
Omaniku ootused aktsiaseltsile Eesti Vanglatööstus 

Sissejuhatus 

Käesolevasse dokumenti on koondatud riigi kui AS Eesti Vanglatööstus ainuaktsionäri ootused 

äriühingu tegevusele. 

AS Eesti Vanglatööstus osaluse valitsemise põhieesmärk on avalikust huvist lähtuva funktsiooni 

täitmine. Vangistusseaduse kohaselt on kinnipeetav, arvestades seaduses sätestatud erandeid, 

kohustatud töötama ning vanglateenistus kindlustama võimaluse korral kinnipeetavale töö. AS Eesti 

Vanglatööstus on loodud, et tagada kinnipeetavate suurem tööga hõivatus, eelkõige oskustöö 

võimaluste pakkumise teel. Eesmärgiks on pakkuda vanglavälise töökorraldusega sarnanevat 

töökeskkonda, seejuures arvestades vanglas kehtivaid piiranguid. Oskustöö pakkumine soodustab 

kinnipeetavate vabanemisjärgset tööhõivet. 

Alates loomisest on AS Eesti Vanglatööstus tegutsenud vanglate territooriumitel asuvatel 

tootmispindadel. Tootmispindasid on AS Eesti Vanglatööstus kasutusse antud madalama tasu eest kui 

riik neid ise Riigi Kinnisvara AS-lt rendib. Sellisel viisil antava renditoetuse suurus on hinnanguliselt 

922 599 eurot. 

Strateegilised eesmärgid 

Järgnevate eesmärkide saavutamiseks suurendab vanglatööstus oskustööde mitmekesisust 

võimaldades vangidel teha ka suhteliselt lihtsamaid oskustöid, juurutab uusi tehnoloogiaid, mis 

võimaldavad vanglas töötajatel sammu pidada tööjõuturu arenguga väljas, pakub tööhõive 

arendamiseks välja uusi ideid ning pöördub vajadusel nende tarbeks lisarahastuse saamiseks  

Justiitsministeeriumi poole. 

AS Eesti Vanglatööstus strateegiline eesmärk on pakkuda kinnipeetavatele tööd, arvestades 

alljärgnevat: 

Üheaegselt tööga hõivatud kinnipeetavate minimaalne arv: 

 1. juulil 2019. a on Viru Vanglas tööga hõivatud vähemalt 100 kinnipeetavat, kes 

töötavad vähemalt 20 tundi nädalas, sh 57 neist töötavad oskustööks kvalifitseeritaval 

töökohal.  

 1. juulil 2019. a on Tartu Vanglas tööga hõivatud vähemalt 30 kinnipeetavat, sh 27 

kinnipeetavat, kes töötavad vähemalt 20 tundi nädalas oskustööks kvalifitseeritaval 

töökohal.  

 1. oktoobril 2020. a on Tallinna Vanglas tööga hõivatud vähemalt 118 kinnipeetavat, sh 

88 kinnipeetavat, kes töötavad vähemalt 20 tundi nädalas oskustööks kvalifitseeritaval 

töökohal.  

Eesmärgi saavutamiseks on AS-l Eesti Vanglatööstus muu hulgas kohustus otsida võimalusi 

välisvahendite (sh struktuuritoetuste) taotlemiseks. 



AS Eesti Vanglatööstus peab jälgima, et tema tegevuse tulemusena ei muutuks AS-le Eesti 

Vanglatööstus antavad toetused vastuolus olevaks Euroopa Liidu riigiabi reeglitega. 

 

Finantseesmärgid 

Konservatiivsus 

AS Eesti Vanglatööstus tegutseb keskmisest madalamate riskidega ja konservatiivse 

kapitalistruktuuriga. 

Omanikutulu 

Omanikutulu kasutatakse ettevõtte tegevuse laiendamiseks. 

 

Käesolevas dokumendis sisalduvad ootused vaatab AS Eesti Vanglatööstuse aktsiate valitseja üle ja 

ajakohastab üks kord aastas. 

 

 

 


