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Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste 

muutmise seaduse eelnõu seletuskiri 

 
 

1. Sissejuhatus 

 

1.1. Sisukokkuvõte  

 

Eelnõuga täiendatakse spordiseadust sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse regulatsiooniga, 

reguleeritakse sporditulemuste avaldamise ja kogumisega seonduvat ning luuakse õiguslik 

alus spordivõistlustega manipuleerimise vastase kontaktpunkti loomiseks ja selle ülesannete 

täitmise üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule. Justiitsministeeriumi ettepanekul 

muudetakse eelnõuga ka karistusseadustiku (edaspidi ka KarS) §-i 195.  

 

Eelnõuga soovitakse luua eriregulatsioon sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse 

maksmiseks, et vältida vaidlusi ja stipendiumide maksmise kuritarvitamisi ning luua 

sportlaste tasustamisel stabiilsem olukord spordivaldkonnas. Eelnõu järgi seatakse 

sporditegevusega seotud stipendiumi maksmisele piirmäär. Eelnõu kohaselt võib sportlasele 

maksta stipendiumi maksuvabalt kokku kuni 12-kordse kuu töötasu alammäära ulatuses 

kalendriaastas. Sportlasel on võimalik saada stipendiumi mitmelt spordiorganisatsioonilt või 

spordikoolilt piirmäära täitumiseni. Muudatus korrastab senist tulumaksuseaduses sätestatud 

stipendiumide maksmise korraldust, sest praktikas makstakse maksuvabasid stipendiume 

sportlastele ka juhul, kui tegemist on töösuhtega. Sellisel juhul ei maksta riiklikke makse ning 

sportlasel puuduvad ka sotsiaalsed garantiid. 

 

Eelnõu järgi võib sportlasega sõlmida tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks selle 

pikendamise võimalusega. Samuti lisatakse eelnõusse iseseisva otsustuspädevusega töötaja 

regulatsioon.  

 

Eelnõu järgi on sportlasele, kellel on spordiorganisatsiooni või spordikooliga sõlmitud leping, 

võimalik maksta maksuvaba sportlasetoetust kuni kahekordse kuu töötasu alammäära ulatuses 

kuus. Stipendiumi sellisel juhul maksta ei tohi. Kui kalendriaastas on makstud stipendiumi ja 

sportlasega sõlmitakse leping, siis sellisel juhul ei tohi stipendiumi ja toetuse summa 

kalendriaastas kokku ületada 24-kordset kuu töötasu alammäära.   

 

Eelnõuga luuakse õiguslik alus sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse saajate andmete 

kogumiseks spordi andmekogus (edaspidi Eesti spordiregister) ja andmete edastamiseks 

Maksu- ja Tolliametile maksukorralduse seaduse § 10 lõikes 2 sätestatud ülesannete 

täitmiseks. Lisaks täpsustatakse eelnõuga Eesti spordiregistrit puudutavaid sätteid. 

 

Eelnõuga soovitakse Eesti spordiregistri koosseisu lisada sporditulemuste alamandmekogu, 

milles töödeldakse Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemuste 

andmeid sporditoetuste eraldamise otsuste tegemiseks, Eesti spordi arengu toetamiseks ja 

spordiajaloo jäädvustamiseks. Samuti soovitakse lisada spordiseadusesse säte, mille kohaselt 

võib spordi eripära arvestades sporditulemusi töödelda (koguda, süstematiseerida, analüüsida, 

avaldada) ilma andmesubjekti nõusolekuta.  
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Eelnõuga luuakse õiguslik alus spordivõistlustega manipuleerimise vastase riikliku 

kontaktpunkti loomiseks, määratletakse selle ülesanded ja luuakse õiguslik alus ülesannete 

üleandmiseks eraõiguslikule juriidilisele isikule. Kontaktpunkti loomise vajadus tuleb 

Euroopa Nõukogu spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse konventsioonist, mille 

Vabariigi Valitsus on heaks kiitnud 04.08.2016 korraldusega nr 276. 

 

Eelnõuga muudetakse karistusseadustikku. Kehtiv KarS § 195 reguleerib dopingu 

kasutamisele kallutamist, kui kasutatakse ravimit, mida saab arst välja kirjutada või näiteks 

treener vm isik sportlasele üle anda või sportlast kallutada sellist ravimit manustama. Selline 

lähenemine on liiga kitsas, sest spordiregulatsioonides käsitatakse dopinguna keelatud aineid 

ja meetodeid ning aine ei pea olema tingimata ravim. Samuti ei sisalda olemasolev 

regulatsioon dopingu kasutamise juures abistamist (nt meditsiinitöötaja tegevust, kes ei kirjuta 

ravimi retsepti, kuid teeb vereülekannet) ega dopinguaine tootmist, turustamist, importi jm 

käitlemist. KarS-i § 194 reguleerib küll ravimi ebaseaduslikku käitlemist ning kuna kehtiva 

seaduse mõttes saab dopinguks olla vaid ravim, mahub osa käitlemistegevusi selle alla, kuid 

dopingu spetsiifikast lähtudes vajab ka see osa täiendamist. Selguse huvides on dopinguaine 

käitlemise regulatsioon otstarbekas tuua KarS-i §-i 195, tehes muudatuse selliselt, et ei 

piirdutaks vaid ravimiga ning karistatavate tegude hulka lisatakse dopinguaine käitlemisega 

seonduv. 

 

Eelnõu seadusena jõustumine on ette nähtud 01.01.2020.  

 

1.2. Eelnõu ettevalmistaja 

 

Eelnõu ja seletuskirja on koostanud Kultuuriministeeriumi spordi asekantsler Tarvi Pürn 

(tarvi.purn@kul.ee, 628 2206), spordiosakonna nõunikud Margus Klaan 

(margus.klaan@kul.ee, 628 2328) ja Kaarel Nestor (kaarel.nestor@kul.ee, 628 2260), õigus- 

ja varahaldusosakonna õigusnõunik Siiri Pelisaar (siiri.pelisaar@kul.ee, 628 2225) ja 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutuse spordiregistri juht Kairis Ulp (kairis@spordiinfo.ee, 

730 3407).  

 

Karistusseadustiku muudatused valmistas ette Justiitsministeeriumi kriminaalpoliitika 

osakonna karistusõiguse ja menetluse talituse nõunik Anne Kruusement 

(anne.kruusement@just.ee, 620 8203).  

 

Eelnõu ja seletuskirja on keeleliselt toimetatud Kultuuriministeeriumi kantselei sekretär-

keeletoimetaja Anni Viirmets (anni.viirmets@kul.ee, 628 2220).  

 

1.3. Märkused 

 

Eelnõu ei ole seotud Euroopa Liidu õiguse rakendamise ega muu menetluses oleva eelnõuga. 

 

Kavandatavad muudatused aitavad kaasa Vabariigi Valitsuse tegevusprogrammi 2019–

2023 punkti 10.17 elluviimisele. Punkti 10.17 kohaselt seisame ausa mängu põhimõtete 

järgimise eest ning võitleme kokkuleppemängude ja dopingu vastu.  

 

mailto:tarvi.purn@kul.ee
mailto:margus.klaan@kul.ee
mailto:kaarel.nestor@kul.ee
mailto:siiri.pelisaar@kul.ee
mailto:kairis@spordiinfo.ee
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Eelnõu aitab kaasa Kultuuriministeeriumi arengukavas aastateks 2018–20211 ettenähtud 

eesmärkide täitmisele. Arengukava punktis 4.19 on sõnastanud muudatusvajadus – „Eesti 

saavutusspordile ja selle järelkasvule on vajalik konkurentsivõimeliste tingimuste loomine.“. 

Lahenduse saavutamiseks vajalik tegevus on sõnastatud järgnevalt: „Eesti sportlaste 

sotsiaalsete garantiide tagamisele ja saavutusvõime tõstmisele suunatud toetusmeetme 

väljatöötamine.“.  

 

Spordiseaduse kavandatavad muudatused aitavad kaasa ka Riigikogu 18.02.2015 

heakskiidetud „Spordipoliitika põhialused aastani 20302“ punkti 8 („Eesti on 

rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt esindatud.“) elluviimisele. 

 

Eelnõuga muudetakse:  

- spordiseaduse redaktsiooni avaldamismärkega RT I, 13.03.2019,158; 

- halduskoostöö seaduse redaktsiooni avaldamismärkega RT I 19.03.2019, 116; 

- karistusseadustiku redaktsiooni avaldamismärkega RT I, 19.03.2019, 31; 

- maksukorralduse seaduse redaktsiooni avaldamismärkega RT I, 13.03.2019, 58; 

- tulumaksuseaduse redaktsiooni avaldamismärkega RT I, 19.03.2019, 109. 

 

Eelnõu seadusena vastuvõtmiseks on vajalik Riigikogu poolthäälteenamus.  

 

2. Seaduse eesmärk 
 

Selles peatükis on seaduse eesmärki kirjeldatud reguleeritavate teemade kaupa. 

 

2.1. Sportlasestipendium ja tasustamine, sportlasega sõlmitud leping 
 

Kehtiv spordiseadus sportlase tasustamist ega stipendiumi maksmist ei reguleeri. 

Sporditegevusega seotud stipendiumide maksmist reguleerib tulumaksuseaduse § 19 (lõiked 

6–7). Eraldi on reguleeritud riiklike spordistipendiumide määramine (spordiseaduse § 10), 

mis ei ole käesoleva eelnõuga seotud. 

 

1. jaanuaril 2015 jõustunud tulumaksuseaduse § 19 lõike 6 kohaselt ei maksustata 

tulumaksuga stipendiumi, mida maksab tulumaksuseaduse § 11 lõikes 1 sätestatud nimekirja 

kantud või § 11 lõikes 10 nimetatud isik, kui on täidetud järgmised tingimused:  

1) stipendiumi makstakse § 11 lõike 2 punktis 3 nimetamata isikule;  

2) stipendium määratakse avaliku konkursi korras, mille kohta on avaldatud teade üleriigilise 

levikuga päevalehes, kohalikus ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku 

teavet sisaldaval veebilehel. 

 

Paragrahvi 11 lõike 7 kohaselt on stipendium tulumaksuseaduse tähenduses tulevikku 

suunatud toetus, mida makstakse teadmiste või oskuste omandamise, võimete arendamise 

ning loomingulise või teadusliku tegevuse soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata 

väljamakset, millega tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust või mille tegemisega 

omandab väljamakse tegija õigused teosele. 

 

                                                           
1 https://wwwkul.rik.ee/sites/kulminn/files/kultuuriministeeriumi_arengukava_2018-2021.pdf  

2 https://www.riigiteataja.ee/akt/320022015002  
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Viidatud tulumaksuseaduse sätete selgitused on esitatud tulumaksuseaduse, 

sotsiaalmaksuseaduse ja Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse eelnõu (683 SE) 

seletuskirjas3, mille kohaselt „… käsitatakse tulumaksu kontekstis stipendiumina sellist 

summat, mille maksmisega antakse isikule tingimused ja vahendid õppimiseks või enese 

täiendamiseks. Maksuvabastuse seisukohalt pole oluline, kas stipendiumi makstakse 

regulaarselt või ühekordselt. Oluline on aga see, et stipendiumi maksmisega ei kaasneks selle 

saaja allutamist stipendiumi maksja sisekorrale, juhistele või järelevalvele (v.a näiteks 

õppestipendiumidega kaasneda võiv õppe- või uurimistöö reeglite järgimise kohustus) ning et 

olemuselt ei oleks tegu tasu maksmisega mingi töö tegemise või teenuse osutamise, sealhulgas 

teose loomise eest. Stipendiumina ei saa käsitada ka selliseid summasid, mida makstakse 

seoses juba tehtud töö või loodud teosega – sel juhul võib tegu olla näiteks preemiaga 

(millega tunnustatakse mingit saavutust) või litsentsitasuga. 

 

Praktikas makstakse stipendiumi nime all sageli tasu töise tegevuse eest, kus stipendiumi 

maksmisega kaasneb selle saaja kohustus omapoolse soorituse tegemiseks. Stipendiumi 

eristamist töisest tulust on analüüsitud Tallinna Halduskohtu hiljutises, 14.03.2014. a. otsuses 

(jõustunud) kohtuasjas nr 3-13-70100. Selles märkis kohus muuhulgas, et kui väljamakse on 

tehtud töise panuse eest, mille väljamakse saaja on teinud väljamakse tegija kasuks viimase 

juhtimise ja kontrolli all, ei saa sellise väljamakse näol olla tegemist maksuvaba 

stipendiumiga. Kohtu hinnangul ei välista stipendiumi maksmine küll täielikult stipendiaadi 

vastusoorituskohustusi, ent selliseks vastusoorituseks ei tohi olla stipendiumi saaja poolt 

stipendiumi maksja kasuks tehtav töine panus.“. 

 

27. juunil 2017 toimunud peaministri, rahandusministri ja kultuuriministri kohtumisel tõdeti 

soovi ja vajadust sportlase stipendiumi maksmisega seotud probleemid lahendada. Lepiti 

kokku, et Kultuuriministeerium kutsub kokku töögrupi, mille eesmärk on koos 

spordivaldkonnaga välja töötada kõigile pooltele selge ja üheselt arusaadav lahendus. 

Vastavad arutelud on Kultuuriministeeriumi (edaspidi ka KuM), Rahandusministeeriumi 

(edaspidi ka RaM), Maksu- ja Tolliameti (edaspidi ka MTA), Eesti Olümpiakomitee (edaspidi 

ka EOK) ja spordialaliitude osalusel korduvalt toimunud.  

 

Kultuuriministeeriumi kokkukutsutud mitteformaalse töögrupi kohtumistel on arutatud ja 

analüüsitud, kas sportlase ja spordiorganisatsiooni vahel on tegemist töösuhtega, mis peaks 

olema tasustatud töötasuna, või on tegemist sporditegevusega, kus stipendiumi maksmine 

tegevuse toetuseks on õigustatud. Töögrupi liikmed leidsid, et stipendiumi maksmine 

tulevikku suunatud toetusena on võimete arendamiseks vajalik ja põhjendatud, ning kõiki 

Eestis tegutsevaid sportlasi ei ole võimalik liigitada sportlasteks, kellel peaks olema 

spordiorganisatsiooni või spordikooliga töösuhe. Stipendium peaks olema mõeldud ennekõike 

andekatele noorsportlastele ning üliõpilastele, kes on alles oma sportlaskarjääri alguses ega 

ole veel tiitlivõistlustel kõrgeid kohti saavutanud. Paraku on tegelikkuses olukordi, kus 

sportlase ja spordiorganisatsiooni suhe vastab töösuhte tunnustele, kuid sportlasele makstakse 

töötasu asemel tulumaksuvabasid stipendiume, jättes seeläbi maksmata riiklikud maksud ning 

tagamata sportlasele ette nähtud riiklikud sotsiaalsed garantiid. Teisalt, tulenevalt spordi 

iseloomust on sportlase puhul võrreldes traditsioonilise töö tegemisega raskendatud ka kõigi 

                                                           
3 https://www.riigikogu.ee/tegevus/eelnoud/eelnou/84be0389-0b93-4601-b4ba-

6db3fd76047c/Tulumaksuseaduse,%20sotsiaalmaksuseaduse%20ja%20Eesti%20Kultuurkapitali%20seaduse%2

0muutmise%20seadus  
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töölepingu seaduse sätete rakendamine (nt tähtajaliste töölepingute sõlmimise ja pikendamise 

problemaatika).  

 

Seega, ebamäärasus sportlastele stipendiumide maksmise või tasustamise süsteemis on 

probleem, mis toob kaasa ebakindlust spordimaastikul tervikuna.  

 

Eelnõuga soovitakse luua eriregulatsioon sportlasestipendiumi ja -toetuse maksmiseks, et 

vältida vaidlusi ja stipendiumide maksmise kuritarvitamisi ning luua stabiilsem olukord 

spordivaldkonnas. Selleks, et tagada stipendiumi eesmärgist kinnipidamine, on töögrupi 

arvates vajalik seada seaduse tasandil sporditegevusega seotud stipendiumi maksimumsumma 

ehk piirmäär. Eelnõu kohaselt oleks see 2019. a näitel 6480 eurot aastas4. MTA analüüs 

näitas, et sportlastele 2016. aastal määratud stipendiumidest olid 87% alla 6000 euro aastas. 

2017. aastal oli vastav näitaja 85% ja 2018. aastal 80%. Stipendiumile piirmäära sätestamine 

ning täiendava maksuvaba toetuse võimaldamine on vajalik, et tagada nii Eesti spordi ja 

sportlaste järjepidev areng ja järelkasv kui ka lõpetada ebaselgus stipendiumide maksmisel ja 

soodustada sportlastele sotsiaalsete garantiide loomist.  

 

Kehtima jäävad praegused tulumaksuseadusest tulenevad stipendiumi määramise eesmärgid 

ja põhimõtted (avalik konkurss jne) ning sama põhimõte võetakse üle spordiseadusesse. 

Spordiseadusega kehtestatakse stipendiumi summale üksnes ülempiir. Seega tuleb 

spordiorganisatsioonidel ja -koolidel sportlastele stipendiumi määramisel lähtuda 

spordiseaduses toodud stipendiumi maksmise eesmärkidest ning arvestada spordiseaduses 

märgitud piirmäära. Sportlane võib saada stipendiumi mitmelt spordiorganisatsioonilt või 

spordikoolilt. Iga spordiorganisatsiooni või -kooli makstava stipendiumi summa kannab 

stipendiumi maksja jooksvalt Eesti spordiregistrisse. Nii saavad sportlased ja teised 

spordiorganisatsioonid ning -koolid informatsiooni stipendiumi piirmäära täitumise kohta. 

Kui sportlasele lubatud stipendiumi aastane piirmäär on saavutatud, teavitatakse sellest 

sportlast ja sportlasele stipendiumi maksnud organisatsioone Eesti spordiregistri kaudu. 

Stipendiumi maksmine üle kehtestatud piirmäära ei ole lubatud. Piirmäära ületamisel tuleb 

sportlasel stipendium stipendiumi maksjale tagasi maksta.  

 

Kui sportlase tegevuseks on töötamine või see vastab muu võlaõigusliku lepingu tunnustele, 

sõlmitakse sportlasega leping (sõltuvalt suhte sisust kas tööleping või muu võlaõiguslik 

leping). Kui lepingu järgi makstakse sportlasele tasu või palka minimaalselt töölepingu 

seaduse § 29 lõike 5 alusel kehtestatud kuu töötasu alammäära ulatuses, tal on spordialaliidu 

litsents ning osaleb spordialaliidu võistlussüsteemis või kuulub Eesti koondisesse, annab see 

spordiorganisatsioonile ja -koolile omakorda õiguse maksta sportlasele lisaks temaga sõlmitud 

lepingus kokkulepitud tasule maksuvaba toetust kuni kahekordse kuu töötasu alammäära 

ulatuses ehk 2019. aasta näitel kuni 1080 eurot kuus ja maksimaalselt kuni 12 960 eurot 

aastas.  

 

Sportlasega sõlmitav leping, mille kohaselt saab sportlane tasu või palka vähemalt kuu töötasu 

alammäära ulatuses, ja sportlasetoetus kuni kahekordse kuu töötasu alammäära ulatuses 

peaksid sportlastele andma võimaluse keskenduda täielikult enda sportlike võimete 

arendamisele. Töögrupi pakutud lahendus peaks looma olukorra, kus saavutusspordile 

                                                           
4 Kuutasu alammäär täistööajaga töötamise korral on 2019. aastal 540 eurot, vt 

https://www.riigiteataja.ee/akt/118122018007  



6 

 

orienteeritud sportlane ei pea treeningtegevuse kõrvalt igapäevaste kulude katmise eesmärgil 

muud tööd tegema. Raske on saavutada maailmatasemel tulemusi ja arendada sportlikke 

võimeid, kui suurem aeg kulub palgatööle, et saada eluks vajalikke sissetulekuid.  

 

Kui sportlasega on sõlmitud leping, ei ole sportlasele lepingu kehtivuse perioodil 

sportlasestipendiumit täiendavalt lubatud maksta. Samas on tulenevalt spordi hooajalisusest 

ning sportlase arengust võimalik, et sportlane saab osa aastast stipendiumi ning osa aastast 

sportlasetoetust. Sellistel juhtudel ei tohi stipendium ja toetus kokku ületada aastast piirmäära, 

milleks on 24-kordne kuu töötasu alammäär.  

