
 
       

 
 

 TÖÖTAJA AMETIJUHEND  

 

Struktuuriüksuse nimetus: Vanglate osakond 

Töökoht: Arendusjuht 

Tegevusvaldkond: Vanglate organisatsioonikultuuri ja personalitöö arendamine 

Vahetu juht: Asekantsler 

Alluvad: Puuduvad 

Töötaja asendab:  

Töötajat asendab:  

 

Tööandja poolt kehtestatud nõuded: 1. Kõrgharidus 
2. Eesti keele valdamine kõrgtasemel 
3. Inglise keele suuline ja kirjalik oskus 
4. Teadmised avalikust teenistusest. 
5. Iseseisvus töös, hea analüüsi ja tulemuste prognoosimisvõime. 
6. Hea suhtlemis- ja eneseväljendusoskus nii kõnes kui kirjas. 
7. Info adekvaatse, õigeaegse, täpse ja arusaadava edastamise ja 

tagasiside andmise oskus. 
8. Kompetentsid vastavalt Justiitsministeeriumi 

kompetentsimudelile 
9. MS Word`i, MS Excel`i, MS Outlook`i hea tundmine, 

Powerpoint´i, Internet Explorer`i tundmine 

 

Töökoha põhieesmärk: Vanglateenistuse organisatsioonikultuuri ja personalipoliitika 
arendamine ja elluviimine ning tööõnne tähtsustamine. 

 

Töötajaga kokku lepitud tööülesanded: Tulemus: 

Vanglateenistuses kaasaegse juhtimiskultuuri 
ja –kvaliteedi arendamine ja juhtimispraktika 
juurutamine. 
 

Juhtide arendamise ja järelkasvu programm ning ellu viidud 
tegevused, toimiv tagasiside ja hindamise süsteem, 
algatatud ja ellu viidud projektid. 

Vanglateenistuses tööõnne tähtsustamine, 
töötajate rahulolu, pühendumuse 
suurendamine. 

Hoitud inimesed, töötajate rahulolu ja pühendumuse kasv, 
personalivoolavuse vähenemine, algatatud ja ellu viidud 
projektid. 

Vanglateenistuse personali arendamises 
osalemine, personalistrateegia täiendamine ja 
elluviimise korraldamine. 

Läbi mõeldud ning toimiv personaliarendus, toimib koostöö 
personaliteenistuse ja vanglate vahel, vähenenud vakantsid, 
algatatud ja ellu viidud projektid.. 

Uuringute algatamine ja korraldamine. Uuringute läbiviimine ning tulemuste analüüsimine ning ellu 
viimine. 

Palgasüsteemi väljatöötamine koos 
vanglateenistuse personalijuhiga. 

Ajakohase palga- ja motivatsioonisüsteemi olemasolu ning 
rakendamine.  

Teabe ja arengupäevade korraldamine. Kohtumised ühiseid arutelusid nõudvate probleemküsimuste 
läbirääkimiseks ning lahenduste leidmiseks, õigusaktide 
muudatuste tutvustamiseks ja elluviimise koordineerimiseks 
ning muu tööalase informatsiooni jagamiseks.  

Vanglate personalialase tegevuse eesmärkide 
sõnastamine ja järelevalve. 

Vanglatel on personalialased eesmärgid ning nende 
täitmisest on ülevaade, ettepanekuid rakendatakse. 

Nõukogudes ja komisjonides osalemine või 
nende koostöö koordineerimine  

Ülevaate omamine nõukogu või komisjoni tööst. Vajadusel 
regulaarsete kohtumiste korraldamine. 

Kirjade, teabenõuete, avalduste ja kaebuste 
lahendamine. 

Korrektselt ja õigeaegselt koostatud kirjalikud vastused. 

Vahetu juhi ühekordsete korralduste ja 
ülesannete täitmine. 

Korrektselt ja õigeaegselt tehtud töö. 

 



 

Kooskõlastatud tegevus ja koostöö 

1. Vanglateenistuse personalijuht; 
2. Vanglad ja nende struktuuriüksused; 
3. Vanglateenistuse haldusosakond; 
4. ministeeriumi struktuuriüksused; 
5. haldusala asutuste juhid ja personalitöötajad. 

 

Töötaja õigused, kohustused ja vastutus tulenevad sõlmitud töölepingust, töölepingu seadusest ja muudest 
õigusaktidest. 

 

Tööandja: Tõnis Saar, kantsler Töötaja:  

(allkirjastatud digitaalselt) (allkirjastatud digitaalselt) 
   

 


