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VIRU VANGLA 

FINANTS- JA MAJANDUSOSAKOND 

AUTOJUHI (VO) AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Finants- ja majandusosakond; paiknevus Jaama 7, Jõhvi 

Teenistuskoht: Autojuht 

Tegevusvaldkond: Transpordivahendite juhtimine 

Töölepingu sõlmimine/ametisse 
nimetamine: 

Direktor 

Vahetu juht: Finants- ja majandusosakonna spetsialist (heakord-transport) 

Alluvad: Puuduvad 

Teenistuja asendab: Puudub 

Teenistujat asendab: Autojuht-abitööline 

Teenistuskoha põhieesmärk: Vanglate osakonna transpordivahendiga vajalike sõitude teostamine 
Euroopa Liidu piires.  
Valmisolek Viru Vangla ühekordseteks sõitudeks.                                                                                           
Ohutu inimeste ja kaubaveo tagamine. 

Lisafunktsioonid: Autojuhile kohaldatakse valveaega tööpäevadel kell 7.00-8.00 ja 17.00-
19.00 ning töötajal peab olema valmisolek teha ületunde. 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Keskharidus. 
2. B- ja C- kategooria juhilubade olemasolu.  
3. Alarmsõidukijuhi koolituse läbimine.       
4. Eelnev töökogemus antud valdkonnas vähemalt kolm aastat. 

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.      
5. Vanglateenistuse eetikakoodeksi järgimine. 

 

Tööülesanded: Tulemus: 

1. Teostab vanglate osakonna ja vangla 
sõidukitega inimeste vedu ja 
majandussõite vastavalt tellimustele, 
vahetult  juhilt või juhtkonnalt saadud 
korraldustele Euroopa Liidu piires. 

Ratsionaalne ja ohutu sõidukite kasutus. 

2. Täidab õigesti ja õigeaegselt oma 
tegevusega seotud dokumentatsiooni. 

Ülevaade kütuse ja läbisõidu kohta. 

3. Täidab ja vastutab liikluseeskirja, 
töötervishoiu- ja ohutuse- ning 
tuleohutuse nõuete täitmise eest. 

Ohutuse tagamine. 

4. Teeb õigeaegselt ettepanekuid 
remondivahendite ja sõiduki varuosade 
hankimiseks. Korraldab vanglate 
osakonna sõiduki tehnohooldusesse, 
remonti ja ülevaatusele viimist. 

Sõiduki ekspluatatsioon. 

5. Kindlustab tema poolt kasutatava sõiduki 
tehnilise korrasoleku, korrektse välisilme 
ja sisemuse puhtuse. 

Sõiduki ekspluatatsioon. 

6. Enne  sõidu alustamist kohustub 
kontrollima sõiduki korrasolekut ning 
vajalike dokumentide olemasolu. 

Määrustepärane sõiduki kasutamine. 

7. Teostab abitöid vanglate osakonnas. Abitööd teostatud. 



8. Tagab turvalisuse ja ohutusmeetmete 
rakendamise tööde ettevalmistamisel, 
teostamisel ja lõpetamisel. 

Vangla ohutus- ja turvameetmete järgimine vastavalt vangla 
sisekorraeeskirjale. 

9. Võtab osa temale teenistusalaselt vaja 
minevatest õppe- ja teabepäevadest. 

Läbitud õppe- ja teabepäevad. 

10. Kohustub kandma Viru Vangla poolt 
väljastatud tööriietust. 

Kannab korrektset ja puhast tööriietust. 

11. Tagab oma tegevusvaldkonnas 
informatsiooni ja vajaliku teabe operatiivse 
liikumise. Korraldab eelnevalt kokku 
lepitud andmete säilitamise üldkettal. 
Süstematiseerib vastutusalasse kuuluvad 
dokumendid ning hoiab neid kuni arhiivi 
üleandmiseni vastavalt nõuetele. 

Informatsioon on edastatud. On ülevaade varem täidetud 
ülesannetest, dokumendid on süstematiseeritud ja arhiivi üle 
antud vastavalt kehtivale korrale. 

12. Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud.  

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

Informatsioon on edastatud. 

14. 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 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. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht: 

  

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