 

Sportlasel võib leping olla mitme spordiorganisatsiooni või spordikooliga, aga maksuvaba 

toetust võib sportlasele maksta ainult üks neist. Kui sportlasega sõlmitud leping kestab vähem 

kui aasta, on lepinguga mittekaetud perioodil võimalik maksta sportlasele stipendiumi. 

Toetust saab maksta ainult lepingu kehtivuse ajal. Kui sportlasega sõlmitud leping ei kehti 

terve kalendrikuu ulatuses, võib sportlase toetust maksta summas, mis on proportsionaalne 

lepingu kehtivuse päevade arvuga. 

 

Kui spordiorganisatsioon või spordikool soovib tasustada sportlast enam kui toetuse lubatud 

aastase piirmäära ulatuses, tuleb suurendada sportlasega sõlmitud lepingus fikseeritud 

sportlase tasu suurust ning maksta sellelt kõik seadusega ette nähtud maksud ja maksed. 

Teave lepingu ja sportlasetoetuse suuruse kohta kantakse sarnaselt stipendiumidele Eesti 

spordiregistrisse. See lihtsustab ka MTA järelevalvet spordiorganisatsioonide üle. Lepingus 

ette nähtud sportlase tasu suurust spordiregistrisse ei kanta. 

 

Riik saab spordipoliitikat mõjutada rahaliste toetuste ning seadustega. Eestis on üle 2700 

spordiorganisatsiooni ja üle 400 spordikooli ning kõigi nende spordiorganisatsioonide 

täiendav toetamine stipendiumide maksmiselt töötasude maksmisele üleminekuks oleks 

riigieelarvele liiga koormav ning tõstaks oluliselt avaliku sektori töökoormust, sest tuleks 

menetleda spordiklubide taotlusi ja aruandeid, mis oleksid seotud täiendava toetuse 

eraldamisega. Eelnõuga pakutav lahendus stipendiumi vääriti maksmise lõpetamiseks ei eelda 

riigieelarvest täiendavaid rahalisi vahendeid, kuid korrastab ja aitab oluliselt kaasa 

spordivaldkonna arengule.  

 

Samuti antakse eelnõuga paindlikum võimalus sportlasega tähtajalise töölepingu sõlmimiseks 

ja selle korduvaks pikendamiseks, ilma et vastav leping muutuks tähtajatuks. Kuivõrd 

sportlasega sõlmitud leping võib olla ka muu võlaõiguslik leping, sätestatakse eelnõus 

miinimumnõudena tasu maksmine igal kuul. Igakuine tasu maksmine on oluline, et tagada 

sportlastele sotsiaalsed garantiid ja regulaarne sissetulek. 

 

Lisaks eeltoodule tuuakse seadusesse sportlase kui iseseisva otsustuspädevusega töötaja 

erisused. Iseseisva otsustuspädevusega töötaja mõiste tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivist 2003/88/EÜ, mis reguleerib tööaja korraldust. Nimetatud direktiivi artikkel 17 

võimaldab teha erandeid direktiivi nõuetest (nt igapäevane puhkus, iganädalane tööaeg) teatud 

gruppidele (nt tegevjuhid vm-d iseseisva otsustusõigusega isikud) ja see annab võimaluse 

paindlikumaks töökorralduseks, mis sportlaste puhul oleks nende töö iseloomust tulenevalt 

põhjendatud. 
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2.2. Sporditulemuste töötlemine Eesti spordiregistris, sporditulemuste avalikustamine 

 

Eelnõuga soovitakse Eesti spordiregistri koosseisu lisada sporditulemuste alamandmekogu, 

milles töödeldakse Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemuste 

andmeid sporditoetuste eraldamisega seotud otsuste tegemiseks, Eesti spordi arengu 

toetamiseks ja spordiajaloo jäädvustamiseks. 

 

Sport on valdkond, mis väljendub võistlustel osaleja saavutatud tulemuse ja kohaga. 

Võistluste võitja tulemus ilma nimeta, võitja nimi ilma tulemuseta või võistlustel saavutatud 

koht ilma nime ja tulemuseta võistlusprotokollis, uudises või sportlaste saavutuste analüüsis ei 

võimalda edastada infot saavutatud tulemusest täisväärtuslikult ja usaldusväärselt. Sport on 

ala, kus tulemusi võrreldakse ja varasemaid tulemusi ületada püütakse.  

 

Eesti tiitlivõistluste (koondnimetus Eesti meistri- ja karikavõistluste kohta) ja rahvusvaheliste 

tiitlivõistluste (antud kontekstis koondnimetus olümpiamängude, maailmameistrivõistluste, 

Euroopa meistrivõistluste, maailma ja Euroopa karikavõistluste, universiaadide, noorte 

olümpiamängude, Euroopa noorte olümpiafestivalide, noorte olümpiamängude ja Balti 

meistrivõistluste kohta) tulemused on seotud avaliku huviga, sest rahvusvahelistel 

tiitlivõistlustel ei esinda sportlased ennast, vaid oma riiki ning Eesti tiitlivõistlustel 

esindatakse enamasti oma spordiklubi või -kooli. Nende võistluste põhjal selgitatakse 

enamjaolt välja sportlased, kes saavad õiguse esindada Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. 

Võitjad seatakse teistele eeskujuks.  

 

KuM eraldab toetusi spordiorganisatsioonidele ning stipendiume sportlastele paremate 

sportlike tulemuste saavutamise eesmärgil. Eesti ja rahvusvahelistel tiitlivõistlustel näidatud 

sportlikud tulemused on spordialaliitude tegevustoetuse, noortespordi toetuse ja riikliku 

spordistipendiumi määramise üheks aluseks. Selleks, et sporditulemuste alusel stipendiumide 

taotlemine ja taotluses esitatud tulemuste andmete kontrollimine, tiitlivõistlustel Eestile 

võidetud medalite üle arvestuse pidamine ning iga-aastase, alates 1918. aastast välja antava 

Eesti spordi aastaraamatu koostamine oleks võimalikult lihtne ja kiire, on otstarbekas 

koondada tulemused Eesti spordiregistrisse. Andmekogu saavad kasutada nii KuM, KOV-id 

kui ka spordiorganisatsioonid ning tänu avalikele andmetele ka avalikkus. 

 

Andmekoosseisu kuuluksid (lisatakse Eesti spordiregistri põhimäärusesse): võistluse nimetus; 

võistluse tüüp; võistluse toimumise kuupäev(ad); võistluse toimumise koht; võistlusala 

nimetus; osalenud sportlaste arv; vanuseklass; sportlase saavutus (nimi, koht, võistkonna 

nimetus või organisatsiooni registrikood ja nimi), tulemus ning piiratud juurdepääsuga 

teabena sportlase isikukood, mis on vajalik sportlase õige nimekuju saamiseks 

rahvastikuregistrist ja samanimeliste sportlaste eristamiseks. 

 

Eesti tiitlivõistlustel kogutakse andmeid esikolmikusse jõudnud sportlaste ja võistkondade 

kohta. Rahvusvahelistel tiitlivõistlustel kogutakse andmeid kõikide Eestit esindanud sportlaste 

kohta. Andmekogusse on seni lisatud teadaolevad Eesti meistrivõistluste (edaspidi ka Eesti 

MV) tulemused alates 1917. aastast ning Eestit esindanud sportlaste tulemused alates 1912. 

aasta olümpiamängudest.  

 

Täiendusega soovitakse saavutada olukord, kus Eesti spordiregistri volitatud töötleja sisestab 

avalikele protokollidele tuginedes Eesti spordiregistrisse Eesti tiitlivõistluste medaliomanike 

tulemused ja Eesti sportlaste esinemise rahvusvahelistel tiitlivõistlustel kahe tööpäeva jooksul 
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pärast võistluse toimumist. Kui avalik protokoll ei ole mingil põhjusel kättesaadav või tekitab 

küsimusi, pöördub volitatud töötleja täpsustavate küsimustega vastava spordialaliidu poole. 

Sporditulemuste andmestik on andmevahetuse teel kättesaadav sporditoetuste eraldajatele. 

 

Sporditulemuste avaldamist ja süstematiseerimist puudutava spetsiaalse regulatsiooni välja 

töötamine ning Eesti spordi seisukohalt oluliste sporditulemuste sisestamine Eesti 

spordiregistri sporditulemuste alamandmekogusse annaks õigusliku aluse täpsemate andmete 

kogumiseks, töötlemiseks ja avaldamiseks ning tagaks avalikkusele kiiresti ja mugavalt 

usaldusväärse ülevaate Eesti sportlaste tulemustest. Tekiks võimalus kasutada sama 

andmestikku kõikide tulemustega seotud otsuste langetamisel. Sporditulemuste andmebaas on 

märkimisväärse tähtsusega ka spordiajaloo seisukohalt. 

 

Kokkuvõtvalt toome välja sporditulemuste alamandmekogu eesmärgid: 

 

1. Sportlastele ja spordiorganisatsioonidele toetuste määramine. Sporditulemuste põhjal 

eraldatakse avaliku sektori raha spordiorganisatsioonidele. Toetuste eraldamine ei ole 

mõeldav, kui sporditulemused ei ole avaliku sektori asutuste, nii ministeeriumide kui ka 

KOV-ide töötajatele avalikult kättesaadavad. Tulemuste põhjal eraldavad 

spordiorganisatsioonidele toetust KuM, Eesti Kultuurkapital, EOK, KOV-id, aga ka erasektori 

asutused. Kui spordiorganisatsioonid peaksid esitama avaliku sektori asutustele koos 

taotlustega ka sportlaste sporditulemusi, oleks see taotlejatele suur halduskoormuse tõus. 

Lisaks tuleks esitatud tulemusi kontrollida siiski toetuse eraldajal. Kultuuriministeerium 

eraldab spordialaliitudele toetusi kultuuriministri 21.12.2012 määruse nr 125 alusel ning selle 

rakendamine ilma usaldusväärse andmebaasita ei ole mõeldav. Nimetatud määruse punktide 

rakendamine usaldatava andmebaasita võtaks palju aega ja inimressurssi ning tänapäeva 

infotehnoloogiliste võimaluste juures ei ole see mõistlik. 

 

2. Spordipoliitiliste otsuste tegemine. Kui sporditulemused ei ole ühest kesksest 

andmebaasist avalikult kättesaadavad, ei ole avaliku sektori töötajatel ega poliitikutel 

mõistliku aja- ja ressursikuluga olulisi spordipoliitilisi otsuseid võimalik teha. Eestit on 

keerulisem võrrelda teiste riikidega, samuti teha muudatusi seadustes või toetuste suuruses. 

Näiteks, kui sporditulemused ei ole avalikud ega isikustatud, ei saa teha järeldusi, kas 

sportlased on varasemate aastatega võrreldes edukamad. Samuti on keerulisem muuta 

spordivaldkonna rahastamist. Sporditulemused on KuM-ile oluliseks mõõdikuks ka 2020. 

aastast rakendatava spordiprogrammi mõju hindamiseks ning kogu valdkonnale Riigikogu 

vastu võetud „Spordipoliitika põhialused aastani 2030“ hindamiseks. 

 

3. Spordiajaloo säilitamine. Eesti tiitlivõistluste ja rahvusvaheliste tiitlivõistluste tulemused 

on seotud avaliku huviga nii praegu kui ka tulevikus, sest rahvusvahelistel tiitlivõistlustel ei 

esinda sportlased ennast, vaid oma riiki. Eesti tiitlivõistlustel esindatakse enamasti oma 

spordiklubi või -kooli ning võistluste põhjal selgitatakse enamasti välja sportlased, kes saavad 

õiguse esindada Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel. Parimad seatakse teistele eeskujuks. 

Sporditulemuste alusel valitakse parimaid sportlasi nii alade, maakondade kui ka riikide 

lõikes. Edukatest sportlastest kirjutatakse raamatuid, nende saavutusi tutvustatakse õpilastele 

                                                           
5 Riigieelarvest Kultuuriministeeriumile spordi toetamiseks eraldatud vahenditest antavate sporditoetuste liigid 

ning toetuse taotlemise, taotleja hindamise, toetuse määramise ja määramisest keeldumise tingimused ja kord, 

https://www.riigiteataja.ee/akt/124112018004 

https://www.riigiteataja.ee/akt/124112018004
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koolides ja muuseumides. Igal aastal antakse välja Eesti spordi aastaraamat. Kõigi nende 

tegevuste jaoks on vajalik asjakohaste sporditulemuste kättesaamine kiiresti ja usaldusväärsest 

kohast. Tänapäeval on õigete sporditulemuste kättesaadavus oluline olukorras, kus keelatud 

ainete tarvitamisest tulenevalt tühistatakse saavutatud sporditulemusi mitmeid kuid või isegi 

aastaid hiljem. Olukorras, kus tiitlivõistluste paremusjärjestus võib veel mitu aastat pärast 

võistluse toimumist muutuda, on kehtivates sporditulemustes orienteerumiseks hea, kui riik 

omab ja avaldab usaldusväärset teavet riiklikult oluliste spordivõistluste tulemuste kohta. 

Eesti spordialaliidud koguvad Eesti meistrivõistluste tulemuste andmeid, aga kõikide 

rahvusvaheliste võistluste infot süsteemselt ei koguta, sest puudub inimressurss. 

 

4. Avalik huvi ja spordi populariseerimine. Sportlased on eeskujuks noortele ja 

täiskasvanutele. Võistlustest tehakse pidevalt otseülekandeid ja sportlaste tulemusi 

kajastatakse regulaarselt meediaväljaannetes. See on Eesti elanike seas väga populaarne – 

näiteks Ott Tänakuga seotud lood on viimasel kahel aastal olnud Postimehe portaali esikümne 

lugude hulgas ja saavutanud esimesed üheksa kohta. Kui sporditulemused ei oleks avalikud, 

ei oleks ka spordiajakirjandusel millestki lähtuda.  

 

Eestis tegeletakse üle 100 spordialaga. Igal spordialal on omakorda mitmeid alamalasid (nt 

jalgpall, saalijalgpall, rannajalgpall). Aladel on meeste ja naiste võistlused eraldi. Seda 

arvesse võttes osalevad Eesti sportlased aastas umbes 1000 erineval rahvusvahelisel 

spordivõistlustel. Kõigi nende võistluste, k.a eelmistel aastatel toimunud võistluste kohta info 

erinevatelt kodulehtedelt otsimine ja töötlemine oleks ajaloo säilitajate, spordipoliitika 

kujundajate, toetuste eraldajate, sportlaste ja ajakirjanike jaoks väga ajamahukas. Riiklik 

sporditulemuste andmebaas aitab kokku hoida kõigi aega ja raha, sh sportlaste. Eesti 

spordialaliidud koguvad ja säilitavad andmeid Eesti meistrivõistluste tulemuste kohta, aga 

kõigi rahvusvaheliste võistluste andmeid alaliidud ei kogu, sest puudub inimressuss ja raha. 

Sellest tulenevalt on KuM-i ja spordivaldkonna soov koguda Eesti MV puhul andmekogusse 

ainult esimese kolme sportlase/võistkonna ning rahvusvahelistel võistlustel osalenud 

sportlaste/võistkondade andmeid. Sporditulemuste andmebaasi loomist toetavad ka 

spordiorganisatsioonid, eesotsas spordivaldkonna katusorganisatsioonid Eesti 

Olümpiakomiteega. Antud juhul seistakse sportlaste huvide eest, sest sel tasemel võistlevad 

sportlased on huvitatud oma heade tulemuste võimalikult laialdasest kajastamisest, mis on 

eelduseks näiteks sponsorsuhete loomisel. 

 

Samuti soovitakse spordiseadusesse lisada säte (§ 62), mille kohaselt võib spordi eripära 

arvestades sporditulemusi koguda, töödelda ja avalikustada andmesubjektilt nõusolekut 

küsimata. Selline õigus oleks spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonil, -koolil 

ning spordi andmekogu vastutaval ja volitatud töötlejal litsentsitud sportlase sporditulemuste 

kohta, mis on saavutatud spordialaliidu, maakonna spordiliidu, spordi spetsiifilises 

valdkonnas või spordiühenduse veebilehel avalikustatud võistluskalendris kajastatud 

võitlusel. Seega, erisus kehtiks ainult veebilehel avalikustatud võistluskalendris kajastatud 

võistluste ning litsentsitud sportlaste osas. Muudel juhtudel on isikuandmete töötlemise 

aluseks isiku nõusolek. 

 

Sporditulemused peaksid olema usaldusväärsed, avalikud ja kättesaadavad sõltumata ajast ja 

osaleja soovist. Sport on oma olemuselt avalikkusele suunatud, omab olulist ühiskondlikku 

huvi ja mõju ning seda toetab avalik sektor. Seetõttu on spordiorganisatsioonid huvitatud 

laialt kättesaadavast infost ning sportlaste tulemuste esitlemisest avalikkusele. Juhul, kui 
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sporditulemuste kasutamiseks ja avaldamiseks peaks sportlaselt alati luba küsima, kahjustaks 

see sporti kui sotsiaalset nähtust.  

 

Kui lisada seadusesse säte, mille järgi võib sporditulemusi töödelda, lihtsustaks see 

spordialaliitude, spordiorganisatsioonide, treenerite ja meedia tegevust. Korraldajad, 

pealtvaatajad ja meedia ei peaks kartma, et tulemused või sportlase osalemine võidakse 

mistahes ajahetkel salastada ning et sportlasi toetatakse objektiivsete näitajate alusel.  

 

2.3. Spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse riikliku kontaktpunkti loomine ja 

selle ülesannete täitmise üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule 

 

Antud teemat ei püstitatud VTK-s lahendamist vajava küsimusena, kuid käesoleva eelnõu 

raames oleks otstarbekas vastav regulatsioon luua. 

 

18. septembril 2014 võttis Euroopa Nõukogu vastu spordivõistlustega manipuleerimise 

vastase Euroopa Nõukogu konventsiooni (edaspidi ka konventsioon), mille Vabariigi Valitsus 

kiitis heaks 04.08.2016 korraldusega nr 276 ja mis allkirjastati Eesti Vabariigi nimel 

19.09.2016. Konventsioon jõustus 01.09.2019. Eestil on konventsioon plaanis ratifitseerida 

pärast seda, kui Euroopa Liit on selle heaks kiitnud (tegemist on segalepinguga, mille teatud 

osas on EL-il ja liikmesriikidel jagatud pädevus). Konventsiooniga liitumise kohta on 

vastasseis Maltal ja eelnõu väljatöötamise hetkel ei ole Maltale sobivat kompromissi leitud.  

 

Konventsiooni eesmärk on võidelda spordivõistlustega manipuleerimise vastu, et kaitsta 

spordi ausust ja spordieetikat kooskõlas spordi autonoomia põhimõttega, ja tõhustada selles 

valdkonnas rahvusvahelist koostööd. Eesmärgi saavutamiseks püüab konventsioon ennetada 

ja avastada võistlustega manipuleerimist, selle eest karistada ning edendada riigisisest ja 

riikidevahelist koostööd asjaomaste isikute, peamiselt riigiasutuste, spordiorganisatsioonide ja 

spordikihlvedude korraldajate vahel. 

 

Konventsiooni rakendamiseks tuleb moodustada riiklik kontaktpunkt, mis on paljude 

rahvusvaheliste ekspertide arvates spordivõistlustega manipuleerimise vastaseks võitlemiseks 

üks peamisi konventsiooni loodavaid mehhanisme.  

Kontaktpunkt konventsiooni artikli 13 kohaselt: 

1. toimib teabejagamise keskusena, kogudes ja edastades asjaomastele 

organisatsioonidele ning asutustele teavet, mis on seotud spordivõistlustega 

manipuleerimise vastase võitlusega; 

2. koordineerib spordivõistlustega manipuleerimise vastast võitlust; 

3. võtab vastu, koondab ja analüüsib teavet tavatute ja kahtlaste kihlvedude kohta, mis on 

sõlmitud konventsiooniosalise territooriumil toimuvate spordivõistluste suhtes, ning 

vajaduse korral edastab hoiatusi; 

4. edastab teavet seaduse või selles konventsioonis osutatud spordiregulatsioonide 

võimalike rikkumiste kohta riigiasutustele või spordiorganisatsioonidele ja/või 

spordikihlvedude korraldajatele; 

5. teeb koostööd kõigi organisatsioonide ja asjaomaste asutustega riigisisesel ja 

rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas teiste riikide riiklike kontaktpunktidega. 
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01.05.2019 seisuga on kontaktpunkti nimetanud või moodustanud üle 20 riigi6. Erinevate 

riikide praktika analüüsimisel on Kultuuriministeerium jõudnud järeldusele, et kontaktpunkti 

ülesanded eeldavad täidesaatva riigivõimu volitusi ning need tuleb anda KuM-ile. Ülesannete 

täitmine oleks otstarbekas delegeerida spordivaldkonnas tegutsevale eraõiguslikule 

juriidilisele isikule. Soomes ja Taanis on näiteks dopingu- ja spordivõistlustega 

manipuleerimise vastane võitlus ühendatud ning vastavaid tegevusi viib ellu üks asutus. 

