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VIRU VANGLA 

HALDUSOSAKOND 

FINANTSANALÜÜTIKU AMETIJUHEND 

 

Struktuuriüksuse nimetus: Haldusosakond 

Teenistuskoht: Finantsanalüütik 

Tegevusvaldkond: Eelarvete koostamine, nende täitmise jälgimine ja analüüs, 
kuludokumentide menetlemine 

Ametisse nimetamine: Haldusosakonna juhataja 

Vahetu juht: Haldusosakonna juhataja 

Alluvad: Alluvaid ei ole 

Teenistuja asendab: Finantsanalüütikut 

Teenistujat asendab: Finantsanalüütik 

Teenistuskoha põhieesmärk: Finantsanalüütiku teenistuskoha eesmärgiks on vanglate eelarve 
koostamine, kontrollimine ja täitmise jälgimine, finantsjuhtimise alase 
informatsiooni kogumine ja analüüsimine, vanglate struktuuriüksuste 
nõustamine finantsarvestuse alastes küsimustes, kuludokumentide 
menetlemine, vanglate finantsarvestuse korraldamine koostöös Riigi 
Tugiteenuste keskusega 

Kvalifikatsiooninõuded: 1. Kõrgharidus; 
2. Töökogemus finantsvaldkonnas 
3. Eesti keele oskus kõrgtasemel (C1); 
4. Arvuti kasutamise oskus, sealhulgas ametikohal vajalike teksti- ja 

tabeltöötlusprogrammide ning teiste arvutiprogrammide ja 
andmekogude kasutamise oskus; 

5. Muud töökohal nõutavad eri-, kutse ja tööalased teadmised. 
 

Muud nõuded: 
(teadmised, kogemused, oskused, 
kompetentsid 
isiksuseomadused) 

1. Vanglate tegevust ja finantsvaldkonda reguleerivate õigusaktide  
põhjalik tundmine.  

2. Tekstitöötlusprogrammi MS Word ja tabelarvutusprogrammi MS  
Excel kasutamise oskus vähemalt arvutikasutaja 
oskustunnistuse nõuete ulatuses.  

3. Algatusvõime ja loovus, sealhulgas võime osaleda uute   
lahenduste väljatöötamisel, neid rakendada ning töötada 
iseseisvalt.  

4. Kohusetunne, otsustusvõime, kohustuste täpne ja õigeaegne 
täitmine, vastutus oma kohustuste täitmise kvaliteedi ja 
tulemuslikkuse eest.  

5. Töövõime, sealhulgas võime stabiilselt ja kvalitatiivselt töötada ka 
pingeolukorras ning efektiivselt kasutada aega.  

6.   Oskus ja tahe teha meeskonnatööd.  
7.   Vanglateenistuse eetikakoodeksi järgimine.  
 

 

 
 

Tööülesanded: Tulemus: 

1.Koostab vanglate eelarve, korraldab 
eelarveliste vahendite arvestust vanglates ja 
jälgib eelarveliste vahendite sihipärast 
kasutamist ning konsulteerib oma pädevuse 
piires struktuuriüksuste juhte ja eelarve 
täitmise eest vastutavateks määratud isikuid. 

Vanglate eelarve on koostatud tähtaegselt ja asjatundlikult, 
eelarveliste vahendite arvestus on korraldatud ning on olemas 
pidev ülevaade eelarve täitmisest vanglates. 



2.Teostab iga kuu eelarveliste vahendite 
kasutamise analüüsi ja koostab 
säästuettepanekud koos põhjendustega ning 
esitab need juhtkonnale. 

Eelarveliste vahendite ratsionaalne kasutamine, pidev 
ülevaade eelarve täitmisest (eelarvet ei ole ületatud), vajadusel 
on eelarvesse sisse viidud muudatused. 

3.Töötab välja vajalikud korrad, jälgib nende 
täitmist ja vajadusel viib sisse muudatused. 

Eelarveliste vahenditega seotud tegevuse sihipärane ja 
otstarbekas korraldamine. 

4.Koostöös teiste osakondadega valmistab 
ette eelarve kavad tulevasteks perioodideks. 

Eelarve kava ettevalmistatud, teiste osakondade ettepanekud 
põhjalikult analüüsitud, Justiitsministeeriumile esitatav lõplik 
projekt koostatud tähtaegselt. 

5.Analüüsib vanglate põhitegevusega seotud 
kulusid. Vajadusel koostab erinevaid 
finantsaruandeid juhtkonnale. 

Tagatud ratsionaalne majandustegevus ja aruandlus. 

6.Kontrollib ja jälgib töötasufondi kasutamist, 
koostab iga kuu töötasufondi kasutamise 
analüüsi, osaleb vanglate teenistujate 
palgajuhendi koostamisel. 

Tagatud töötasufondi ratsionaalne kasutamine. 

7.Analüüsib vanglate majandustegevuse 
tulusid ja kulusid, koostab iga kuu vastava 
aruande ning esitab selle juhtkonnale. 

Tagatud majandustegevusest laekunud tulude ratsionaalne ja 
sihipärane kasutamine. 

8.Valmistab ette taotlused eelarve 
muudatusteks koos kululiigi eest vastutava 
ametnikuga. 

Tagatud taotluste õigeaegne esitamine Justiitsministeeriumile. 

9.Osaleb ostu-müügilepingute 
kooskõlastamisel. 

Kontrollitud lepingud, mis arvestavad vangla rahaliste 
võimalustega ja maksetähtaegadega. 

10.Vajadusel osaleb vanglate igapäevast 
majandustegevust kontrollivates 
inventuurides, sh ootamatutes kontrollides. 

Tagatud pidev kontroll vanglate majandustegevuse üle. 

11.Tagab oma töövaldkonda hõlmavate 
dokumentide säilimise ja korrasoleku. 

Dokumendid korras ja säilitatud. 

12.Täidab muid õigusaktidest tulenevaid ja 
haldusosakonna juhatajalt saadud ülesandeid. 

Ülesanded on õigeaegselt ja korrektselt täidetud. 

13.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. 

14.Täidab Outlooki kalendrit ja ettenähtud 
andmebaase. 

Outlooki kalender ja ettenähtud andmebaasid on korrektselt ja 
õigeaegselt täidetud.  

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

Informatsioon on edastatud. 

 

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 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 teenistust. 

 

Teenistuja:  Vahetu juht:  

  

/allkirjastatud digitaalselt/         /kuupäev/   /allkirjastatud digitaalselt/         /kuupäev/ 
            
 
 
 
 
 


