiga 
finantsalal. 

Majandusladu on varustatud vajalike kaupadega. 

11. Esitab aruanded lao tegevuse, laoseisude 
ja kauba liikumise kohta vastavalt 
nõudmisele. 

Lao tegevusest ja laoseisudest ülevaade on olemas. 

12. Inventuuriks vajaminevate dokumendi-
vormide väljatrükkimine. 

Inventuuri läbi viimiseks vajalikud algdokumendid on tagatud. 

13. Abistab inventuurikomisjoni inventuuride 
läbiviimisel ja teeb ettepanekud 
kasutamiskõlbmatute vormielementide 
mahakandmiseks. 

Materiaalsete väärtuste arvelolek on tagatud, inventuurid on 

läbi viidud. 

14. Arhiveerib ostuarved ja saatelehed ning 
viib vajadusel arhiivi. 

Oma valdkonna dokumendid on säilitatud ja korras. 

15. Väljastab vanglaametnikele vormid ja 
peab isikuliselt arvestust vastavalt 
määrusele ja juhtkonna nõuannetele. 

Ametnikele korrektne ja nõuetekohane vormiriietus tagatud. 

16. Informeerib koheselt osakonna 
peaspetsialisti haldusalal või osakonna 
juhatajat kahjurputukate ja näriliste 
ilmumisest majanduslattu ning ka teistest 
laos esinevatest puudustest. 

Materiaalsete väärtuste säilimine on tagatud, lao töö on 

korraldatud probleemideta. 

17. Täidab muid õigusaktidest tulenevaid 
finants- ja majandusosakonna juhatajalt 
saadud korraldusi. 

Kindlustatakse tegevus eritingimustes. 

18. Väljastab kinnipeetavatele vanglatöö 
riideid ja sisestab andmed KIR-i riigi 
varadesse. 

Töötavatele kinnipeetavale on tööriided tagatud ja sellekohane 

arvestus on peetud. 

19. Kooskõlastab kinnipeetavatele kaupade 
kättetoimetamise graafiku, informeerib 
üksusi võimalikest graafiku muudatustest. 

Graafik on õigeaegselt kooskõlastatud, üksused on võimalikest 

muudatustest informeeritud. 

20. Kontrollib kaupluse hinnakirja sortimenti ja 
kauba lubatud koguste vastavust 
käskkirjale ja Viru Vangla kodukorrale. 
Kooskõlastab hinnakirja üksustega. 
Edastab järgmise kuu hinnakirja 
õigeaegselt üksustesse. 

Kaupluse kauba sortiment ning lubatud kogused vastavad 

käskkirjale ja Viru Vangla kodukorrale. Kaupluse hinnakiri on 

õigeaegselt üksustega kooskõlastatud. Kaupluse hinnakiri on 

õigeaegselt üksustesse edastatud. 

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

Vastuskirjade sisend on õigeaegselt edastatud. 

22. 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 FMO juhatajale. 

23. Viib läbi vajadusel protokollitud tööalase 
koosoleku kauplusega. 

Koosolek läbi viidud ning protokollitud. 



 
 
24. Kontrollib kaupluse koondaruande 

alusdokumente. 
Kaupluse koondaruande alusdokumendid on kontrollitud. 

25. 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. 

26. Soetab vajaduse korral majanduslao 
soetustaotluste alusel vanglale 
vajaminevad kaubad, kauplustes ostude 
sooritamine. 

Kaubad ja teenused on tagatud. 

 

 

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. 

 

Ametij Juhendi muutmine: 

Käesolevat ametijuhendit võib muuta juhtudel, kui muudatuste aluseks on kehtivad õigusaktid või vajadus 

ümber korraldada teenistust. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

(allkirjastatud digitaalselt)    (allkirjastatud digitaalselt) 
 

 

 