Soomes on selleks asutuseks FINCIS (soome keeles SUEK), kes vastutab lisaks antidopingu 

ja spordivõistlustega manipuleerimise rahvusvaheliste lepingute rakendamisele koostöös 

riigisiseste ja rahvusvaheliste sidusrühmadega ka pealtvaatajate mugavuse ja turvalisuse eest. 

Taanis on Taani Antidopingu juurde loodud manipuleerimise temaatikaga tegelev 

sekretariaat.  

 

Kontaktpunkti ülesanded on otstarbekas delegeerida spordivaldkonna organisatsioonile, sest 

see tagab sõltumatuse ning parema koostöö teiste spordiorganisatsioonidega. KuM-i ülesanne 

oleks ennekõike spordipoliitika kujundamine, mitte spordispetsiifiliste probleemide 

lahendamine. Spordivaldkonna spetsiifiliste ülesannete delegeerimine 

spordiorganisatsioonidele on tavaline praktika ka teistes riikides. 

 

2.4. Karistusseadustiku muutmine 

 

Karistusseadustiku muutmise alused on välja töötanud ministeeriumide ja spordiringkondade 

ühine töögrupp. Kultuuriministeeriumi eestvedamisel loodud töögrupis osalesid 

Justiitsministeeriumi, Riigiprokuratuuri, SA Eesti Antidoping ning Eesti Olümpiakomitee 

esindajad.  

 

Eelnõu ettevalmistamisele eelnes väljatöötamiskavatsuse (edaspidi VTK) koostamine. VTK 

esitati ministeeriumidele, Andmekaitse Inspektsioonile, Eesti Olümpiakomiteele ja 

spordiorganisatsioonidele kooskõlastamiseks ja arvamuse avaldamiseks 2018. aasta aprillis.7 

VTK kooskõlastasid märkustega Haridus- ja Teadusministeerium, Justiitsministeerium, 

Sotsiaalministeerium ning Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium. 

Rahandusministeerium toetas sportlaste tasustamise süsteemi korrastamist ja nõustus VTK-s 

märgituga, et tegemist on problemaatilise valdkonnaga ning vajalik on õigusselguse loomine. 

Ülejäänud ministeeriumid kooskõlastasid VTK vaikimisi. Huvirühmade esindajatest 

väljendasid VTK suhtes toetust Eesti Olümpiakomitee, Eesti Korvpalliliit, Eesti Suusaliit ja 

Saaremaa Golfiklubi. Märkusi huvirühmadelt ei laekunud.  

 

Võrreldes VTK-s väljatooduga on eelnõusse lisandunud järgmised teemad: spordivõistluste 

tulemuste avalikustamine spordiorganisatsioonide veebilehel, spordivõistlustega 

manipuleerimise vastase võitluse kontaktpunkti nimetamine ja selle ülesande delegeerimise 

võimaluse loomine ning karistusseadustiku muutmine. 

 

3. Eelnõu sisu ja võrdlev analüüs 

 

Eelnõu koosneb kuuest paragrahvist.  

 

                                                           
6 https://www.coe.int/en/web/sport/network-of-national-platforms-group-of-copenhagen- 

7 VTK on kättesaadav eelnõude infosüsteemis: http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/5e74b54b-a4b0-

4a4b-9a27-827c6b186074#5dlJra4r.  

http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/5e74b54b-a4b0-4a4b-9a27-827c6b186074#5dlJra4r
http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/5e74b54b-a4b0-4a4b-9a27-827c6b186074#5dlJra4r
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Senise regulatsiooni muutmise vajadust on selgitatud detailsemalt ka seletuskirja 2. peatükis.  

 

Eelnõu §-ga 1 muudetakse spordiseadust ja see säte koosneb viiest punktist. 

 

Eelnõu § 1 punkt 1 täpsustab spordi andmekoguga seonduvat regulatsiooni ning muudetakse 

spordiseaduse § 61. 

 

Esiteks annab muudatus spordi andmekogu asutamise ja põhimääruse kinnitamise õiguse 

Vabariigi Valitsuse tasemelt valdkonna eest vastutavale ministrile.  

 

Teiseks luuakse õiguslik alus eelnõuga loodava sportlasetoetuse maksmiseks arvestuse 

pidamiseks ning väljamakstud sportlasetoetuste kohta info edastamiseks Maksu- ja 

Tolliametile maksukorralduse seaduse § 10 lõikes 2 toodud ülesannete täitmiseks. 

 

Kolmandaks luuakse õiguslik alus sportlasestipendiumi maksmiseks arvestuse pidamiseks ja 

väljamakstud stipendiumide kohta info edastamiseks Maksu- ja Tolliametile maksukorralduse 

seaduse § 10 lõikes 2 toodud ülesannete täitmiseks.  

 

Neljandaks luuakse õiguslik alus, et koguda ja töödelda Eesti ja rahvusvahelistel 

tiitlivõistlustel saavutatud sporditulemuste andmeid sporditoetuste eraldamisega seotud 

otsuste tegemiseks, Eesti spordi arengu toetamiseks ja spordiajaloo jäädvustamiseks. 

Sporditoetused on käesoleva punkti mõistes toetused, mida eraldavad spordivaldkonnale 

erinevad asutused (nt KuM, KOV-id, Eesti Kultuurkapital). 

 

Spordi andmekogu koosneb spordiorganisatsioonide, spordikoolide, spordiehitiste, treenerite, 

sportlasestipendiumi ja -toetuse ning sporditulemuste alamandmekogust. Isikuandmetena 

kogutakse järgmisi andmeid:  

1) spordiorganisatsiooni tegevjuhi nimi, isikukood ja kontaktandmed ning 

spordiorganisatsiooni selle esindaja nimi, isikukood ja kontaktandmed, kes kuulub 

rahvusvahelise spordiorganisatsiooni juhtorganisse, komisjoni või eksperdirühma;  

2) treeneri, treenerikutset taotleva isiku ja sportimist juhendava treenerikutseta isiku nimi, 

isikukood ja kontaktandmed ning andmed tema hariduse, kutse, tööhõive, tasemekoolituste ja 

kutseeksamite kohta;  

3) treenerikutset andva kutsekomisjoni liikme nimi, isikukood ja kontaktandmed;  

4) käesoleva seaduse §-s 101 sätestatud sportlasestipendiumi saaja andmed, §-s 105 sätestatud 

sportlasetoetuse saaja andmed ja toetuse maksmise eelduseks oleva, sportlasega sõlmitud 

lepingu andmed;  

5) sportlase nimi, isikukood ja tema sporditulemus.  

 

Täpsem isikuandmete koosseis määratletakse andmekogu põhimääruses. 

 

Eelnõu § 1 punktiga 2 antakse spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonile, 

spordikoolile ja spordi andmekogu vastutavale ja volitatud töötlejale spordi eripära arvestades 

õigus spordi arendamiseks, toetamiseks ja spordiajaloo säilitamiseks koguda, töödelda ja 

avalikustada andmeid litsentsitud sportlase sporditulemuse kohta, mis on saavutatud 

spordialaliidu, maakonna spordiliidu, spordi spetsiifilises valdkonnas või spordiühenduse 

veebilehel avalikustatud võistluskalendris kajastatud võistlusel. 
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Erisus kehtiks ainult veebilehel avalikustatud võistluskalendris kajastatud võistluste ning 

litsentsitud sportlaste kohta. Muudel juhtudel tuleb küsida isikute nõusolekut. 

 

Sporditulemused peaksid olema usaldusväärsed, avalikud ja kättesaadavad sõltumata ajast ja 

osaleja soovist. Sport on oma olemuselt avalikkusele suunatud, omab olulist ühiskondlikku 

huvi ja mõju ning seda toetab avalik sektor. Seetõttu on spordiorganisatsioonid huvitatud 

laialt kättesaadavast infost ja sportlaste tulemuste esitlemisest avalikkusele. Juhul, kui 

sporditulemuste kasutamiseks ja avaldamiseks peaks sportlaselt alati luba küsima, kahjustaks 

see sporti kui sotsiaalset nähtust.  

 

Kui lisada seadusesse säte, mille järgi võib sporditulemusi töödelda, lihtsustab see 

spordialaliitude, spordiorganisatsioonide, treenerite ja meedia tegevust. Korraldajad, 

pealtvaatajad ja meedia ei peaks kartma, et tulemused või sportlase osalemine võidakse 

mistahes ajahetkel salastada või sportlasi ei toetata objektiivsete näitajate alusel.  

 

Eelnõu § 1 punktiga 3 täiendatakse spordiseadust sportlasestipendiumi, sportlasega 

sõlmitava lepingu erisuste, sportlasetoetuse ning sportlasetoetuse ja -stipendiumi maksmise 

erisusi puudutavate sätetega. Nimetatud sätted on lisatud spordiseaduse paragrahvidesse 101–

106, sest sinna sobituvad need oma reguleerimisalalt kõige paremini.  

 

Paragrahvi 101 lõike 1 kohaselt on sportlasestipendium sportlasele makstav tulevikku 

suunatud toetus, mida makstakse spordiga seotud teadmiste või oskuste omandamise ning 

võimete arendamise soodustamiseks. Stipendiumina ei käsitata väljamakset, millega 

tunnustatakse või tasustatakse mingit tegevust. 

 

Sarnaselt kehtivale, tulumaksuseaduses toodud regulatsioonile määratakse stipendium avaliku 

konkursi korras, mille kohta on avaldatud teade üleriigilise levikuga päevalehes, kohalikus 

ajalehes, stipendiumi maksja veebilehel või valdkondlikku teavet sisaldaval veebilehel (§ 101 

lg 2). Valdkondlik veebileht on näiteks www.sport.ee. 

 

Stipendiumi võib maksta kokku kuni 12-kordse töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel 

kehtestatud kuu töötasu alammäära ulatuses ühes kalendriaastas. Stipendiumi võib maksta 

ühekordselt või perioodiliste väljamaksetena (§ 101 lg 3).  

 

Stipendiumi võib saada ühelt või mitmelt spordi andmekogusse kantud 

spordiorganisatsioonilt või -koolilt (stipendiumi maksja), arvestades lõikes 3 toodud piirmäära 

(§ 101 lg 4). 

 

Uue regulatsiooni kohaselt kannab stipendiumi maksja andmed stipendiumi saaja, suuruse, 

määramise ja väljamaksmise kohta spordi andmekogusse (§ 101 lg 5). 

 

Lõikes 3 nimetatud piirmäära (kuni 12-kordne kuu töötasu alammäär ühes kalendriaastas) 

saabudes teavitab spordi andmekogu volitatud töötleja stipendiumi saajat ning temale 

stipendiumi määranud ja maksnud spordiorganisatsiooni ja spordikooli. Piirmäära ületamisel 

tuleb stipendiumi saajal piirmäära ületav summa stipendiumi maksjale tagastada (§ 101 lg 6).  

 

Uue regulatsiooniga on pandud paika, et stipendiumi maksmise tingimused ja piirmäär 

kehtivad ka välismaalasele välismaalaste seaduse tähenduses, soodustamaks sportlaste võrdset 

kohtlemist (§ 101 lg 7). Võrdse kohtlemise põhimõte kehtib praegugi, aga soovime selle ka 
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spordiseaduse tasandil selgelt välja tuua. Kõige enam on välismaalasi Eesti jalgpalli meeste 

meistriliigas (26.04.2019 seisuga 30 välismaalast, kellest 10 on Euroopa Liidu kodanikud) ja 

korvpalli meeste meistriliigas (2018/19. hooajal registreeriti kokku 42 välismaalast, kellest 12 

on Euroopa Liidu kodanikud). Võrkpalli meeste meistriliigas mängis hooajal 2018/19 kokku 

13 välismaalast, kellest seitse on Euroopa Liidu kodanikud. Teistel spordialadel on 

välismaalastest sportlasi üksikuid. Tulevikus tuleks välismaalastega sõlmida reeglina leping, 

sest nemad on tulnud Eestisse üldjuhul tööd tegema. Samas soovivad eelnõu koostajad jätta 

alles võimaluse maksta stipendiumi ka välismaalastele.  

 

Paragrahv 102 reguleerib sportlasega sõlmitava lepinguga seonduvat. Esialgu plaaniti välja 

töötada spetsiaalne sportlase lepingu mudel ja eriregulatsioon, kuid pärast täiendavat analüüsi 

leidis KuM, et vastav leping ei pea tingimata olema eraldi lepinguliigina seaduse tasandil 

reguleeritud – pooled peavad konkreetse sportlase töö või tegevuse põhjal hindama, kas see 

vastab pigem töölepingu või muu võlaõigusliku lepingu tunnustele. Eelnõu (§ 102 lg 1) 

kohaselt on spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsiooni või spordikooli ja sportlase 

kui regulaarselt treeniva ja võistleva isiku vahel spordi tegemiseks sõlmitav leping sõltuvalt 

pooltevaheliste suhete iseloomust tööleping või muu teenuse osutamiseks sõlmitav 

võlaõiguslik leping, mille eest makstakse sportlasele tasu (edaspidi leping). Eelnõu koostajad 

on teadlikud, et hetkel on osadel spordialadel kõigi töölepingu seaduse sätete rakendamine 

raskendatud, kuid samas soovitakse spordialade paljusust ja erisusi arvesse võttes võimaldada 

valida lepinguliik, mis sobib konkreetse õigussuhte reguleerimiseks. Töölepingu seaduse 

paremaks rakendamiseks pakutakse eelnõuga välja ka erisusi.    

 

Ka hiljutises, Tallinna Ringkonnakohtu 19.06.2018 otsuses nr 3-16-389 analüüsiti taaskord 

sportlasega sõlmitud lepingu vastavust töölepingu tunnustele. Tallinna Ringkonnakohus viitab 

oma otsuses Riigikohtu lahendile 3-2-1-9-058, mille kohaselt otsustamaks selle üle, kas 

tegemist on töösuhtega, tuleb kaaluda eelkõige töötaja ja tööandja vahelist sõltuvussuhet – 

millisel määral on töötaja vaidlusaluses suhtes allutatud tööandjale ehk teisisõnu, milline on 

vaadeldavas suhtes töötaja iseseisvuse määr. Just töötaja ja tööandja sõltuvussuhte suurem 

määr eristab töölepingut eelkõige teistest tsiviilõiguslikest lepingutest. Tallinna 

Ringkonnakohus: „Riigikohtu tsiviilkolleegium selgitas viidatud asja asjaolude põhjal, et 

kuigi sportlase tegevust korraldas ja juhtis vahetult peatreener, puudub alus käsitada 

peatreenerit kõrvalseisva kolmanda isikuna, kes tegutseb sõltumatult spordiklubist. 

Lepinguliste suhete kaudu oli spordiklubi seotud sportlase treeningute ja võistluste 

läbiviimisega ning viimane oli seeläbi allutatud spordiklubi juhtimisele ja kontrollile, samuti 

määras spordiklubi sportlase tegevuse sisu. Spordiklubi ja sportlase, sportlase ja peatreeneri 

ning peatreeneri ja spordiklubi vahelistest lepingutest nähtub, et spordiklubi andis sportlasele 

kohustuslikke juhiseid tema tegevuse kohta ning kontrollis nende täitmist. Pooltevaheline 

leping ei olnud orienteeritud pelgalt sportlase tulemuslikkusele võistlustel, vaid sellega 

korraldati ka spordiklubi ja sportlase vahelisi suhteid võistlustel hea tulemuse saavutamise 

eesmärgil toimuvas treeningprotsessis. Sportlane ei võlgnenud spordiklubile töö tulemusena 

mitte ainult head esinemist spordivõistlustel, vaid kohustus ka osalema treeningutel vastavalt 

spordiklubiga kokkulepitud tingimustele. Kuna peatreeneri ülesandeks oli eelkõige 

korvpallimeeskonna treeningute ja võistlustegevuse juhtimine ning korraldamine, siis esitas 

sportlastele nõudmised treeningute aja, kordade ja koha suhtes peatreener, kelle kaudu 

määras tehtava töö aja ja koha spordiklubi.“ 

                                                           
8 https://www.riigiteataja.ee/akt/915524 
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Seega ei välistaks uus lepinguliik vaidlusi lepingu sisu tõlgendamisel. 

 

Kultuuriministeerium analüüsis teiste riikide praktikat sportlastega sõlmitavate lepingute 

osas9. Selgus, et riigiti on õiguspraktika erinev. On riike, kus tööõiguse normid laienevad 

sportlastega sõlmitavatele lepingutele (nt Soome, Rootsi, Taani, Läti, Saksamaa, Prantsusmaa, 

Hispaania) ja riike, kus sportlasega sõlmitavad lepingud on pigem teenuse osutamise lepingud 

(nt Leedu, Poola). Horvaatias on jäetud spordiorganisatsioonide otsustada, milline lepinguliik 

valida ja 99% lepingutest on teenuse osutamise lepingud. Samas on riikides kohtupraktikat, 

mille kohaselt individuaalsportlast (nt tennisisti, kergejõustiklast) töötajaks ei loeta, kuid 

spordimeeskonna (jalgpall, jäähoki) liikmeid loetakse (nt Soomes ja Rootsis). Paljudes 

riikides on sportlaste ja spordiorganisatsioonide vahel sõlmitud kollektiivlepingud (nt Soomes 

jäähokis ja treeneritega; Rootsis, Taanis). 

 

Eelnõu § 102 lõigetes 2–3 tuuakse sisse erisused võlaõigusliku lepinguna sõlmitud lepingule. 

Paragrahvi 102 lõike 2 kohaselt kohaselt, juhul kui sportlasega sõlmitakse spordi tegemiseks 

muu võlaõiguslik leping (nt käsundusleping), sõlmitakse leping kirjalikku taasesitamist 

võimaldavas vormis. Tsiviilseadustiku üldosa seaduse § 79 kohaselt, kui seaduses on 

sätestatud tehingu kirjalikku taasesitamist võimaldav vorm, peab tehing olema tehtud püsivat 

kirjalikku taasesitamist võimaldaval viisil ja sisaldama tehingu teinud isikute nimesid, kuid ei 

pea olema omakäeliselt allkirjastatud. Eesmärk on suunata pooli oma suhteid fikseerima 

kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis, et tagada selgemad ja paremini tõendatavad 

suhted. Töölepingu kirjaliku vormi nõue tuleneb töölepingu seaduse § 4 lõikest 2. 

Vorminõude järgimata jätmine ei too kaasa tehingu tühisust.  

 

Lisaks lepingu vormile on eelnõuga (§ 102 lõige 3) reguleeritud, et sportlasele makstakse tasu 

kord kuus, kui tasu maksmiseks ei ole kokku lepitud lühemat tähtaega. Sarnane regulatsioon 

on ka töölepingute puhul (töölepingu seaduse § 33 lg 1). Igakuise tasu maksmine tagab 

sportlasele regulaarse sissetuleku lepingu perioodi vältel. Kui tasu makstakse töötasu kuu 

alammäära ulatuses ja sellelt makstakse maksud, annab see sportlasele täiendavad garantiid. 

2019. aastal on sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse aluseks olev kuumäär 500 eurot, st 

sotsiaalmaksu minimaalne kohustus on tööandja jaoks 165 eurot kuus. 

 

KuM soovib võimaldada sõlmida sportlasega tähtajalist töölepingut. Tegemist on 

eriregulatsiooniga võrreldes töölepingu seaduse tähtajalise töölepingu regulatsiooniga.  

 

Spordi valdkonnas on tähtajaliste töölepingute sõlmimise võimaluse andmine tulenevalt 

spordi eripärast (nt lepingud hooajaks) põhjendatud. Spordiklubid, ennekõike võistkondlikel 

aladel, seavad eesmärgid üheks hooajaks ning vastavalt sellele moodustatakse võistkonnad. 

Sellise hooajalise lähenemise põhjuseks on enamasti ebakindlus järgmiste aastate rahaliste 

vahendite olemasolust, sest spordiklubid on mittetulundusühingud, kes sõltuvad toetajatest. 

