
 
 

KINNITATUD    
Viru Vangla direktori 
11.10.2018 
käskkirjaga nr 1-1/145 

         Lisa 12 

VIRU VANGLA 

MEDITSIINIOSAKOND 

REFERENDI AMETIJUHEND 

Struktuuriüksuse nimetus: Meditsiiniosakond 

Teenistuskoht: Referent 

Tegevusvaldkond: Asjaajamise ja dokumendihalduse korraldamine. 

Töölepingu sõlmimine: Vangla direktor 

Vahetu juht: Meditsiiniosakonna juhataja 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Osakonna juhataja poolt määratud töötajat 

Teenistujat asendab: Osakonna juhataja poolt määratud töötaja 

Teenistuskoha põhieesmärk: Meditsiiniosakonna asjaajamise ja dokumendihalduse sujuv 
Korraldamine. 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Keskharidus  
2. Eesti keele oskus C1 või sellele vastaval tasemel ja ühe 

võõrkeele oskuse 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. Avaliku halduse korralduse ja avalikku teenistust 
reguleerivate õigusaktide tundmine. 

2. Head teadmised, oskused ja kogemused riigiasutuse 
asjaajamisest ning dokumendiringluse korraldamisest. 

3. Algatus- ja organiseerimisvõime, protsesside välja töötamise 
ja juhtimise oskus. 

4. Väga hea ajaplaneerimiseoskus. 
5. Kohusetunne, otsustus- ja vastusvõime. 
6. Hea analüüsivõime. 
7. Hea pingetaluvus. 
8. Täpsus, korrektsus, usaldusväärsus. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Korraldab meditsiiniosakonna asjaajamise ja 
dokumendihalduse. 

- Asjaajamine on korraldatud nõuetekohaselt ja 
kooskõlas vangla asjaajamiskorraga 

- Dokumentide menetlemine on olnud kiire ja 
korrektne.  

- Dokumentide vastuvõtmisel, edastamisel ja 
väljastamisel on kontrollitud nende 
vormistamise korrektsust ja jälgitud vastamise 
tähtaegu. 

- Dokumendid on korrektselt ja vastavalt 
nõuetele säilitatud.  

- Dokumendihaldus on korraldatud 
nõuetekohaselt ja kooskõlas vangla 
dokumentide loeteluga. 

2. Registreerib Deltas meditsiiniosakonda 
saabunud päringud, koostab vastused või 
edastab dokumendid vastamiseks.  

- Meditsiiniosakonda elektroonselt, posti teel või 
paberkandjal saadetud dokumendid on 
registreeritud ja õigeaegselt vastatud.  

- Vajadusel on dokumentidele kehtestatud 
juurdepääsupiirangud. 

3. Krüpteeritult ja digiallkirjastatult saabunud 
meditsiinivaldkonna pöördumiste avamine, 
esitamine need osakonnajuhatajale 

Dokumendiringlus  sujub tõrgeteta.  



 
 

resolutsiooni saamiseks ja registreerimine 
dokumendihaldusprogrammis. 

4. Haldab meditsiiniosakonna üldist elektronposti 
(võtab vastu, saadab välja ja registreerib e-posti 
teel saabuvad ja väljuvad kirjad ning edastab 
need vajalikele osapooltele või koostab 
vastused). 

- Elektrooniliste dokumentide vastuvõtt ja 
väljasaatmine on korraldatud. 

- Dokumendid on edastatud korrektselt ja 
õigeaegselt.  

- Väljasaadetavatel kirjadel on kontrollitud 
vormistamise ja adressaadi korrektsust ning 
tähtaegadest kinnipidamist. Puuduste korral 
on informeeritud kirja koostajat ja puudulikult 
vormistatud kiri on suunatud teenistujale 
paranduste tegemiseks. 

- Vajadusel on koostanud kaaskirjad 
edastatavatele dokumentidele. 

5. Koostöö osakonna töötajatega  saabunud 
pöördumiste lahendamisel. 

Pöördumistele on vastatud asjakohaselt ja 
õigeaegselt. 

6. Korraldab vajadusel dokumentide paljundamist 
ja skaneerimist.  

Vajalikud dokumendid on paljundatud, 
skaneeritud. 

7. Süstematiseerib meditsiiniosakonna 
dokumendid, valmistab ette säilitamisele 
kuuluvad dokumendid üleandmiseks arhiivi ning 
hoiab neid kuni arhiivi üleandmiseni vastavalt 
nõuetele.  

- Omab ülevaadet varem täidetud ülesannetest.  
- Säilitamisele kuuluvad dokumendid on ette 

valmistatud, kontrollitud on dokumentide 
olemasolu, lisatud on dokumentide loetelu.  

- Dokumendid on süstematiseeritud, säilitatud ja 
arhiivi üle antud vastavalt kehtivale korrale.  

8. Tellib ja väljastab meditsiiniosakonnale 
vajalikud kantseleitarbed. 

Meditsiiniosakonna töö korraldamiseks on 
vajalikud kantseleitarbed tellitud ja väljastatud.  

9. Vajadusel meditsiiniosakonna koosolekute 
protokollimine. 

Koosolekud on protokollitud ja säilitatud vastavalt 
nõuetele. 

10. Koostab regulaarselt meditsiiniosakonna 
pöördumiste analüüsi. 

Osakonnajuhatajal on regulaarne ülevaade 
pöördumiste sisust ja probleemidest. 

11. Analüüsib regulaarselt Viru vangla 
meditsiiniosakonnale seatud eesmärkide 
täitmist. 

- Teab meditsiiniosakonnale püstitatud 
eesmärke ja omab ülevaadet nende täitmisest. 

- Täidab osakonnajuhataja poolt talle määratud 
eesmärkide tabeleid ja peab arvet eesmärkide 
täitmise üle. 

- Annab regulaarselt ja ennetavalt ülevaadet 
eesmärkide täitmisest osakonnajuhatajale. 

12. Osaleb Justiitsministeeriumi ja Viru Vangla 
korraldataval täiendkoolitustel, teabepäevadel 
ja erialastel nõupidamistel 

Kvalifikatsiooni säilitamine ja täiendamine. 

13. Nõustab oma pädevuse piires teisi teenistujaid 
teenistusülesannete täitmiseks vajalikes 
dokumendihalduse küsimustes. 

Kvaliteetne dokumendihaldus. 
 

14. Osaleb Justiitsministeeriumi, 
kriminaalhooldusosakonna ja teiste asutuste 
poolt korraldatavatel täiendkoolitustel.  

Professionaalsuse kasv. Teadmiste ja uute 
meetodite praktiseerimine. 

15. Tagab oma tegevusvaldkonnas informatsiooni 
ja vajaliku teabe operatiivse liikumise. Korraldab 
eelnevalt kokku lepitud andmete säilitamise 
üldkettal ja vajalikes andmebaasides.  

- Info on operatiivselt edastatud. 
- Andmed on kantud ettenähtud kohta. 

16. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on 
korrektselt ja õigeaegselt täidetud.  

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

Informatsioon on edastatud. Vajadusel on 
koostatud nõupidamisest nõuetekohased 
protokollid. 

18. 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 tema 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 informatsiooni 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 tööülesandeid. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

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

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 


