
 

ÜLDKASULIKU TÖÖ KORRALDAMISE KOKKULEPE 

 

 

Kokkuleppe sõlmimise aeg ja koht:…………………………………………………………………... 

Kokkuleppe tähtaeg: ………………………………………………………………………………...... 

Üldkasuliku töö andja  (edaspidi töö andja) ……………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………… 

(nimetus, registrikood, aadress, telefon, elektronposti aadress) 

keda esindab töö andja nimetatud üldkasuliku töö tegemist juhendav isik (edaspidi juhendaja) 

………………………………………………………………………………………………………… 

(ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, isikukood, telefon, elektronposti aadress) 

kohustub tegutsema koostöös …………………………… Prefektuuriga (edaspidi prefektuur) 

……………………………………………………………………………………................................ 

………………………………………………………………………………………………………..., 

(prefektuuri aadress, telefon, elektronposti aadress) 

keda esindab prefekti määratud ametnik ……………………………………………………………... 

………………………………………………………….……………………………………………...

………………………………………………………………..……………………………………….. 

(ees- ja perekonnanimi, ametinimetus, töökoha aadress, telefon, elektronposti aadress) 

Kokkuleppe pooled lähtuvad oma tegevuses käesoleva kokkuleppe tingimustest. 

 

ÜLDSÄTTED 

1. Üldkasuliku töö kohaldamise aluseks on väärteoasjas kohtu otsustus süüdlase aresti või tasumata 

rahatrahvi asendamise kohta üldkasuliku tööga.  

2. Süüdlasega ei sõlmita töölepingut ning tehtud töö eest ei maksta tasu. Töö andjale ei hüvitata 

üldkasuliku töö korraldamisega seotud kulusid.  

3. Süüdlase poolt tööülesannete täitmisega töö andjale süüliselt põhjustatud varaline kahju või 

tööõnnetusega seotud kulutused hüvitatakse seadustega sätestatud korras.  

 

 

 

Siseministri 22.12.2011. a määruse nr 27 
„Väärteoasjades üldkasuliku töö ettevalmistamise, 

täitmise ja järelevalve kord” 
lisa 1 



 

 

TÖÖ ANDJA ÕIGUSED JA KOHUSTUSED  

4. Töö andja juhindub siseministri 22.12.2011 määrusega nr 1-1/27 kehtestatud ”Väärteoasjades 

üldkasuliku töö ettevalmistamise, täitmise ja järelevalve kord“ (edaspidi kord) nõuetest, käesolevast 

kokkuleppest ning iga süüdlase kohta prefektuuri koostatud ajakavast. 

5. Töö andja määrab vastavalt võimalustele töö laadi, töötingimused, töö aja (nädalapäev ja 

kellaaeg),  isikute arvu ning töötegija eeldatava kvalifikatsiooni, kui töölaad seda eeldab:  

Töö laad/ 

töötingimused 

Töö aeg Töö tegemise koht Isikute arv Eeldatav 

kvalifikatsioon 

     

     

 

6. Töö andjal on õigus teha punktis 5 nimetatud andmetes muudatusi, mis kooskõlastatakse 

prefektuuriga ning vormistatakse kokkuleppe lisana.  Prefektuuri teavitamata on töö andjal 

kokkuleppel süüdlasega õigus teha ajakavas või üldkasuliku töö laadis muudatusi seitsmest päevast 

lühema perioodi ulatuses.  

7. Süüdlasele kehtestatud töötingimused peavad olema võrdsed töö andja teiste sama laadi tööd 

tegevate töötajate töötingimustega ning kooskõlas töö- ja tervisekaitset reguleerivate õigusaktidega.  

8. Töö andja kohustub määrama juhendaja, kelle ülesandeks on: 

1) olla kontaktisikuks töö andja, süüdlase ja prefektuuri vahel; 

2) juhendada, õpetada ja teostada vahetut kontrolli süüdlase üle talle määratud tööülesannete 

täitmisel; 

3) pidada süüdlase poolt tehtud üldkasuliku tööaja arvestust; 

4) teavitada viivitamatult ametnikku süüdlase poolt üldkasuliku töö tegemise tingimuste 

rikkumisest ning töö tegemise või korraldamisega seotud muudatustest.  

9. Pärast üldkasuliku töö nõuetekohast lõpetamist esitab töö andja prefektuurile üldkasuliku töö 

tegemist kinnitavad dokumendid.  

 

PREFEKTUURI KOHUSTUSED 

10. Prefektuur kooskõlastab töö andjaga iga süüdlase kohta punktis 5 nimetatud andmed ja ajakava. 

11. Prefektuur määrab ametniku, kes:  

1) teavitab süüdlast üldkasuliku töö tegemise ajast, kohast ja juhendajast; 

2)  edastab töö andjale korra kohaselt andmed süüdlase, üldkasuliku töö tundide arvu ja üldtähtaja 

kohta ning ajakava; 



 

 

3) lahendab üldkasuliku tööga seotud probleemid töö andjaga ning nõustab teda vajadusel seoses 

üldkasuliku tööga; 

4) teostab järelevalvet üldkasuliku töö täitmise üle. 

 

KOKKULEPPE LÕPETAMINE 

12. Töö andja võib kokkuleppe ennetähtaegselt lõpetada ettevõtte, asutuse või muu organisatsiooni 

likvideerimise või pankroti korral ilma ette teatamiseta. Muudel tingimustel on kokkuleppe 

ennetähtaegne lõpetamine lubatud prefektuuri nõusolekul ja mõistliku etteteatamise aja jooksul.  

13. Prefektuur võib kokkuleppe ennetähtaegselt lõpetada kui töö andja ei ole käitunud 

usaldusväärselt ning seetõttu on tekkinud prefektuuril süüdlasele pandud kohustuste täitmise 

kontrollimisel probleeme.  

 

LÕPPSÄTTED 

14. Kokkulepe on koostatud kahes eksemplaris, üks kummalegi kokkuleppe poolele.  

 

Poolte allkirjad  

Töö andja esindaja     Prefekt 

 

...............................................    …………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 