Kuna rahvusvahelistel võistlustel osalemine sõltub enamasti samuti eelmise aasta sportlikest 

tulemustest, siis ka siin valitseb spordiklubidel määramatus järgmiste aastate ees. Ka 

sportlased on huvitatud hooajalistest tähtajalistest lepingutest, sest sportliku arengu 

tulemusena on neil võimalik järgmisel hooajal võistelda juba tugevamal tasemel mõne teise 

spordiklubi eest. 

                                                           
9 Allikas: https://thelawreviews.co.uk/edition/1001108/the-sports-law-review-edition-3  
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Teiste riikide praktikat analüüsides võib kokkuvõtvalt öelda, et valdavalt loetakse sportlasega 

tähtajalise lepingu sõlmimine, arvestades spordi eripära või tuginedes sporditegevuse 

hooajalisusele (nt Soome, Rootsi, Läti, Ungari, Saksamaa, Prantsusmaa, Hispaania, Portugal), 

põhjendatuks.  

 

Töölepingu seadus võimaldab tähtajaliste töölepingute sõlmimist vaid töö ajutisest iseloomust 

tuleneval mõjuval põhjusel. Samuti sätestab töölepingu seaduse § 10 tähtajalise töölepingu 

järjestikuse sõlmimise ja pikendamise piirangu. Kui töötaja ja tööandja on sõlminud 

tähtajalise töölepingu samalaadse töö tegemiseks järjestikku rohkem kui kaks korda või 

tähtajalist lepingut pikendatud rohkem kui üks kord viie aasta jooksul, loetakse töösuhe 

algusest peale tähtajatuks. Tähtajaliste töölepingute sõlmimine loetakse järjestikuseks, kui ühe 

töölepingu lõpetamise ja järgmise töölepingu sõlmimise vaheline aeg ei ületa kahte kuud. 

 

Kultuuriministeerium on tähtajalise töölepingu sõlmimise ja pikendamise sätestamiseks 

kaalunud erinevaid lahendusi (nt etendusasutuse seaduses olev lahendus loominguliste 

töötajatega tähtajaliste lepingute sõlmimiseks), kuid eelnõus pakutud lahenduse 

väljatöötamisel võeti eeskujuks Sotsiaalministeeriumi koostatud töölepingu seaduse ja 

töötervishoiu seaduse muutmise seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuses10 välja pakutud 

lahendus.  

 

Paragrahvi 103 kohaselt võib sportlasega tulenevalt spordi eripärast sõlmida tähtajalise 

töölepingu kuni viieks aastaks või sõlmida korduvalt viie aasta jooksul järjestikuseid 

tähtajalisi töölepinguid või pikendada korduvalt viie aasta jooksul tähtajalisi töölepinguid. 

Pärast viie aasta möödumist sõlmitud tähtajaline leping loetakse tähtajatuks, kui ühe 

töölepingu lõppemise ja järgmise töölepingu sõlmimise vaheline aeg ei ületa kahte kuud. Viis 

aastat on tuletatud praktikast ja see peaks olema nii sportlasi kui ka spordiorganisatsioone 

rahuldav regulatsioon. 

 

Paragrahviga 104 tuuakse sisse sportlase kui iseseisva otsustuspädevusega töötaja 

regulatsioon. Sportlane, kes on oma töö iseloomust lähtuvalt vaba oma tööaja korralduse osas 

otsustama, ja tööandja saavad kokku leppida, et sportlane on iseseisva otsustuspädevusega 

töötaja tingimusel, et töötamine ei kahjusta töötaja tervist ja ohutust.  

 

Iseseisva otsustuspädevusega töötaja puhul võib kokku leppida töölepingu seaduse §-des 43–

47 ja 50–53 sätestatu kohaldamata jätmises. Nimetatud töölepingu seaduse sätted käsitavad 

tööaega, ületunnitööd, öötööl ja riigipühal tehtava töö hüvitamist, töö tegemise aja piirangut 

(arvestusperioodi), öötöö piirangut, igapäevast puhkeaega, iganädalast puhkeaega ja tööaja 

lühendamist. 

 

Iseseisva otsustuspädevusega töötaja puhul ei pea tööandja täitma töölepingu seaduse § 28 

lõike 2 punktis 4 sätestatud kohustust. Vastava sätte kohaselt on tööandja kohustatud tagama 

kokkulepitud töö- ja puhkeaega ning pidama tööaja arvestust. 

 

Tööandja või töötaja võib kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest kaks nädalat ette. 

 

                                                           
10 http://eelnoud.valitsus.ee/main#eTPkw3Hd  
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Iseseisva otsustusõiguse töötaja regulatsiooni erand tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivist 2003/88/EÜ11, mis reguleerib tööaja korraldust. Vastavat teemat on kajastatud ka 

Sotsiaalministeeriumi ettevalmistatud töölepingu seaduse ja töötervishoiu seaduse muutmise 

seaduse eelnõu väljatöötamise kavatsuses ja põhjendused on ka asjakohased sportlase kui 

iseseisva otsustusõigusega töötaja määratlemisel: „Nimetatud direktiivi artikli 17 kohaselt 

võivad liikmesriigid teha erandeid direktiivi artiklitest 3–6 (igapäevane puhkus, 

tööpäevasisesed vaheajad, iganädalane puhkeaeg, maksimaalne iganädalane tööaeg), 8 

(öötöö pikkus) ja 16 (arvestusperiood), kui tööaja pikkust kõnealuse tegevuse konkreetsete 

omaduste tõttu ei mõõdeta ja/või ei määrata eelnevalt kindlaks või kui selle määravad 

töötajad ise, eriti kui kõne all on:  

a) tegevjuhid või muud iseseisva otsustamisõigusega isikud;  

b) peresisesed abitöö tegijad; või  

c) töötajad, kes täidavad oma ametikohustusi usutalitustel kirikutes ja usukogukondades.  

 

Vastav erand annab võimaluse tööd paindlikumalt korraldada ning võimaldab paremini 

rakendada uusi töötamise viise, kuivõrd töö iseloomust tulenevalt tööandjal ei ole võimalik 

jälgida, et töötaja puhul oleksid täidetud kõik TLS-ist tulenevad töö- ja puhkeaja sätted. Just 

raskusi töökeskkonna, sh töö- ja puhkeaja piirangute järgimisel on toodud põhjuseks, miks ei 

ole laialdasemalt võimalik rakendada neid töövorme, kus töötajal puudub konkreetne 

tööandja vahetu järelevalve all asuv regulaarne töö tegemise koht. Näiteks soodustab 

iseseisva otsustuspädevusega töötaja regulatsioon IKT-põhise kaugtöö kasutamist. Nimetatud 

töövormide rakendamisel töötab töötaja tööandja põhilisest tegevuskohast eemal ning 

tööandjal puudub ülevaade sellest, millal ja kus töötaja reaalselt tööülesandeid täidab. Samas 

vastutab kehtiva õiguse järgi tööandja kaugtöö puhul selle eest, et ühegi tema töötaja puhul ei 

ületataks TLS tööaja piiranguid ning tagatud oleks seadusest tulenev minimaalse puhkeaja 

järgimine. Sarnane on olukord ka teiste paindlike töövormide puhul, kuivõrd töökohad 

liiguvad järjest enam kontorist ja tööandja tegevuskohast eemale ning traditsioonilist 

kaheksast viieni tööpäeva rakendatakse üha vähem. 
 

Iseseisva otsustuspädevusega töötaja puhul lepivad pooled erisuse rakendamise kokku 

töölepingus. Seega ei saa tööandja ühepoolselt määrata, millised töötajad on iseseisva 

otsustuspädevusega ning erisuse rakendamiseks on vajalik töötaja nõusolek. Tööandja ja 

töötaja lepivad kokku ka selles, kui suures mahus tööandja töötajalt töötamist ootab. Vastasel 

juhul võib töötaja töötada ebamõistlikult suure koormusega, kuivõrd talle ei kehti TLS tööaja 

piirangud ega puhkeaja nõuded. Lisaks peaks loodav regulatsioon ette nägema, et töötajal on 

võimalik töölepingus sõlmitud kokkuleppe igal ajal üles öelda, teatades sellest kaks nädalat 

ette. Nii saab töötaja olukorras, kus ta leiab, et selline töökorraldus talle ei sobi (näiteks 

raskendab töösooritust või on vaimselt liialt kurnav) ning ta soovib töötada tavapärase tööaja 

arvestusega, kokkuleppe üles öelda. /…/ Seega on iseseisva otsustuspädevusega töötaja 

erisuse rakendamisel tööandjal võimalik töötajale pakkuda võimalusi paindlikumaks 

töökorralduseks. Nii on töötajal, kes töötab suurema osa ajast kontorist väljas, võimalus oma 

tööd korraldada vastavalt oma soovidele ja vajadustele. Ettepaneku rakendamine annab 

tööandjale kindluse, et ta võib oma töötajale väljaspool kontorit töötamist võimaldada ilma, 

et tööandja peaks muretsema potentsiaalsete töö- ja puhkeaja reeglite rikkumise pärast. 

Teisalt on kaitstud ka töötaja huvid, et vältida tööandja poolseid kuritarvitusi.“ 

 

                                                           
11 ttps://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?qid=1555590473382&uri=CELEX:32003L0088  
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Seega, kõik sportlased ei pruugi minna direktiivi 2003/88/EÜ erandi alla, mistõttu jääb risk, et 

kohus võib otsustada, et sportlaste puhul on tegemist tavaliste töötajatega, keda ei saa pidada 

iseseisva otsustuspädevusega töötajateks, kuivõrd nad ei ole vabad otsustama oma tööaja 

korralduse üle. Iseseisva otsustuspädevusega töötaja määramist peab tööandja iga konkreetse 

töölepingu puhul eraldi hindama.  

 

Paragrahviga 105 täiendatakse spordiseadust maksuvaba sportlasetoetuse regulatsiooniga 

ning sätestatakse sportlasetoetuse ja -stipendiumi maksmise erisused (§ 106).  

 

Eelnõu (§ 106 lg 1) kohaselt võib spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioon või 

spordikool sportlasele lepingu kehtivuse perioodil maksta sportlasetoetust kuni kahekordse 

kuu töötasu alammäära ulatuses kalendrikuus, kui on täidetud kõik alljärgnevad tingimused:  

1. sportlasele makstakse lepingu alusel iga kuu tasu vähemalt kuu töötasu alammäära 

ulatuses;  

2. sportlasel on spordialaliidu väljastatud litsents;  

3. sportlane osaleb spordialaliidu võistlussüsteemis või kuulub Eesti koondisesse. 

 

Sportlasetoetuse suurus, maksmise periood ning poolte õigused ja kohustused sportlasetoetuse 

maksmisel lepitakse kokku lepingus (§ 106 lg 2). 

 

Eelnõuga seatakse eesmärgiks, et sportlasele makstav sportlasetoetus peaks (koos töötasuga) 

andma sportlasele võimaluse keskenduda täielikult spordile ning olema piisav igapäevakulude 

katmiseks. Kuigi spordiorganisatsioon või spordikool on sportlasetoetuse määramise otsuse 

tegemisel vaba, võib sportlasega lepingutingimuste läbirääkimiste (nii lepingu sõlmimisel kui 

ka lepingu kestel) oluliseks osaks olla tulevikus ka sportlasele lisaks töö- või teenustasule 

sportlasetoetuse maksmine ja selle suurus. Kui pooled on lisaks tasule kokku leppinud ka 

sportlasetoetuse maksmises, tuleks sportlase kaitseks sportlasetoetuse maksmisega seotud 

õigused ja kohustused määrata lepingus või selle lisas, et spordiorganisatsioonil või 

spordikoolil ei oleks võimalik toetuse maksmist ühepoolselt lõpetada.  

 

Kui sportlasega on sõlminud lepingu mitu spordiorganisatsiooni või spordikooli, võib 

sportlasetoetust maksta neist vaid üks (§ 106 lg 3). 

 

Kui leping ei kehti terve kalendrikuu ulatuses, võib sportlasetoetust maksta summas, mis on 

proportsionaalne lepingu kehtivuse päevade arvuga (§ 106 lg 4). 

 

Sportlasetoetuse maksja kannab andmed sportlasetoetuse saaja ja toetuse suuruse, toetuse 

määramise ning väljamaksmise kohta spordi andmekogusse (§ 106 lg 5). 

 

Sportlasega sõlmitud lepingu kehtivuse perioodil sportlasele spordiseaduse §-s 101 nimetatud 

stipendiumi maksta ei tohi (§ 106 lg 1). 

 

Kui sportlasele on makstud aasta jooksul kas sportlasestipendiumi või sportlasetoetust, 

määratletakse, et stipendiumi ja sportlasetoetuse summa kokku ei tohi kalendriaastas ületada 

24-kordse kuu töötasu alammäära. Kui enne sportlasega lepingu sõlmimist on sportlasele 

makstud spordiseaduse §-s 101 nimetatud sportlasestipendiumi, arvutatakse sportlasetoetuse 

aastasest piirmäärast (12-kordne spordiseaduse § 105 lõikes 1 toodud summa) maha samal 

kalendriaastal sportlasele välja makstud sportlasestipendiumi summa. Kui pärast sportlasega 

sõlmitud lepingu lõppemist makstakse sportlasele sportlasestipendiumi, arvestatakse 
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makstava stipendiumi suurusest maha samal kalendriaastal sportlasele makstud 

sportlasetoetuse ja sportlasestipendiumi summa (§ 106 lg 2). 

 

Kui sportlasega lepingu sõlminud spordiorganisatsioon või spordikool maksab lepingu 

kehtivuse perioodil sportlasele sportlase toetust alla käesoleva paragrahvi 105 lõikes 1 toodud 

kalendrikuu piirmäära, on kohaliku omavalitsuse üksusel, spordialaliidul või rahvuslikul 

olümpiakomiteel õigus maksta sportlasele sportlasetoetust kuni käesoleva seaduse paragrahvi 

105 lõikes 1 toodud kalendrikuu piirmäära täitumiseni. Antud sättega võimaldatakse ka teistel 

organisatsioonidel või isikutel sportlast toetada. Selline erand on vajalik ennekõike koondise 

tasemel sportlaste toetamiseks spordialaliitude poolt ning samuti annab kohaliku omavalitsuse 

üksustele võimaluse toetada oma piirkonna sportlasi. 

 

Eelpool nimetatud regulatsiooni korrektsele rakendamisele, sportlaste ja neile stipendiumi 

ja/või toetust määravate asutuste teavitamisele aitab kaasa töötamise registri ja spordiregistri 

vaheline andmevahetus, mille tulemusena on spordiregistris olemas info sportlasega sõlmitud 

lepingutest ning nende kehtivusest. Alates 01.06.2019 tuleb tööandjal sisestada töötamise 

registrisse töötaja ametinimetus, mis märgitakse Statistikaameti kaheksakohalise 

klassifikaatori kaudu, ja töökoha aadress. Samuti on klassifikaatoris eraldi välja toodud 

sportlase ametinimetus ning detailsemalt ka teatud konkreetsed spordialad. Seega on 

töötamise registrist võimalik saada ja kontrollida sportlasega sõlmitud lepingu olemasolu.  

 

Eelnõu § 1 punktiga 4 täiendatakse spordiseadust uue paragrahviga, mis sätestab 

spordivõistlusega manipuleerimise vastase võitlemise kontaktpunkti loomist, selle halduse 

kandja määramist (Kultuuriministeerium) ja haldusülesannete volitamist (eelnõu § 111). 

Vastavalt konventsioonile peab Eesti määrama spordivõistlustega manipuleerimise vastase 

võitlemise kontaktpunkti ning arendama sellega võitluses välja nii uurimisvõimekuse kui ka 

haridus- ja koolitustegevused. Tegemist on täidesaatva riigivõimu volitusi eeldava 

haldusülesandega.  

 

Uue sätte (§ 111) kohaselt luuakse spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemiseks 

riiklik kontaktpunkt (edaspidi kontaktpunkt), mis: 

1) kogub ja edastab asjaomastele organisatsioonidele ja asutustele spordivõistlustega 

manipuleerimise vastase võitlusega seotud teavet; 

2) koordineerib spordivõistlustega manipuleerimise vastast võitlust; 

3) võtab vastu, koondab ja analüüsib teavet tavatutest ja kahtlastest, Eestis toimuvate 

spordivõistluste kohta sõlmitud kihlvedudest ning edastab vajaduse korral hoiatusi;  

4) edastab teavet võimalike rikkumiste kohta riigiasutustele, spordiorganisatsioonidele või 

spordikihlvedude korraldajatele; 

5) teeb koostööd kõigi organisatsioonide ja asjaomaste asutustega riigisisesel ja 

rahvusvahelisel tasandil, sealhulgas teiste riikide kontaktpunktidega. 

 

Halduskoostöö seaduse (edaspidi ka HKTS) § 3 lg 1 sätestab, et eraõigusliku juriidilise 

isiku võib volitada riigi haldusülesannet täitma seadusega, seaduse alusel antud haldusaktiga 

või seaduse alusel HKTS-is sätestatud tingimustel ja korras sõlmitud halduslepinguga. 

Selleks, et vastav ülesanne anda eraõiguslikule juriidilisele isikule, on vaja luua seadusest 

tulenev alus. HKTS § 4 kohaselt näeb täidesaatva riigivõimu volitusi eeldava haldusülesande 

täitmiseks volitamist reguleeriv seadus ette täidesaatva riigivõimu volituse sisu ja 

haldusülesande, selle täitmise üle haldusjärelevalvet teostava asutuse või organi ning 

haldusülesande täitmise edasise korralduse juhul, kui haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või 



20 

 

kui esineb muu põhjus, mis takistab juriidilisel või füüsilisel isikul haldusülesande edasist 

täitmist jätkata. 

 

§ 111 lõike 2 kohaselt täidab kontaktpunkti ülesandeid Kultuuriministeerium. Kultuuriminister 

võib kontaktpunkti ülesanded halduslepingu alusel anda eraõiguslikule juriidilisele isikule. 

Halduslepingu sõlmimisel teostab halduslepingu täitmise üle järelevalvet 

Kultuuriministeerium.  

 

§ 111 lõike 3 kohaselt korraldab haldusülesande edasise täitmise Kultuuriministeerium, kui 

lõikes 2 nimetatud haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või esineb muu põhjus, mis takistab 

isikul jätkata haldusülesande täitmist. 

 

Seega, uue sätte kohaselt võib kultuuriminister anda spordivõistlustega manipuleerimise 

vastase kontaktpunkti ülesanded halduslepingu alusel täitmiseks eraõiguslikule juriidilisele 

isikule. Ülesande üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule võimaldab 

Kultuuriministeeriumil keskenduda spordipoliitika kujundamisele ja selle elluviimisele. 

Halduslepingu sõlmimisel kontrollib halduslepingu täitmist Kultuuriministeerium. Kui vastav 

haldusleping lõpetatakse ühepoolselt või esineb muu põhjus, mis takistab haldusülesande 

täitjal jätkata nimetatud haldusülesande täitmist, korraldab haldusülesande edasise täitmise 

Kultuuriministeerium.  

 

Vastava muudatusega on seotud ka eelnõu § 2, mille kohaselt muudetakse halduskoostöö 

seadust. HKTS § 13 lg 1 sätestab üldnormina, et isikuga haldusülesande täitmiseks volitamise 

halduslepingu sõlmimisel juhindutakse riigihangete seaduse teenuste hankelepingu sõlmimise 

tingimustest ja hankemenetluse pidamise korrast. Sama paragrahvi lõige 11 sätestab juhud, 

millal eelpool nimetatud üldnormi ei kohaldata. Eelnõuga antakse võimalus anda 

haldusülesanne ilma vastavaid menetlusi läbi viimata 2019. aasta septembris asutatud 

eraõiguslikule juriidilisele isikule, Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA-le (edaspidi ka 

EADSE).  

 

Eelnõuga täiendatakse HKTS-i § 13 lõike 11 punktis 19 toodud viidet uue halduslepinguga.  

Sellega täiendatakse juba olemasolevaid spordiseaduses sätestatud halduslepingute kohta 

tehtud erandeid ja sätestatakse uus alus, et ka spordiseaduse § 111 lõike 2 alusel laieneb 

Kultuuriministeeriumi ning Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA vahel sõlmitavale 

halduslepingule erand HTKS-i § 13 lõike 1 suhtes.  

 

Kultuuriministeerium on seisukohal, et haldusülesande andmine asutatud sihtasutusele on 

ainuvõimalik valik, sest Eestis ei ole teist asutust, kelle eesmärgiks on tegeleda 

spordivõistlustega manipuleerimise ennetamisega. Hiljuti asutatud Eesti Antidopingu ja 

Spordieetika SA ühineb ka olemasoleva SA-ga Eesti Antidoping, kes on pikka aega 

tegutsenud dopinguvastase võitlusega kitsamalt (dopingukontrollide läbiviimine, 

antidopingualane koolitus- ja teavitustöö, antidopingualane kohalik ja rahvusvaheline 

koostöö). Pärast nende asutuste liitumist ei ole Eestis ühtegi teist organisatsiooni, kellel oleks 

vastav kompetents spordiaususe temaatikaga tegelemiseks.  

 

Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA asutas Eesti Olümpiakomitee ning SA eesmärk on 

edendada Eestis diskrimineerimisvaba, eetilist ja ausat sporti. Sealhulgas aidata kaasa dopingu 

kasutamise, spordivõistlustega manipuleerimise, diskrimineerimise, väärkohtlemise, 

ahistamise jm ennetamisele spordis, spordivõistlustel osalejate turvalisuse tagamisele ning 
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muude spordis esinevate ausust ohustavate probleemide lahendamisele. Seega nähakse 

eelnõuga ette võimalus anda haldusülesanne konkreetsele isikule ja sõlmida haldusleping 

hankemenetlusest loobudes.  

 

Eelnõu §-ga 3 muudetakse karistusseadustikku.  

Seoses KarS-i § 195 muudatusega jätta sama paragrahvi tekstist välja sõna „ravim“, on vajalik 

muuta 12. peatüki 3. jao pealkirja, mis käsitleb ravimitega seotud süütegusid. Jao pealkirjas 

peab sisalduma ka sõna „doping“, mistõttu täiendatakse pealkirja järgmiselt: „Ravimite ja 

dopinguga seotud süüteod“. 

 

Kehtiv KarS § 195 reguleerib dopingu kasutamisele kallutamist, kui kasutatakse ravimit, mida 

saab arst välja kirjutada või näiteks treener vm isik sportlasele üle anda või sportlast kallutada 

sellist ravimit manustama. Justiitsministeeriumi analüüs12 näitas, et selline lähenemine on 

liiga kitsas, sest spordiregulatsioonides käsitatakse dopinguna keelatud aineid ja meetodeid 

ning aine ei pea tingimata olema ravim. Samuti ei sisalda olemasolev regulatsioon dopingu 

kasutamise juures abistamist (nt meditsiinitöötaja tegevust, kes ei kirjuta ravimi retsepti, kuid 

teeb vereülekannet) ega ka dopinguaine tootmist, turustamist, importi jm käitlemist. KarS-i § 

194 reguleerib küll ravimi ebaseaduslikku käitlemist ning kuna kehtiva seaduse mõttes saab 

dopinguks olla vaid ravim, mahub osa käitlemistegevusi selle alla, kuid dopingu spetsiifikast 

lähtudes vajab ka see osa täiendamist. Selguse huvides on dopinguaine käitlemise 

regulatsioon otstarbekas tuua KarS §-i 195, tehes muudatuse selliselt, et ei piirdutaks kitsalt 

ravimiga ning karistatavate tegude hulka lisatakse dopinguaine käitlemisega seonduv. 

 

Kuna KarS § 195 muutub senisest kallutamisele suunatud tegevusest oluliselt laiemaks, tuleb 

muuta ka paragrahvi pealkirja. Uus pealkiri „Dopingukuritegu“ aitab vältida pikka ja 

lohisevat sõnastust pealkirjas ning kuna tegemist on ainsa dopinguteemat reguleeriva sättega 

KarS-is, võimaldab see mahutada paragrahvi erinevaid karistatavaid tegusid. Analoogset 

paragrahvi pealkirjastamist on KarS-is kasutatud ka varem13.   

 

Eelnõu esimeses lõikes on ravim asendatud dopinguna käsitatava aine või meetodiga. 

Dopingu või dopinguaine definitsiooni seaduses ei ole, kuid see tuleneb Ühinenud Rahvaste 

Organisatsiooni Haridus-, Teadus- ja Kultuuriorganisatsiooni (UNESCO) peakonverentsi 33. 

istungjärgul 19.10.2005 Pariisis vastu võetud konventsioonist „Spordis dopingu kasutamise 

vastane rahvusvaheline konventsioon“14 (edaspidi dopingu kasutamise vastane konventsioon), 

mille Eesti on heaks kiitnud välissuhtlemisseaduse § 16 alusel vastu võetud 05.07.2007 

Vabariigi Valitsuse korraldusega nr 335 (RT II 2007, 10, 39) ja mis jõustus Eesti Vabariigi 

suhtes 01.10.2007. Dopingu kasutamise vastase konventsiooni artikli 2 punkti 3 kohaselt 

loetakse dopinguvastase reegli rikkumiseks nii keelatud aine või meetodi (nimekiri 

konventsiooni lisas) kasutamist kui ka näiteks proovi andmisest keeldumist või enda 

asukohateabe esitamata jätmist jms. Eelnõus peetakse silmas ainult keelatud aineid ja 

meetodeid. Dopinguvastase reegli rikkumine on lisaks dopingu kasutamise vastase 

konventsioonile spordireeglitega põhjalikult reguleeritud ka maailma dopinguvastases 

koodeksis, millel on tugev seos dopingu kasutamise vastase konventsiooniga15. Eelnõus on 

                                                           
12 Justiitsministeeriumi analüüs. Avaldamata.  
13 Vt nt KarS § 89, § 91. 
14 https://www.riigiteataja.ee/akt/12881066  
15 Artikkel 4. Konventsiooni ja koodeksi seos. 1. Selleks et kooskõlastada riigi ja rahvusvahelisel tasandil 

võitlust dopingu kasutamise vastu spordis, on konventsiooniosalised kohustunud võtma konventsiooni artiklis 5 

ettenähtud meetmete aluseks koodeksi põhimõtted. 

https://www.riigiteataja.ee/akt/12881066
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viidatud dopingu kasutamise vastasele konventsioonile seetõttu, et tegemist on välislepinguga, 

mis on heaks kiidetud valitsuse tasandil. Dopinguvastane koodeks16 on nn spordimaailma 

raamdokument, mille on heaks kiitnud näiteks olümpialiikumine ja spordiorganisatsioonid 

ning konventsiooni kaudu ka riikide valitsused. 

 

Viide dopingu kasutamise vastasele konventsioonile välistab karistamise olukorras, kus 

sportlane on saanud keelatud ainete nimekirjas oleva ravimi suhtes raviotstarbelise kasutamise 

eriloa (konventsiooni art 2 p 23) ja näiteks arst sellise ravimi välja kirjutab. Sellisel juhul ei 

ole tegemist dopinguvastase reegli rikkumisega spordireeglite kohaselt ega ka KarS-i § 195 

mõttes.  

 

Kehtivast koosseisust jäetakse eelnõu kohaselt välja ravim, kuna dopinguna käsitatakse nii 

ravimeid kui teisi keelatud aineid (võivad sisalduda ka nt toidulisandites) ja keelatud võtteid, 

mistõttu ravimi eraldi nimetamine ei ole vajalik. Pigem on ravim siin kitsendav ning segadust 

tekitav ja kuna seda koosseisu ei kasutata peale dopingu muude ravimitega seoses, siis ei ole 

ravimi eraldi nimetamine vajalik ning piisab viitest dopingu kasutamise vastasele 

konventsioonile.  

 

Karistatavate tegudena jäävad koosseisu dopinguaine või meetodi määramine (kehtivas 

seaduses väljakirjutamine, kuid rahvusvaheline konventsioon kasutab määramist ning see on 

ka täpsem meetodi puhul), mida saab üldjuhul teha meditsiinitöötaja; kallutamine ja 

üleandmine, mida saavad teha mitmed isikud, nt treener, teine sportlane, võistkonna juht, aga 

ka sportlase sõber või perekonnaliige või muu isik. Lisatud on aine või meetodi kasutamisel 

abistamine, mille all on silmas peetud tegevust, mis ei mahu eelnevate alla, kuid on oluline 

dopingu tarvitamise juures. Näiteks meditsiiniõde, kes abistab sportlast vereülekandel või 

ravimi doseerimisel või lihtsalt juures olles ja nõu andes vm. Tavapäraselt oleks selline 

tegevus kaasaaitamine, kuid kuna dopingu tarvitamine sportlase poolt ei ole kriminaalkorras 

karistatav, ei saa seda olla ka kaasaaitaja tegu. Toodud näite korral ei pruugi olla ka 

kaasaaitamist kallutamisele, mistõttu tuleb selline tegevus eraldi sanktsioneerida. 

 

Koosseisu esimest lõiget on enne sanktsioonimäära täiendatud osaga, mis on sarnane KarS-i 

§-ga 194, kuid selle kohaselt on karistatav vaid ravimi ebaseaduslik üle piiri toomine. 

Dopinguaine puhul ei ole oluline, kas see imporditakse legaalselt või ebaseaduslikult. Samuti 

käsitleb § 194 tootmise, turustamise jm sellise tegevuse juures võltsitud ravimit, kuid dopingu 

puhul võltsimist ei eeldata. Kõigi nimetatud käitlemistoimingute juures on oluline ravimi (ka 

toidulisandi vm) kasutamise eesmärk ehk spordis dopinguna kasutamine ning see eesmärk on 

toodud tegevuste loetelu ette. Dopinguna kasutamise eesmärgi tõendamine võib osutuda 

keeruliseks, kuid kõnealuse paragrahvi nn jälituskataloogi lisamine võimaldab vajaduse korral 

(nt organiseeritud tegevuses) kasutada kuriteo tõendamisel jälitustegevust. Muu hulgas eeldab 

selle sätte edukas rakendamine dopingu leviku vastases võitluses koostöö ja info liikumise 

parandamist MTA (tolli), uurimisasutuste, prokuratuuri ja SA Eesti Antidoping vahel. 

 

Käitlemistoimingute lisamine karistatavate tegude hulka ei tähenda siiski dopingu tarvitamise 

kriminaliseerimist. Dopingut enda tarbeks hankinud ning seejärel seda tarvitanud sportlast 

karistatakse spordireeglite kohaselt ning muudatuse eesmärk ei ole sellele lisada täiendavat 

kriminaalõiguslikku hukkamõistu. Kui aga algselt enda tarbeks hangitud dopinguainet 

hakatakse soovitama, müüma või edasi andma teistele, on tegemist dopingukuriteoga. 

                                                           
16 Vt https://antidoping.ee/regulatsioonid/maailma-dopinguvastane-koodeks/  

https://antidoping.ee/regulatsioonid/maailma-dopinguvastane-koodeks/
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Lõikesse 2 on lisatud täiendavalt kvalifitseerivate asjaoludena tegutsemine grupis või suure 

varalise kasu saamise eesmärgil. Vajadus loetelu täiendada tuleneb sellest, et sageli 

kallutatakse dopingut tarvitama isikute koostöös: keegi hangib dopinguaine, keegi soovitab 

seda sportlasele ja keegi abistab sportlast dopingu kasutamisel. Koordineeritud tegevus on 

ohtlikum ja taunitavam, mistõttu on selle eest karistamine suuremas määras kui üksikisiku 

puhul, põhjendatud.  

 

Samuti on põhjendatud kõrgem karistusmäär juhul, kui kuritegu on toime pandud suure 

varalise kasu eesmärgil. Kasu arvutamise aluseks võetakse suure kahju määratlus KarS-i §-s 

121 (s.o üle 40 000 euro). Varaline kasu võib muu hulgas seisneda auhinnarahas, aga ka 

riikliku toetuse või stipendiumi saamises. Samuti võib see seisneda dopingu eest või 

kasutamise tulemusena saadavas tulus – näiteks kasu saab arst, kes kirjutab dopinguaine välja. 

 

Lisaks on muudetud sanktsiooni määra mõlemas lõikes. Sanktsiooni muutmine seniselt ühelt 

aastalt kahele esimeses lõikes ja kolmelt aastalt viiele teises lõikes väljendab ühiskondlikku 

hukkamõistu dopinguga seotud kuritegudele. Samuti on silmas peetud seda, et  kuigi sportlast 

ei saa karistada dopingu tarvitamise eest KarS § 195 alusel, siis teatud juhtudel on võimalik 

käsitleda sportlase tegevust KarS § 209 kelmuse paragrahvi järgi ja seega on vajalik 

sanktsioonid ühtlustada. Kelmuse lihtkoosseisu karistusmäär on kuni kolm aastat ja 

kvalifitseeritud koosseis üks kuni viis aastat vangistust.  

 

Eelnõu §-ga 4 muudetakse maksukorralduse seaduse § 29 punkti 45. Muudatuse kohaselt 

võib maksuhaldur avaldada maksusaladust sisaldavat teavet spordiseaduse § 6¹ lõike 6 punktis 

2 nimetatud isikute tööhõive andmete vastavuse kontrollimiseks ning sportlasega sõlmitud 

lepingu andmeid §-s 101 sätestatud sportlasestipendiumi ja §-s 105 sätestatud sportlasetoetuse 

maksmise eelduste kontrollimiseks. Muudatus tuleneb põhimõttest, et riik võib isikult või 

organisatsioonilt samu andmeid küsida ainult ühe korra. Kuna töötamise registris on info 

treenerite, juhendajate või treenerikutset taotlevate isikute tööhõive ning sportlastega sõlmitud 

töölepingu või muu võlaõiguslike lepingu kohta juba olemas, on spordiseadusest tulenevate 

ülesannete täitmiseks otstarbekas kasutada juba olemasolevaid ja esitatud andmeid. See tagab 

väiksema töökoormuse spordivaldkonna organisatsioonidele ja väiksema halduskoormuse 

Eesti spordiregistrile. Spordiorganisatsiooni jaoks on muudatuse tulemusena Eesti 

spordiregistris väljad tema juures töötavate treenerite, juhendajate ja treeneri kutset taotlevate 

isikute kohta varem juba täidetud. Sportlasega sõlmitud lepingute info olemasolu aitab kaasa 

spordiseadusega sätestatud stipendiumi ja toetuse määramise tingimuste eelduste kontrolli.  

 

Eelnõu § 5 täiendab tulumaksuseadust. 

 

Muudatuse esimese punktiga tuuakse spordiseaduse § 105 alusel makstav sportlasetoetus 

eraldi mittemaksustatava toetuse liigina tulumaksuseadusesse, täiendades tulumaksuseaduse § 

19 lõike 3 punkti 101. 

 

Teise punktiga määratletakse, et tulumaksuga ei maksustata sportlasestipendiumi, kui see on 

makstud spordiseaduse §-des 101 ja 106 toodud alustel, piirmääras ja korras. Eelnimetatud 

piirmäära hulka arvatakse ka tulumaksuseaduse § 19 lõikes 6 nimetatud isikult sportlasele 

makstud stipendium. Selle sätte teine lause on lisatud, et vältida mitmetitõlgendatavust, 

vaidlusi ja võimalikke kuritarvitusi. 
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Eelnõu § 5 kohaselt jõustub seadus 2020. aasta 1. jaanuaril.  

 

4. Eelnõu terminoloogia 

 

Eelnõus ei esine õigusaktides varem kasutamata termineid.  

 

Mõistet „sportlane“ kehtiv spordiseadus ei defineeri ning seda ei ole plaanis ka eelnõuga 

defineerida. Spordialad on väga erinevad, spordi valdkond väga lai ja mitmekesine. Kõigi 

spordialade osas sportlase kohta ühise nimetaja leidmine on väga keeruline ning võimalikud 

definitsioonid jäävad kas väga laiaks või on liiga kitsendavad. Defineerimiseks puudub ka 

vajadus, sest näiteks sportlasetoetuse sätete juures on eraldi tingimused, millele sportlane peab 

sportlasetoetuse saamiseks vastama. Samuti on sportlasega sõlmitava lepingu sättes täiendus, 

mis aitab vältida spordiseaduse erisuste võimalikke kuritarvitusi ning lihtsustab 

Tööinspektsioonil järelevalve tegemist: sportlase kui regulaarselt treeniva ja võistleva isikuga 

spordi tegemiseks sõlmitav leping on sõltuvalt pooltevaheliste suhete iseloomust tööleping 

või muu teenuse osutamiseks sõlmitav võlaõiguslik leping. Seega ei tohiks tekkida olukorda, 

kus spordi eripära ja hooajalist iseloomu arvestav tähtajaline tööleping sõlmitakse 

spordiorganisatsiooni töötajatega, kes spordiga ei tegele (nt sekretär, raamatupidaja).  
 

Üldistatult on võimalik öelda, et sportlane on isik, kelle eesmärk on oma sportlike võimete ja 

oskuste regulaarne arendamine ning heade sportlike tulemuste saavutamine ennekõike 

rahvusvahelistel võistlustel. Üldjuhul on sportlane mõne spordiorganisatsiooni liige.  

 

Eestis oli 31.12.2018 seisuga enam kui 181 000 harrastajat, kellest 104 000 olid noored ja 

77 000 täiskasvanud. Neist umbes 5500 on isikud, kes aastatel 2016–2018 alates U16 

vanuseklassist kuni täiskasvanuteni esindasid Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 

(olümpiamängud, maailmameistrivõistlused või Euroopa meistrivõistlused) või saavutasid 

Eesti meistrivõistlustel koha esikolmikus. Neist omakorda umbes 2000 on litsentsinud 

spordialaliit. Stipendiume saavaid sportlasi on omakorda ca 1350 (2016. ja 2017. aasta näitel). 

Siit tuleneb ka litsentsitud sportlase mõiste – tegemist on sportlasega, kellele on spordialaliidu 

sisemise menetluse ja tingimuste kohaselt omistatud litsents. 

 

5. Eelnõu vastavus Euroopa Liidu õigusele 

 

5.1. Sportlasestipendium ja tasustamine, sportlasega sõlmitud leping 

 

Spordi valdkond on Euroopa Liidu liikmesriikide ainupädevuses. Euroopa Liit omandas 

spordi valdkonnas esimest korda teatud kompetentsi Lissaboni lepingu jõustumisel 2009. 

aastal. Euroopa Liidu toimimise lepingu17 (edaspidi ELTL) artikli 165 kohaselt panustab liit 

Euroopa spordiküsimuste edendamisse, võttes arvesse selle eripära, vabatahtlikkusel 

põhinevad struktuurid ning sotsiaalse ja kasvatusliku funktsiooni. Liidu tegevusega püütakse 

arendada Euroopa mõõdet spordis spordivõistluste aususe ning avatuse ja sporditöö eest 

vastutavate asutuste omavahelise koostöö edendamise ning sportlaste, iseäranis noorte 

sportlaste füüsilise ja vaimse puutumatuse kaitsmise kaudu. Veel märgitakse artikli 165 

lõikes 4, et liit võib selles valdkonnas vastu võtta stimuleerivaid meetmeid, välja arvatud 

                                                           
17 Konsolideeritud tekst: http://eur-lex.europa.eu/legal-

content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:12016E/TXT&from=EN  
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igasugune liikmesriikide õigusnormide ühtlustamine. Artikli 6 kohaselt on sport valdkond, 

kus liit on pädev võtma meetmeid liikmesriikide meetmete toetamiseks, koordineerimiseks 

või täiendamiseks. Seega, tuginedes ELTL artiklitele 6 ja 165, on ühenduse roll 

spordivaldkonnas pigem koordineeriv ja toetav.  

 

Kuivõrd eelnõu puudutab ka töövaldkonda, peab vastav regulatsioon olema kooskõlas EL-i 

tööõiguse normidega. Euroopa Liidu tasemel reguleerib tähtajaliste töölepingute järjestikust 

sõlmimist Euroopa Liidu Nõukogu direktiiv 1999/70/EÜ tähtajalise töö kohta18. Direktiivi 

kohaselt tuleb liikmesriikidel järjestikuste tähtajaliste töölepingute või töösuhete kasutamise 

võimaliku kuritarvitamise vältimiseks vastu võtta üks või mitu järgmistest meetmetest:  

1. objektiivsed alused, mis õigustaksid selliste töölepingute või töösuhete uuendamist;  

2. järjestikuste tähtajaliste töölepingute või töösuhete maksimaalne kogukestus;  

3. selliste töölepingute või töösuhete uuendamiste arv.  

  

Samuti määravad liikmesriigid direktiivi kohaselt vajaduse korral kindlaks, millistel 

tingimustel loetakse tähtajalisi töölepinguid või töösuhteid:  

1. järjestikusteks;  

2. määramata tähtajaga töölepinguteks või töösuheteks.  

 

Nimetatud direktiiv võimaldaks muuta sportlastega tähtajalise töölepingu sõlmimise, 

järjestikku sõlmimise ja pikendamise reegleid selliselt, et regulatsioon oleks paindlikum ja 

annaks spordi eripära arvestades laialdasemad võimalused tähtajaliste töölepingute 

sõlmimiseks. 

 

Iseseisva otsustusõiguse töötaja regulatsiooni erand tuleneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu 

direktiivist 2003/88/EÜ, mis reguleerib tööaja korraldust. Nimetatud direktiivi artikli 17 

kohaselt võivad liikmesriigid teha erandeid direktiivi artiklitest 3–6 (igapäevane puhkus, 

tööpäevasisesed vaheajad, iganädalane puhkeaeg, maksimaalne iganädalane tööaeg), 8 (öötöö 

pikkus) ja 16 (arvestusperiood), kui tööaja pikkust kõnealuse tegevuse konkreetsete omaduste 

tõttu ei mõõdeta ja/või ei määrata eelnevalt kindlaks või kui selle määravad töötajad ise, eriti 

kui kõne all on:  

a) tegevjuhid või muud iseseisva otsustamisõigusega isikud;  

b) peresisesed abitöö tegijad või  

c) töötajad, kes täidavad oma ametikohustusi usutalitustel kirikutes ja usukogukondades.  

 

5.2. Andmete kogumine Eesti spordiregistris, sporditulemuste avalikustamine 

 

Kuivõrd kavandatava muudatusega soovitakse töödelda isikuandmeid, tuleb regulatsiooni 

väljatöötamisel arvestada Euroopa Parlamendi ja Euroopa Nõukogu määrust (EL) 2016/679 

füüsiliste isikute kaitse kohta isikuandmete töötlemisel ja selliste andmete vaba liikumise ning 

direktiivi 95/46/EÜ kehtetuks tunnistamise kohta (isikuandmete kaitse üldmäärus)19, mida 

rakendatakse 25. maist 2018. Isikuandmete töötlemise eesmärk peab tulenema seadusest ja 

olema vajalik avalikes huvides oleva ülesande täitmiseks. Samuti tuleb arvestada asjaoluga, et 

kui andmeid töödeldakse vastutava töötleja nimel (ehk käesoleval juhul teeb seda eraõiguslik 

                                                           
18 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/PDF/?uri=CELEX:31999L0070&from=ET  
19 http://eur-lex.europa.eu/legal-content/ET/TXT/?uri=CELEX:32016R0679  
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juriidiline isik), kasutab vastutav töötleja ainult selliseid volitatud töötlejaid, kes annavad 

piisava tagatise, et nad rakendavad asjakohaseid tehnilisi ja korralduslikke meetmeid sellisel 

viisil, et töötlemine vastab isikuandmete töötlemisele kehtestatud nõuetele ja sealjuures 

tagatakse andmesubjekti õiguste kaitse. 

 

5.3. Spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse riikliku kontaktpunkti loomine ja 

selle ülesannete täitmise üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule 

 

Konventsioon käsitleb mitut aluslepingutega hõlmatud EL-i õigusega puutumuses olevat 

valdkonda. Esiteks, kõige laiemalt on tegu spordivaldkonda jääva rahvusvahelise lepinguga. 

Teiseks puudutab konventsioon siseturu reguleerimist, sest sellega seatakse piirangud 

teenusepakkujate tegevusvabadusele. Kaudsemalt mõjutab konventsioon ühist 

kaubanduspoliitikat. Kolmandaks reguleeritakse kriminaalõiguses ja kriminaalasjades tehtavat 

koostööd, mis omakorda puudutab isikuandmete kaitset. Täpsemalt on konventsiooni üks 

eesmärke spordivõistluste manipuleerimisega seotud rahapesu takistamine.  

 

Konventsiooni puhul on tegu segalepinguga, mille teatud osas on EL-il ja liikmesriikidel 

jagatud pädevus. Lisaks sätestab ELTL-i artikli 4 lõige 3 lojaalse koostöö põhimõtte, mille 

kohaselt abistavad liit ja liikmesriigid täielikus vastastikuses austuses üksteist aluslepingutest 

tulenevate ülesannete täitmisel. Seda põhimõtet tuleb segalepingu puhul arvesse võtta. 

 

Euroopa Komisjon kaasati konventsiooni väljatöötamise protsessi ning ta osales EL-i nimel 

konventsiooni läbirääkimistel. Euroopa Komisjon on konventsiooni heakskiitmiseks 

valmistanud ette kaks Euroopa Liidu Nõukogu otsuse eelnõu. Esimene käsitleb heakskiitmist 

küsimustes, mis ei ole seotud kriminaalmateriaalõiguse ja õigusalase koostööga 

kriminaalasjades (õiguslik alus ELTL art 165 koostoimes art 218 lõikega 5). Teine eelnõu 

käsitleb heakskiitmist küsimustes, mis on seotud kriminaalmateriaalõigusega ja õigusalase 

koostööga kriminaalasjades (õiguslik alus ELTL art 83 lg 1 koostoimes art 218 lõikega 5). 

Hetkel otsuseid vastu võetud ei ole.  

 

5.4. Karistusseadustiku muutmine 

 

Kuritegude ja karistustega seonduv on üldiselt liikmesriikide ainupädevuses. Täpsemalt 

reguleerib seda ELTL-i artikkel 83, mille kohaselt võivad Euroopa Parlament ja nõukogu 

kehtestada seadusandliku tavamenetluse kohaselt direktiivide abil miinimumeeskirjad 

kuritegude ja karistuste määratlemiseks eriti ohtlike piiriülese mõõtmega kuriteoliikide puhul 

tulenevalt nende kuritegude olemusest või mõjust või erivajadusest võidelda nende vastu 

ühistel alustel. Need kuriteoliigid on järgmised: terrorism, inimkaubandus ning naiste ja laste 

seksuaalne ärakasutamine, ebaseaduslik uimastikaubandus, ebaseaduslik relvaäri, rahapesu, 

korruptsioon, maksevahendite võltsimine, arvutikuriteod ja organiseeritud kuritegevus. 

 

6. Seaduse mõjud 

 

Selles peatükis on eesmärki kirjeldatud reguleeritavate teemade kaupa.  

 

 

 

 

6.1. Sportlasestipendium ja tasustamine, sportlasega sõlmitud leping  
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Spordiseaduse muudatuste kavandamisel on seatud eesmärgiks luua eriregulatsioon 

sportlasestipendiumi ja sportlasetoetuse maksmiseks ning anda sportlasega sõlmitavas 

lepingus võimalus sportlase töö eripära arvestada ning seeläbi saavutada suurem õigusselgus 

kõikide sihtgruppide jaoks (sportlased, spordiorganisatsioonid, MTA). Selgete määratluste 

korral on võimalik taastada spordiorganisatsioonide töörahu, tagada sportlastele sotsiaalsed 

garantiid ning võimaldada MTA-l seda selge õigusraamistiku kaudu tõhusalt ja täpselt 

kontrollida. Spordiseaduse muudatuste tulemusena väheneb sportlastele makstavate 

stipendiumide maht veelgi ning suureneb nende sportlaste arv, kellega on sõlmitud leping 

ning kellele on tagatud sotsiaalsed garantiid. Samuti luuakse võimalus sportlase töösuhte 

paindlikumaks reguleerimiseks (tähtajalised lepingud, iseseisva otsustusõigusega töötaja 

regulatsioon). 

 

6.1.1. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: spordiorganisatsioonid ja spordikoolid 

 

Sihtrühma suurus: 07.10.2019 seisuga on Eesti spordiregistri andmetel Eestis 

2685 spordiorganisatsiooni ja 437 spordikooli (u 1,2% kõigist äriregistris, 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris 

registreeritutest). Samas ei tegele kõik spordiorganisatsioonid ega spordikoolid regulaarselt 

sportlaste toetamise ega neile stipendiumi maksmisega. Osa spordiorganisatsioone ja 

spordikoole tegelevad ainult spordivõistluste korraldamisega ning toetavad sportlasi 1–2 korda 

aastas. Sportlastele tulumaksuseaduse alusel stipendiumi maksnud spordiorganisatsioonide arv 

oli 2016. ja 2017. aastal vastavalt 86 ja 82 ning 2018. aastal 96. Sportlastele töötasu maksnud 

spordiorganisatsioonide arv oli 2016. ja 2017. aastal vastavalt 50 ja 54 ning 2018. aastal 92. 

Sportlasele nii stipendiumi kui ka töötasu maksnud spordiorganisatsioonide arv oli 2016. ja 

2017. aastal vastavalt 16 ja 19 ning 2018. aastal 23. Seega võib sihtrühma suurust hinnata 

väikeseks.  

 

Mõju valdkond: mõju majandusele (ettevõtluskeskkond ja ettevõtete tegevus); 

sotsiaalsed, sh demograafilised mõjud (töösuhe, tööturg, osalemine ühiskondlikus elus, 

haridussüsteem ja kultuur) 

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: kavandatav muudatus avaldab positiivset 

mõju spordivaldkonna arengule tervikuna, mõjutades ka majandust ja tööturgu. Muudatus 

mõjutab kõiki Eestis tegutsevaid spordiorganisatsioone ja spordikoole, kes toetavad sportlasi 

stipendiumidega või sõlmivad nendega lepinguid.  

 

Aastate 2013–2018 kohta tehtud MTA analüüsist selgub, et stipendiumide maksmine 

spordiorganisatsioonides on langemas (7,0 mln eurolt 4,7 mln eurole). Seevastu töötajate arv 

(1971-lt 3307-le), töötasude (11,2 mln eurolt 27,2 mln eurole) ning tööjõumaksude (6,0 mln 

eurolt  13,8 mln eurole) tasumine kasvab. Muudatusi spordiorganisatsioonide 

maksukäitumises iseloomustab joonis 1. 
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Joonis 1. Spordiorganisatsioonide maksukäitumine (MTA analüüs) 

 

Jooniselt selgub, et pöördvõrdeliselt stipendiumide maksmisele on kasvanud töötasu ja 

tööjõumaksude maksmine. Töötasud ja maksud on kasvanud rohkem, kui stipendiumid 

vähenenud. Tegemist on positiivse muutusega spordiorganisatsioonide maksukäitumises. 

 

Spordiorganisatsioonid ja spordikoolid tegelevad kolme olulise sihtrühmaga: sportlased, 

treenerid ja spordikohtunikud. Treenerite puhul rakendatakse riiklikke toetusmeetmeid juba 

2015. aastast. Alates 2018. aastast on spordiorganisatsioonidele ette nähtud toetusmeede Eesti 

meistrivõistlustel ja karikavõistlustel osalevate spordikohtunike tegevuse arendamiseks ning 

võimalus hüvitada vabatahtlikele spordikohtunikele kuni 20 eurot päevas. Hetkel on 

probleeme veel sportlastele stipendiumide ja töötasude maksmises. Eelnõuga loodetakse 

saavutada õigusselgus sportlase tasustamise või toetamise küsimuses, andes suunised 

korrektseks käitumiseks, mis tagab spordivaldkonnas suurema stabiilsuse. Sportlasega 

sõlmitava lepingu (eelkõige töölepingu) erisuste sätestamine oleks positiivne muudatus 

spordiorganisatsioonide ja spordikoolide  jaoks, sest pärast muudatuste jõustumist on neil 

võimalik sõlmida sportlastega lepinguid, mis arvestavad spordivaldkonna spetsiifikat. 

Iseseisva otsustuspädevusega töötaja ja tähtajalise töölepingu regulatsiooni sissetoomine loob 

paidlikkust töösuhetesse, seda näiteks olukorras, kus tööandjad on rangete töö- ja puhkeaja 

nõuete tõttu eelistanud seni muu võlaõigusliku lepingu sõlmimist.  

 

Riik ei eralda spordiorganisatsioonidele ega spordikoolidele eelnõu raames täiendavaid 

vahendeid. Lepingu sõlmimisega kaasnevateks maksudeks (mõjutab maksukoormust), aga ka 

stipendiumide või toetuste maksmiseks tuleb spordiorganisatsioonidel ja spordikoolidel  

kasutada juba praegu olemasolevaid vahendeid. Riik loob võimaluse toetada sportlast 

maksuvabalt kuni kahekordse kuu töötasu alammäära ulatuses kuus ning kehtestab 

stipendiumile piirmäära.  

 

Viimastel aastatel spordiorganisatsioonide makstud stipendiume iseloomustab tabel 1. 

 2016 2017 2018 

 Sport-

laste 

arv 

Stipendiu

-mide 

kogumaht 

Sport-

laste 

arv 

Stipendiu-

mide 

kogumaht 

Sport-

laste 

arv 

Stipendiu-

mide 

kogumaht 
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1000 

eurot 

aastas 

või 

vähem  

660 244 712 650 248 311 334 133 624 

1001–

6000 

eurot 

aastas 

509 1 293 949 485 1 362 561 406 1 325 189 

6001–

12 000 

eurot 

aastas 

108 902 362 131 1 081 920 94 812 056 

Üle 

12 001 

eurot 

aastas 

65 1 365 154 63 1 443 827 94 2 009 127 

 

Tabel 1. Spordiorganisatsioonidelt sportlastele makstud stipendiumid (MTA analüüs)  

 

Tabelist selgub, et 2016. aastal üle 12 000 euro aastas ehk üle kahekordse kuu töötasu 

alammäära stipendiumi maksti 65 sportlasele kokku 1,36 mln eurot, mis on 30% kogu 

makstud stipendiumidest. 2017. aastal olid samad näitajad vastavalt 63 sportlast, 1,4 mln 

eurot ja 26% ning 2018. aastal 94 sportlast, 2,0 mln eurot ja 46%.  

 

Seega spordiorganisatsioonide arv, kes peavad stipendiumidelt tasu maksmisele üleminekul 

leidma täiendavaid vahendeid või vähendama sportlasele väljamakstavaid summasid maksude 

maksmiseks, on võrreldes spordiorganisatsioonide koguarvuga väike. Sportlastele 

tulumaksuseaduse alusel stipendiumi maksnud spordiorganisatsioonide arv oli 2016. ja 2017. 

aastal vastavalt 86 ja 82 ning 2018. aastal 96. Kuna sportlane võib saada stipendiumi mitmelt 

organisatsioonilt, on parema ülevaate saamiseks esitatud andmed sportlaste, mitte 

spordiorganisatsioonide lõikes. Seda toetab ka stipendiumi määramise põhimõte, mille 

kohaselt määratakse stipendium avaliku konkurssiga ja sportlase sooviavalduse alusel. Võttes 

arvesse tabelit 1 ja tabelit 2 (vt allpool), on võimalik järeldada, et valdav osa stipendiumi 

maksnud organisatsioonidest maksab seda sportlastele väiksemas summas kui kuu töötasu 

alamäär. Seega nende spordiorganisatsioonide arv, kes peavad leidma täiendavaid rahalisi 

vahendeid sportlastele tasu maksmiseks suurte stipendiumide maksmise asemel, on väga väike 

võrreldes stipendiumi maksnud spordiorganisatsioonidega. Täiendavaid rahalisi vahendeid on 

neil võimalik saada uute erasektori toetajate kaasamisega või oma tegevuse 

ümberkorraldamise tulemusena. Tegevuse ümberkujundamine võib tähendada muuhulgas ka 

sportlikke eesmärkide muutmist, osalemist madalamates rahvusvahelistes liigades või vähem 

kvaliteetsemate sportlaste palkamist uueks hooajaks. Kuna sportlastega on lepingud sõlmitud 

enamasti üheks hooajaks, on neil võimalik valida, kas jätkata samas klubis või valida mõne 

teise spordiklubi pakkumine. Sellisel juhul on sportlaste jaoks tegemist valikuga, mida nad 

teevad enamasti iga hooaja alguses. 

 

Kuivõrd stipendiumi summale seatakse piirmäär, siis stipendiumide kogumaht väheneb. Kuna 

spordiorganisatsioonidele luuakse võimalus toetada sportlasega sõlmitud töölepingu või 

võlaõigusliku lepingu olemasolul sportlast kuus kuni kahekordse kuu töötasu alammäära 
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ulatuses, võib mõnevõrra väheneda spordiorganisatsioonidelt riigile laekuv maksutulu, sest 

need spordiorganisatsioonid, kes maksid varem sportlasele töötasu enam kui kuu töötasu 

alammäära ulatuses, võivad nüüd sõlmida sportlasega lepingu kuu töötasu alammäära ulatuses 

ning sportlast täiendavalt toetada maksuvabalt kuni kahekordse kuu töötasu alammäära 

ulatuses. Vabanevad rahalised vahendid on võimalik suunata sporditegevusse. Seega on 

kavandatav muudatus nende spordiorganisatsioonide ja spordikoolide  eelarve jaoks positiivse 

mõjuga. 

 

Kavandatavad muudatused mõjutavad spordialadest enam jalgpalli, korvpalli ja võrkpalli, sest 

need kolm spordiala on aastatel 2014–2018 maksnud spordivaldkonna stipendiumide 

kogumahust keskmiselt 65%. Ülejäänud spordialad (Eestis tegeletakse ligikaudu 100 

spordialaga) ainult 35%. 

 

 2014 2015 2016 2017 2018 

Jalgpall, korvpall, 

võrkpall 

4,0 mln 3,2 mln 3,3 mln 3,6 mln 2,94 mln 

Kõik teised alad kokku 1,8 mln 2,2 mln 1,7 mln 1,8 mln 1,34 mln 

 

Tabel 2. Jalgpalli, korvpalli ja võrkpalli stipendiumide võrdlus teiste aladega (MTA analüüs)  

 

Kui 2016. aastal maksid spordiorganisatsioonid stipendiume kokku 5,0 mln euro ulatuses, siis 

kümme enam stipendiumi maksnud organisatsiooni maksid kokku 2,9 mln eurot stipendiume 

ehk ligikaudu 60% kõikidest stipendiumidest. 2017. aastal olid vastavad näitajad 5,4 mln, 

3,3 mln eurot ja 60%. 2018. aastal olid vastavad näitajad 4,3 mln, 2,8 ja 65%. Need on ka 

organisatsioonid, keda kavandatavad muudatused kõige enam mõjutavad. Seega valdavale 

osale spordiorganisatsioonidele ei kaasne muudatustega mingit mõju. 

 

Kuigi mõju olulisust tervikuna võib lugeda väikeseks, on valdkonna jaoks see muudatus 

olulise tähtsusega ja vajalik. 

 

Mõju valdkond: mõju majandusele (halduskoormus) 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Spordiorganisatsioonide ja spordikoolide 

halduskulu ega halduskoormus ei suurene oluliselt sportlastele tehtud kulutuste kohta nimelise 

arvestuse pidamise osas (arvestust peetakse ka praegu). Väljamakstud stipendiumid 

deklareeritakse MTA-le igal aastal INF 9 esitamisega.  

 

Spordiorganisatsioonidele lisandub kohustus kanda stipendiumide ja toetuse saajad ning 

summad Eesti spordiregistrisse jooksvalt. Spordiorganisatsioonide ja spordikoolide 

halduskoormuse mittesuurendamisele aitab kaasa andmevahetus töötamise registriga. 

Spordiregistris on andmevahetuse tulemusena olemas töötamise registrist informatsioon 

lepingu olemasolu ja selle kestvuse kohta. Seega sportlasega sõlmitud lepingu kohta tööandja 

kahekordset infot esitama ei pea. Spordiregistrist on tulevikus võimalik spordiorganisatsioonil 

või spordikoolil edastada info MTA deklaratsioonile INF 9, mida praegu kõik stipendiumi 

maksjad peavad täitma. Andmete jooksev sisestamine spordiregistrisse võimaldab INF 9 

eeltäitmist. Sellest tulenevalt andmeid kahekordselt ei esitata.  

 

Lepingu sõlmimine sportlasega spordiorganisatsioonide ega spordikoolide halduskoormust 

oluliselt ei suurenda, sest juba praegu sõlmivad neist sportlastega lepinguid paljud. 

Võimalusega sõlmida tähtajalisi töölepinguid paindlikumalt võib kasvada tööandjate 
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administratiivne koormus ja suureneda vajadus muuta töökorralduse praktikat. 

 

Andmevahetus Eesti spordiregistri ja töötamise registri vahel aitab kaasa ka stipendiumi ja 

toetuse edaspidise väärmaksmise ennetamisele. Töötamise registrist saadava info põhjal on 

võimalik stipendiumi maksjatele spordiregistri keskkonnas teada anda, et konkreetse 

sportlasega on sõlmitud leping ning talle ei tohi enam stipendiumi määrata või anda toetuse 

maksjatele teada, kui toetuse piirmäär on täitunud ja rohkem ei ole võimalik konkreetsele 

sportlasele toetust maksta. 

 

Eelnõu kohaselt võib toetust maksta üksnes sportlasele, kellel on vastava spordialaliidu 

litsents. Seega võib teatud halduskoormuse suurenemist näha ka litsentside väljastamisel, kuid 

suurem osa spordialaliitudest kasutab sportlaste litsentsimist juba praegu. Need 

spordialaliidud, kellel hetkel veel oma litsentsimise süsteemi ei ole, on eelnõu projekti 

tutvustavatel kohtumistel olnud selle nõude seadmise osas pigem positiivsed ning kaaluvad 

võimalusi oma süsteemi loomiseks, sest näevad selles spordiala arengule positiivseid külgi. 

 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus (edaspidi ka SKTSA) kaardistas 2018. aasta märtsis 

spordialaliitude sportlaste ja klubide litsentsimist. 53 vastanud spordialaliidust litsentsib 

sportlasi/klubisid praegu 34 ehk ligikaudu 2/3. Litsentsimise süsteemi ei ole praegu 19 

spordialaliidul, aga seitse planeerib selle rakendamist lähiajal. Litsentsimise süsteemi 

väljatöötamine ei suurenda enamike spordialaliitude ega sportlaste halduskoormust, sest 

sportlaste litsentsimine on praegu pigem reegel kui erand. Samas ei ole vastav koormus 

kindlasti märkimisväärne ja muudatuse mõju võib lugeda väikeseks. 

 

Eeltoodust tulenevalt võib märkida, et muudatuse mõju ei ole oluline. Halduskoormus 

tervikuna jääb samaks.  

 

6.1.2. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: sportlased 

 

Sihtrühma suurus: MTA andmetel maksid spordiorganisatsioonid ja spordikoolid 2016. ja 

2017. aastal stipendiume kokku ligikaudu 1350 sportlasele summades vastavalt 3,8 mln ja 4,1 

mln eurot. 2018. aastal maksti stipendiumi 928 sportlasele summas 4,3 mln eurot. 

Stipendiume saanud sportlastele lisanduvad sportlased, kellele juba varasematel aastatel on 

tasu makstud. MTA andmetel oli 2016. aastal spordiorganisatsioonides tööl kokku 2933 ja 

2017. aastal 3058 inimest ning 2018. aastal juba 3307 inimest. Nendeks olid nii sportlased, 

treenerid, kohtunikud, tegevtöötajad kui ka sportlaste taustajõud (füsioterapeudid, 

määrdemehed, arstid). 3000 inimesest ligikaudu 2300 olid treenerid. Eraldi tasustatud 

sportlaste arvu ei ole võimalik MTA-l nende aastate kohta välja tuua, sest Eestis sportlaste 

isikukoodipõhine arvestus erinevalt treeneritest praegu puudub. 01.09.2019 seisuga on 

töötamise registrisse 172 inimese puhul ametinimetuseks märgitud sportlane. Kui lugeda 

sihtrühma suuruseks umbes 2000 sportlast (arv on siiski pigem väiksem), võib sihtrühma 

suurust hinnata võrreldes tööealise elanikkonnaga Eestis (ligikaudu 600 000 inimest) 

väikeseks.  

 

Mõju valdkond: mõju majandusele (leibkondade toimetulek ja majanduslikud otsused), 

sotsiaalsed, sh demograafilised mõjud (töösuhe, tööturg, osalemine ühiskondlikus elus, 

haridussüsteem ja kultuur)  
 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Kavandatav muudatus avaldab positiivset 
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mõju spordivaldkonna arengule tervikuna, mõjutades nii majandust kui ka sotsiaalset 

olukorda. Analüüsid näitavad, et aastatel 2016–2017 maksti stipendiumi ligikaudu 1350 

sportlasele ja 2018. aastal 928 sportlasele. Paljudel neist sotsiaalsed garantiid (ravikindlustus, 

pensioniõigusliku staaži tekkimine) hetkel puuduvad. Muudatuse tulemusena kasvab nende 

sportlaste arv, kellega spordiorganisatsioonid sõlmivad lepingu, mis tagab neile sotsiaalsed 

garantiid lepingu kehtivuse ajaks ja ka tulevikuks. Seega võib märkida, et suureneb nende 

sportlaste tööhõive ja väheneb nende sportlaste arv, kelle ainus sissetulek on olnud 

stipendium. Samas ei suurene tingimata sportlaste sissetulekud, sest riik ei eralda 

spordiorganisatsioonidele ja spordikoolidele täiendavaid vahendeid, vaid loob selgema 

õigusraamistiku. Sportlase lepingu sõlmimisega kaasnevateks maksudeks tuleb 

spordiorganisatsioonidel ja -koolidel kasutada juba olemasolevaid või leida täiendavaid 

rahalisi vahendeid.  

 

MTA analüüsist selgub, et enam kui kahekordse kuu töötasu alammäära suurust ehk üle 

12 000 euro aastas sai 2016. aastal stipendiumi vaid 70 sportlast, kes tegutsesid üheksal 

spordialal, kokku summas 1,6 mln eurot. 2017. aastal oli selliseid sportlasi 84 (tegutsesid 16 

spordialal) ja stipendiumide kogusumma oli 2,0 mln eurot. 2018. aastal oli sportlasi 94 ja 

kogusummaks 2,0 mln eurot. 

 

2016. aastal oli sportlasi, kellele maksti stipendiumi alla kuu töötasu alammäära, 87%. 2017. 

aastal oli selliseid sportlasi 85% ja 2018. aastal 80% stipendiumi saajatest. Seega, valdavale 

osale sportlastele muudatustega olulist mõju ei kaasne. 

 

Plaanitavad muudatused mõjutavad kõige enam sportlasi, kes on saanud suuremat 

stipendiumi, kuid nende puhul on piirmäära seadmine õigustatud, tagamaks, et  

spordiorganisatsioonid järgiksid seaduses märgitud stipendiumi maksmise eesmärki. Aastas 

enam kui 12 000 eurot stipendiumi saavate sportlaste puhul on valdavalt tegemist inimestega, 

kelle jaoks on sporditegevus peamine sissetulekuallikas ning nende puhul on sport pigem töö. 

 

Teisalt ei lõpetata ka seaduses toodud tingimustel stipendiumide maksmist, kuid maksmiseks 

luuakse selgemad alused, et vältida kohtuvaidlusi ja seaduste mitmetitõlgendatavust. 

 

Sportlasega tähtajaliste töölepingute sõlmimise regulatsiooni paindlikumaks muutmisega 

kaasneb olukord, kus seni lepinguta või muude võlaõiguslike lepingute alusel tegutsevad 

isikud saaksid töötada töölepingu alusel ja sellega laieneb ka sotsiaalne kaitse. Töötasult 

makstakse sotsiaalmaksu sotsiaalmaksu kuumääralt, mis on seotud ravikindlustuse tekkimise 

ja pensioniõigusliku staaži saamisega. Muu võlaõigusliku teenuse osutamise lepingu puhul 

maksab tellija või käsundiandja sotsiaalmaksu väljamakstavalt tasult. Samas ei kohusta eelnõu 

sportlasega töölepingut sõlmima, vaid vastav lepingu vorm valitakse konkreetse suhte sisu 

põhjal. Kui leitakse, et sportlasega tuleb sõlmida pigem võlaõiguslik leping, on eelnõus nõue, 

et sportlasele tuleb maksta tasu iga kuu. See tagab sportlasele regulaarse sissetuleku lepingu 

perioodi vältel. Kui tasu makstakse töötasu alammäära ulatuses ja sellelt makstakse maksud, 

annab see sportlasele täiendavad garantiid. Samuti lisandub sellisel juhul võimalus saada 

maksuvaba toetust eelnõus määratud ulatuses.  

 

Iseseisva otsustusõigusega töötaja regulatsiooni lisandumine soodustab samuti paindlikkust ja 

tööandja suuremat valmisolekut töölepingute sõlmimiseks. 

 

Eraldi on käesoleva seletuskirja lisas 1 välja toodud andmekaitsealane mõjuhinnang sportlaste 
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isikuandmete kogumise kohta. 

 

Kuigi mõju ulatuse tervikuna võib lugeda väikeseks, on see muudatus valdkonna jaoks olulise 

tähtsusega ja vajalik. 

 

Mõju valdkond: mõju majandusele (halduskoormus) 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Toetuse maksmise õigus on üksnes 

spordiorganisatsioonil ja spordikoolil, mis on kantud spordi andmekogusse. Toetust saab 

maksta ainult sportlasele, kellel on vastava spordialaliidu litsents, kes osaleb spordialaliidu 

võistlussüsteemis või esindab Eesti koondist ning kellele makstakse lepingu alusel iga kuu 

tasu vähemalt kuu töötasu alammäära ulatuses.  

 

Sportlasi litsentsib spordiklubi või spordikooli ettepanekul spordialaliit. Litsentsi olemasolu 

nõude sätestamine ei suurenda seega sportlase kui kodaniku halduskoormust. Samuti ei pea 

sportlane sisestama Eesti spordiregistrisse isikuandmeid ega talle makstud stipendiumi või 

toetuse andmeid. Seda teevad spordiorganisatsioonid või spordikoolid. Järelikult, muudatused 

stipendiumi ja toetuse maksmise põhimõtetes ei suurenda sportlase kui kodaniku 

halduskoormust, sest see jääb samaks. Sportlase jaoks on positiivne muudatus, et ta saab Eesti 

spordiregistrist teada, kui talle makstud seadusega lubatud stipendiumi piirmäär on saabunud 

või saabumas.  

 

Eeltoodust tulenevalt võib märkida, et muudatuse mõju ei ole oluline. Halduskoormus 

tervikuna jääb samaks.  

 

6.1.3. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: Maksu- ja Tolliamet 

 

Mõju valdkonnad: mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste asutuste 

töökorraldusele, kuludele ja tuludele (asutuste korraldus, avaliku sektori rahastamine, 

sh tulud ja kulud) 

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Muudatuse tulemusena MTA töökoormus 

oluliselt ei suurene, sest juba praegu kontrollib MTA spordiorganisatsioonide ja spordikoolide 

tegevust. MTA ei vaja pärast muudatuse jõustumist kontrollimiseks täiendavaid vahendeid. 

Stipendiumi ja/või toetuse maksmise piirmäärast kinnipidamist ja sportlasega sõlmitud lepingu 

alusel maksude laekumist on võimalik kontrollida tavapärase järelevalvega. Kuna eelnõuga 

luuakse ka õiguslik alus töötamise registri ja Eesti spordiregistri vahel sportlastega sõlmitud 

lepingute andmete vahetamiseks, on Eesti spordiregistri keskkonnas võimalik juba stipendiumi 

ja toetuse edaspidist väärmaksmist ennetada ning selle tulemusena vältida MTA töökoormuse 

märkimisväärset kasvu järelkontrolli tegemisel. Kahe riikliku andmebaasi infovahetuse 

tulemusena on Eesti spordiregistril võimalik anda toetuse maksjale teada, kui enam ei ole 

täidetud kõik seaduses märgitud tingimused toetuse maksmiseks või teavitada stipendiumi 

maksjaid sportlasega sõlmitud lepingu olemasolust ning stipendiumi maksmise õiguse 

lõppemisest.  

 

Andmebaasi liidestamiseks Eesti spordiregistriga on vaja MTA-le ette näha täiendavad 

vahended 2020. aasta eelarvesse. Eelpool nimetatud täiendavad kulud kaetakse MTA eelarvest. 

 

Eeltoodust tulenevalt ei ole muudatuse mõju sihtrühmale oluline.  
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6.1.4. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus 

 

Mõju valdkond: Mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste asutuste 

töökorraldusele, kuludele ja tuludele, mõju majandusele  

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: SKTSA kui Eesti spordiregistri volitatud 

töötleja ei ole andmekogu pidamisel ettevõtja, vaid haldusorgani rollis. Muudatuse tulemusena 

suureneb SKTSA töökoormus, sest vajalik on stipendiumide, sportlasega sõlmitud lepingu 

ning toetuste keskkonna loomine Eesti spordiregistrisse ning lisandub töö esitatud andmetega. 

Samas ei hinda SKTSA sellise keskkonna loomist väga töömahukas ja on arvestanud vajalike 

arendustegevuste (sh liidestamiseks MTA andmebaasiga ja töötamise registriga) maksumuseks 

ligikaudu 30 000 eurot, mida on võimalik katta SKTSA ja Kultuuriministeeriumi koostöös. 

SKTSA on vajalike arendustegevustega alustanud 2019. aasta mais ning plaanib arenduse 

valmis saada seaduse jõustumiseks. Täiendavaid vahendeid ei ole arendustegevusteks vaja 

taotleda. Tulevikus on SKTSA ülesanne andmete vahetamine MTA-ga ning vajaduse korral 

keskkonna nüüdisajastamine lähtuvalt laekunud tagasisidest. SKTSA ülesanne ei ole esitatud 

andmete regulaarne kontrollimine sarnaselt treenerite tööjõukulu toetuse eraldamisele. Samas 

on SKTSA ülesanne Eesti spordiregistri alamandmekogu arendamisel võtta kasutusele 

meetmeid, mis aitaksid tulevikus ennetada stipendiumi ja toetuse väärmaksmist – näiteks 

teavitada sportlasi ning stipendiumi ja toetuse maksjaid piirmäärade täitumisest. SKTSA on 

2020. aastal plaaninud määrata ühe oma töötaja lisaülesandeks nõustada spordiorganisatsioone 

stipendiumi ning toetuse korrektse maksmise ja kajastamise kohta Eesti spordiregistris. 

Andmete õigsuse eest vastutavad spordiorganisatsioonid ja spordikoolid.  

 

Eeltoodust tulenevalt ei ole muudatuse mõju sihtrühmale oluline. 

 

6.2. Sporditulemuste töötlemine Eesti spordiregistris, spordiorganisatsioonide õigus 

avalikustada sporditulemusi 

 

6.2.1. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus  
 

Sihtrühma suurus: 1 

 

Mõju valdkond: mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuse asutuste 

töökorraldusele, kuludele ja tuludele, mõju majandusele 

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: SKTSA on ka varem sporditulemusi kogunud 

ja analüüsinud, kuid hetkel ei ole vastav andmebaas avalik. Tegevuse ümberkandmine Eesti 

spordiregistri raamidesse koormust ei muuda. Vajalik on andmevahetusteenuse arendamine, 

mis on ühekordne tegevus ja sellega seotud kulu kaetakse SKTSA vahenditest. 

 

Muudatuse mõju sihtrühmale ei ole oluline. 

 

6.2.2. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: toetuste eraldajad  
 

Sihtrühma suurus: 100 (kohaliku omavalitsuse üksused, riigiasutused, avaliku sektori 

asutused, spordiorganisatsioonid) 
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Mõju valdkond: mõju majandusele (halduskoormus), sotsiaalsed, sh demograafilised 

mõjud (haridussüsteem ja kultuur) 

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Spordivaldkonna toetajad (sh 

Kultuuriministeerium), kes võtavad toetuste eraldamisel arvesse spordivõistluste tulemusi, 

vabanevad täiendavast tulemuste kontrollimisest taotluste menetlemise käigus. Enam ei ole 

vaja Eesti ja rahvusvaheliste spordiorganisatsioonide kodulehekülgedelt kontrollida, kas 

taotleja esitatud andmed on korrektsed või mitte. Muudatuse tagajärjel on võimalik 

spordivõistluste tulemuste info saada ühest riiklikust andmebaasist (Eesti spordiregistrist) ning 

teha selle põhjal spordiorganisatsioonide toetamise otsuseid. Samuti kaob vajadus taotlejatega 

spordivõistluste tulemusi täpsustada. Vajalik on andmevahetusteenusega liidestamine, mis on 

ühekordne tegevus.  

 

Sporditulemuste andmebaas on oma sisult ka spordiajalugu kajastav andmebaas, mis on 

spordivaldkonnale tähtis. 

 

Eeltoodust tulenevalt ei ole muudatuse mõju sihtrühmale oluline. Mõju valdkonnale on 

positiivne ja vajalik. 

 

6.2.3. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: spordiorganisatsioonid ja spordikoolid 
 

Sihtrühma suurus: 07.10.2019 seisuga on Eesti spordiregistri andmetel Eestis 2685 

spordiorganisatsiooni ja 437 spordikooli (u 1,2% kõigist äriregistris, mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris registreeritutest). Seega võib 

sihtrühma suurust hinnata väikeseks. 

 

Mõju valdkond: mõju majandusele (halduskoormus) 

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Sporditulemuste esitamist hõlmavate taotluste 

esitajad vabanevad tulemuste esitamisest, sest spordivaldkonna toetajad, kes võtavad toetuste 

eraldamisel arvesse spordivõistluste tulemusi, saavad soovitud info ühest andmekogust.  

 

Muudatus, mis puudutab sporditulemuste avaldamise õiguse andmist 

spordiorganisatsioonidele, lihtsustab spordiorganisatsioonide tööd. Seadusesse tuuakse 

õiguslik alus sporditulemuste avaldamiseks ilma nõusolekuta.  

 

Eeltoodust tulenevalt ei ole muudatuse mõju sihtrühmale oluline. Mõju valdkonnale on 

positiivne ja vajalik. 

 

6.2.4. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: sportlased 
 

Sihtrühma suurus: 5500 

Aastatel 2016–2018 oli aastas keskmiselt 5500 inimest, kes U16 vanuseklassist kuni 

täiskasvanute klassini esindasid Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (olümpiamängud, 

maailmameistrivõistlused või Euroopa meistrivõistlused) või saavutasid Eesti 

meistrivõistlustel koha esikolmikus. Spordiregistri tulemuste andmebaasi on plaanis koguda 

ennekõike selle sihtrühma tulemusi. 
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Mõju valdkond: mõju majandusele (halduskoormus), sotsiaalsed, sh demograafilised 

mõjud (osalemine ühiskondlikus elus) 

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Sporditulemuste esitamist hõlmavate 

taotluste esitajad vabanevad tulemuste andmestikku sisestamisest ning info on kättesaadav 

andmebaasis. Lisaks tekib sportlase jaoks usaldusväärne keskkond sporditulemuste 

talletamiseks. Sportlasel on võimalik eri võistlustel ja eri aastatel saavutatud tulemusi näha 

ühest kohast ega ole vaja spordiorganisatsioonide kodulehekülgi külastada. Nii on sportlasel 

võimalik oma arengut lihtsamalt jälgida. Samuti saab ta lihtsamalt tutvuda ka teiste sportlaste 

ehk oma otseste konkurentide tulemustega ning jälgida nende arenguid. Sportlane saab 

sporditulemuste andmekogu kasutada ka toetajate leidmiseks ja enda tutvustamiseks.  

 

Muudatuse mõju sihtrühmale ei ole samas oluline. Mõju valdkonnale on positiivne ja vajalik. 

 

Eraldi on käesoleva seletuskirja lisas 1 välja toodud andmekaitsealane mõjuhinnang 

sporditulemuste töötlemise osas. 

 

6.3. Spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse riikliku kontaktpunkti loomine ja 

selle ülesannete täitmise üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule 

 

6.3.1. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: kontaktpunkt 
 

Sihtrühma suurus: 1 

 

Mõju valdkond: mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste asutuste 

töökorraldusele, kuludele ja tuludele, mõju majandusele 

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Spordivõistlustega manipuleerimist peetakse 

tänapäeva spordi üheks suurimaks ohuks, sest see varjutab sportlikke väärtusi, nagu 

usaldusväärsus, aus mäng ja austus teiste vastu. Esimesed konkreetsed sammud 

manipuleerimise vastu võitlemisel tehti rahvusvahelisel tasandil 2011 ja 2012. aastal. Varem 

ei olnud rahvusvahelised organisatsioonid ega riigid sellele tähelepanu pööranud. 2011. aastal 

võttis Euroopa Nõukogu Ministrite Komitee vastu soovituse spordieetika edendamise kohta 

seoses spordivõistluste manipuleerimisega, pidades eelkõige silmas kokkuleppemänge. 2012. 

aastal Belgradis kogunenud Euroopa Nõukogu spordi eest vastutavate ministrite konverentsil 

võeti arvesse uuringu järeldusi ja kutsuti EPAS-s20 algatama läbirääkimisi võimaliku 

rahvusvahelise õigusvahendi (konventsiooni) üle, mis käsitleks spordivõistlustega 

manipuleerimist ning eelkõige kokkuleppemänge. Konventsioon kiideti heaks 2014. aastal 

ning sellest ajast on riigid tegelenud aktiivselt konventsiooni heakskiitmise, ratifitseerimise 

ning rakendamisega.  

 

Kuigi Eestis on praeguseks kohtusse jõudnud ainult mõni üksik spordivõistlustega 

manipuleerimise juhtum, võib piltlikult öelda, et tegemist on ainult jäämäe tipuga. Pettustega 

otseselt seotud isikute (sportlased, kohtunikud, treenerid, klubi juhtkond ja töötajad) 

karistamisega tegeleb Eestis eeskätt vastav alaliit. Näiteks määratakse pettuses osalenud 

mängijale/võistkonnale võistluskeeld. Kultuuriministeeriumi ja EOK soovitusel on suurem 

                                                           
20 Enlarged Partial Agreement on Sports, https://www.coe.int/en/web/sport/epas 

https://www.coe.int/en/web/sport/epas
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osa spordialaliitudest heaks kiitnud spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemise korra 

omal spordialal, mis sätestab ennekõike, mis on manipuleerimine, kuidas kahtlusi 

menetletakse ja kuidas manipuleerijaid karistatakse. Spordivõistlustega manipuleerimise 

vastase võitlusega on Eestis kõige enam kokku puutunud Eesti Jalgpalli Liit, kuid on esinenud 

mitmeid juhtumeid ka teistel spordialadel. Ka kihlvedude korraldajad on lõpetanud panuste 

vastuvõtmise ja vastuvõetud panused tühistanud, kui on ilmnenud võistluse aususe kahtlused. 

Kuna Eestis ei saa anonüümselt panustada ning turu maht on väike (2014. aasta 

hasartmängutulu vaid u 4,4 miljonit eurot), äratavad siin tehtud ebaharilikud panused 

tähelepanu isegi juhul, kui need tehakse väga väikestele summadele.  

 

Samas ei ole selline tegutsemine aidanud kaasa pettuste korraldajatele tabamisele. Seni on 

süüdistusi saanud pigem kaasosalised, kes on naiivselt püüdnud neile teatavaks saanud 

kokkulepete ärakasutamisega kohalike kihlveooperaatorite juures täiendavat tulu teenida21. 

 

Kuna spordivõistlustele panustamine on rahvusvaheline tegevus ja toimub peamiselt 

internetis, on paraku võimalik panuseid teha ka reguleerimata turgudel ja anonüümselt. 

Sellisel juhul annavad kavandatud pettusest märku üksnes suurte Aasia operaatorite 

koefitsientide anomaalsed muutused, mis kohati on olnud mängude ärajätmiseks piisavalt 

kõnekad22 ja annavad selgelt märku, et manipuleeritakse ka Eestis toimuvate 

spordivõistlusega. Olukorras, kus need operaatorid aktsepteerivad ka Eesti liigamängude 

panuseid, ei ole põhjust loota, et kohalik sport jääb katsetest seda kuritarvitada puutumata.  

 

Sarnaselt teiste riikide ja organisatsioonidega peab ka Eesti manipuleerimise ennetamiseks, 

avastamiseks ning karistamiseks astuma samme, millest üks esimesi oli eelnimetatud 

konventsiooni heakskiitmine. Kuna konventsiooni ratifitseerimine on tulenevalt EL-i tasandil 

tekkinud olukorraga praegu Euroopa Komisjoni soovitusel ootele pandud, aga 

manipuleerimise vastu on vaja võidelda, on Eesti otsustanud sarnaselt paljudele teistele EL-i 

riikidele nimetada konventsioonist tuleneva kontakpunkti ning tegeleda konventsiooni sisulise 

rakendamisega. 

 

Eraõiguslikul juriidilisel isikul tuleb sõlmida haldusleping Kultuuriministeeriumiga ning täita 

Euroopa Nõukogu spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse konventsioonis 

märgitud ülesandeid. Kultuuriministeeriumi hinnangul sobiks antud ülesandeid täitma Eesti 

Antidopingu ja Spordieetika SA, mille eesmärgiks on edendada Eestis diskrimineerimisvaba, 

eetilist ja ausat sporti, sh aidata kaasa dopingu kasutamise, spordivõistlustega manipuleerimise 

ning diskrimineerimise, väärkohtlemise, ahistamise jm ennetamisele; spordivõistlustel 

osalejate turvalisuse tagamisele; ning muude spordis esinevate spordi ausust ohustavate 

probleemide lahendamisele.  

 

Kuna Eesti Antidopingu ja Spordieetika SA liitub pärast asutamist SA-ga Eesti Antidoping, 

kelle eesmärk on võidelda dopingu kasutamise vastu, omades selles valdkonnas ka pikaajalist 

kogemust, siis pärast nende kahe asutuse liitumist ei ole Eestis ühtegi teist organisatsiooni, 

kellel oleks vastav kompetents spordiaususe temaatikaga tegelemiseks.  

 

Väljatoodud eesmärkide täitmiseks peab kontaktpunkt leidma sobivad isikud või koolitama 

olemasolevaid. Vajadusel tuleb leida täiendavatele isikutele töökohad ja töövahendid. Samuti 

                                                           
21 Vt süüdistust Tallinna Ringkonnakohtu otsuses kriminaalasjas nr 1-13-10768. 
22 Nt: http://www.rumodispo.com/magazine/estonian-football-clean  
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tuleb kontaktpunktil arendada oma veebileht. Kontaktpunkti peamised ülesanded on 

suhtlemine seotud pooltega, informatsiooni kogumine ja vahetamine ning sportlaste ja 

spordiorganisatsioonide koolitamine. Ühtlasi koondaks kontaktpunkt erinevate 

spordiennustuse pakkujate ja spordiorganisatsioonide kaudu laekuvat infot kahtlaste ja 

ebaharilike panuste kohta ning edastaks seda vajadusel uurimisasutustele.  

 

Kuna konventsiooni allkirjastamisel võttis Eesti riik kohustuse määrata kontaktpunkt, tuleb 

riigil kontaktpunkti nimetamisel arvestada ka täiendavate kuludega. Kontaktpunkti ülesannete 

täitmisega ei ole eraõiguslikul juriidilisel isikul ülesannete täitmiseks võimalik teenida 

piisavalt omavahendeid. Riigikogus 17.10.2018 vastu võetud hasartmängumaksu seaduse ja 

Eesti Kultuurkapitali seaduse muutmise seaduse kohaselt nähakse riigieelarves ette kulud 

Kultuuriministeeriumile summas, mille suurus vastab 14,1% hasartmängumaksu 

kavandatavast laekumisest ja millest eraldatakse 58,2% olümpiaettevalmistusprojektide 

toetamiseks, 3,5% puuetega inimeste spordikatusorganisatsioonide võistlusspordi projektide 

toetamiseks, 26,2% muude spordiprojektide toetamiseks, 10,5% kultuuriprojektide 

toetamiseks ning 1,6% spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud tegevuste 

toetamiseks. Antud summast võib KuM kasutada kuni 0,5% nimetatud toetuste 

administreerimisega seotud kulude katteks. KuM soovib eelpool mainitud spordivõistlustega 

manipuleerimise vastase võitlusega seotud tegevuste toetamiseks ette nähtud summa eraldada 

riiklikule kontaktpunktile.  

 

Eestis on ligi 2700 spordiorganisatsiooni ja 437 spordikooli, aga kontaktpunkt suhtleb 

ennekõike spordialaliitudega, keda Eestis on 70 ning paljud neist ei ole manipuleerimise 

seisukohast kõrge riskiga. Kontaktpunktist peaks saama ka peamine partner Politsei- ja 

Piirivalveametile (edaspidi ka PPA), MTA-le ja Riigiprokuratuurile, et ühiselt võidelda 

kokkuleppemängude vastu. Rahvusvaheliselt peetakse sporditulemustega manipuleerimist 

organiseeritud kuritegevusele madala riskiga ja suure tootlusega võimaluseks raha teenimiseks 

ja rahapesuks. 

 

Mõju ulatus sihtrühmale on väike. Lisandub küll uus tegevusvaldkond, muutub asutuse 

struktuur, nimetus ja senine toimimine, kuid kontaktpunktile on tagatud riigieelarveline 

rahastus ning kohanemise mõistes on juba alustatud teatud sisuliste tegevuste elluviimisega.  

 

Ebasoovitavate mõjude kaasnemise risk on pigem väike, sest Eestis ei ole palju 

spordivõistlustega manipuleerimisega seotud juhtumeid varem tuvastatud ega ametlikult 

menetletud.  

 

Eeltoodust tulenevalt ei ole muudatuse mõju sihtrühmale oluline.  

 

6.3.2. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: spordiorganisatsioonid ja spordikoolid 
 

Sihtrühma suurus: 07.10.2019 seisuga on Eesti spordiregistri andmetel Eestis 2685 

spordiorganisatsiooni ja 437 spordikooli (u 1,2% kõigist äriregistris, mittetulundusühingute ja 

sihtasutuste ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste registris registreeritutest).  

 

Mõju valdkond: sotsiaalsed, sh demograafilised mõjud (osalemine ühiskondlikus elus, 

haridussüsteem ja kultuur)  
 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Kontaktpunktist kujuneb 
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spordiorganisatsioonide jaoks kompetentsikeskus, mis nõustab ja koolitab neid 

spordivõistlustega manipuleerimise vastases võitluses. Kontaktpunkt kogub informatsiooni 

Eestis või Eesti sportlastega välismaal seotud kahtlastest spordivõistlustest ning aitab 

spordiorganisatsioonidel lahendada spordivõistlustega manipuleerimise juhtumeid. 

Kontaktpunkt aitab spordiorganisatsioonidel luua vastavad korrad, et neil oleks võimalik 

manipuleerimisega seotud inimesi võistlustelt kõrvaldada ning distsiplinaarkaristusi määrata. 

Hetkel on piisav kompetents antud teemaga tegelemiseks olemas vähestes Eesti 

spordialaliitudes. Kontaktpunktil on ühtlasi ka vihjeliin, kuhu spordiorganisatsioonid saavad 

kahtlastest võistlustest ja isikutest teatada. Kontaktpunkt oleks spordiorganisatsioonidele 

oluliseks abiks ka suhtlemisel PPA, MTA ja spordiennustuse korraldajatega. 

Kokkuleppemängude vastane võitlus aitab tagada spordiausust ja seega kaitsta spordimainet, 

mis omakorda võiks meelitada rohkem inimesi spordiga tegelema ja/või spordivõistlustest osa 

saama. 

 

Muudatuse mõju sihtrühmale ei ole samas oluline. Mõju valdkonnale on positiivne ja vajalik. 

 

Mõju valdkond: mõju majandusele (halduskoormus) 

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Spordiorganisatsioonidel on olemas partner, 

kes nõustab ja koolitab neid spordivõistlustega manipuleerimise vastases võitluses. Iga 

spordiorganisatsioon Eestis ei pea spordivõistlustega manipuleerimise vastast võitlust enam 

iseseisvalt arendama, vaid saab abi kontaktpunktilt. Sõltumata kontaktpunkti olemasolust 

peavad spordialaliidud nagunii spordivõistlustega manipuleerimise vastu võitlemisega 

regulaarselt tegelema (sh kehtestama ja uuendama oma kordasid ning vajadusel menetlema 

kahtlusi ja määrama karistusi). Kuna kõigi spordiorganisatsioonide jaoks tekib üks tugev 

kompetentsikeskus, kes aitab neil regulaarselt manipuleerimise vastu võidelda, väheneb 

spordiorganisatsioonide halduskoormus. 

 

Muudatuse mõju sihtrühmale ei ole samas oluline. Mõju valdkonnale on positiivne ja vajalik. 

 

6.3.3. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: sportlased ja spordikohtunikud 
 

Sihtrühma suurus: 5500 sportlast ja umbes 3500 spordikohtunikku 

 

Aastatel 2016–2018 oli aastas keskmiselt 5500 inimest, kes U16 vanuseklassist kuni 

täiskasvanuteni esindasid Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel (olümpiamängud, 

maailmameistrivõistlused või Euroopa meistrivõistlused) või saavutasid Eesti 

meistrivõistlustel koha esikolmikus. Spordivõistlustega manipuleerimine ja sellega kaasnevad 

ohud võivad mõjutada ennekõike seda sihtrühma. 

 

Kultuuriministeeriumi 2016. ja 2017. aastal korraldatud uuringu kohaselt on Eestis 

spordikohtunikke ligikaudu 3500. 

 

Mõju valdkond: mõju majandusele (halduskoormus), sotsiaalsed, sh demograafilised 

mõjud (osalemine ühiskondlikus elus, haridussüsteem ja kultuur) 

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Kontaktpunktist kujuneb sportlaste ja 

spordikohtunike jaoks kompetentsikeskus, kes nõustab ja koolitab neid spordivõistlustega 

manipuleerimise vastases võitluses. Kontaktpunkt kogub informatsiooni Eesti sportlastega 
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seotud kahtlastest spordivõistlustest ning vajadusel informeerib neid. Kontaktpunktil on 

ühtlasi ka vihjeliin, kuhu sportlased ja spordikohtunikud saavad kahtlastest võistlustest ja 

isikutest teatada. Kontaktpunkt annab sportlastele ja spordikohtunikele vajadusel nõu, kuidas 

käituda, kui nende poole on pöördutud soovida spordivõistlustega manipuleerida. Hetkel on 

piisav kompetents antud teemaga tegelemiseks vähestes Eesti spordialaliitudes ning 

kontaktpunkt aitaks seda olukorda oluliselt parandada. Kontaktpunkt oleks sportlastele ja 

spordikohtunikele oluliseks abiks ka suhtlemisel PPA, MTA ja spordiennustuse 

korraldajatega. Kokkuleppemängude vastane võitlus aitab tagada spordiausust ja seega kaitsta 

spordimainet, millest võidaksid ühiskondlikult ka sportlased ja spordikohtunikud. Negatiivne 

tähelepanu võib kahjustada nende ühiskondliku positsiooni ja vähendada sissetulekuid. 

 

Muudatuse mõju sihtrühmale ei ole samas oluline. Mõju valdkonnale on positiivne ja vajalik. 

 

6.3.4. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: spordiennustuse korraldajad 
 

Sihtrühma suurus: Eestis on registreeritud 12 spordiennustuse korraldajat  

 

Mõju valdkond: mõju majandusele (halduskoormus), sotsiaalsed, sh demograafilised 

mõjud (haridussüsteem ja kultuur)  
 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Isikud, kes kannavad spordivõistlustega 

manipuleerimise tulemusel otsest rahalist kahju, on spordiennustuse korraldajad ja nende 

kliendid. Kontaktpunktist kujuneb spordiennustuse korraldajatele oluline koostööpartner, kes 

nõustab ja aitab neid spordispetsiifilistes küsimustes ning suhtlemisel 

spordiorganisatsioonide, sportlaste ja spordikohtunikega. Kontaktpunkti kaudu saavad 

spordiennustuse korraldajad omavahel vahetada ka informatsiooni ebaharilike ja kahtlaste 

panuste kohta, mis võimaldab manipulatsioone avastada. Spordiennustuse korraldajatel on 

olemas omad spordivõistluste monitooringu süsteemid ning koostöös kontaktpunktiga on 

võimalik Eestis toimuvaid pettusi kiiremini avastada ja paremini ennetada. 

Kokkuleppemängude vastane võitlus aitab tagada spordiausust ja seega kaitsta spordimainet, 

millest võidaksid spordiennustajad. Negatiivne tähelepanu võib potentsiaalseid panustajad 

spordi juurest eemale peletada, mistõttu võivad väheneda ka spordiennustuste korraldajate 

sissetulekud. 

 

Muudatuse mõju sihtrühmale ei ole samas oluline. Mõju valdkonnale on positiivne ja vajalik. 

 

6.4. Karistusseadustiku muutmine  

 

Justiitsministeerium tegi ettepaneku täiendada karistusseadustikku (§ 195), mille alused on 

välja töötanud ministeeriumide ja spordiringkondade ühine töögrupp. Töögrupis osalesid 

Justiitsministeeriumi, Riigiprokuratuuri, SA Eesti Antidoping ning Eesti Olümpiakomitee 

esindajad. 

 

6.4.1. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: spordiorganisatsioonid ja spordikoolid 

 

Sihtrühma suurus: 07.10.2019 seisuga on Eesti spordiregistri andmetel Eestis 

2685 spordiorganisatsiooni ja 437 spordikooli (u 1,2% kõigist äriregistris, 

mittetulundusühingute ja sihtasutuste registris ning riigi ja kohaliku omavalitsuse asutuste 

registris registreeritutest). Spordisüsteemis on rakendatud 5909 treeneri töökohta, millest 3358 
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omavad treenerikutset. Organiseeritud harrastajaid on 181 195, millest 105 426 on noored 

(kuni 19a) harrastajad.  

 

Mõju valdkond: mõju majandusele (ettevõtluskeskkond ja ettevõtete tegevus); 

sotsiaalsed, sh demograafilised mõjud (töösuhe, tööturg, osalemine ühiskondlikus elus, 

haridussüsteem ja kultuur) 

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Kavandatav muudatus avaldab positiivset 

mõju spordivaldkonna arengule tervikuna, mõjutades ka majandust ja tööturgu. Euroopa Liidu 

andmetel annab sport liikmesriikides 2,12% SKP-st ja 2,72% tööhõivest. 2018. aastal 

statistikaameti läbi viidud spordi satelliitkonto uuring tõi välja, et 2014. aastal andis sport 

Eestis 1,12% SKP-st ja 3,1% tööhõivest. Muudatus mõjutab kõiki Eestis tegutsevaid 

spordiorganisatsioone ja spordikoole, sest aitab parandada kogu spordi mainet ja on 

antidopingualase ennetustegevuse oluline argument. 

 

Muudatuse tulemusena peaks suurenema võimalus tabada dopingu vahendajad, selle 

kasutamisele õhutajad ja kaasaaitajad enne, kui sportlane on andnud positiivse dopinguproovi, 

sest muudatus aitab senisest paremini rakendada õiguskaitseorganeid dopinguvastases 

võitluses ja parandada koostööd Eesti dopinguvastase organisatsiooniga. Seeläbi peaks 

vähenema ka dopingu tarvitamine. Antud muudatuse tulemusena peaks vähenema 

dopinguskandaalide arv ja tänu sellele ka võimalik mainekahju kogu spordile, mille 

tulemusena võidavad kõik spordiorganisatsioonid ja spordikoolid. 

 

Eeltoodust tulenevalt võib märkida, et muudatuse mõju on väike. 

 

Mõju valdkond: mõju majandusele (halduskoormus) 

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Spordiorganisatsioonide ja spordikoolide 

halduskulu ega halduskoormus ei suurene, kuid spordiorganisatsioonid peavad Maailma 

Antidopinguagentuuri (WADA) koodeksist juhindudes senisest hoolikamalt jälgima, milliseid 

ravimeid ja/või toidulisandeid nad oma sportlastele soovitavad, et vältida antud seaduse 

paragrahviga pahuksisse minemist ning rangemat karistust.  

 

Eeltoodust tulenevalt võib märkida, et muudatuse mõju halduskoormusele ei suurene.  

 

6.4.2. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: sportlased 

 

Sihtrühma suurus: Aastatel 2016–2018 oli aastas keskmiselt 5500 inimest, kes U16 

vanuseklassist kuni täiskasvanuteni esindasid Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel 

(olümpiamängud, maailmameistrivõistlused või Euroopa meistrivõistlused) või saavutasid 

Eesti meistrivõistlustel koha esikolmikus. Nendel sportlastel on suurem tõenäosus sattuda 

dopingukontrolli. Samuti on selle tasemega sportlased rohkem mõjutatud välisest kuvandist, 

sest sõltuvad palju sponsorlusest. 

 

SA Eesti Antidoping andmetel on aastatel 2014-2018 registreeritud 23 dopinguvastaste 

reeglite rikkumist ehk dopingujuhtumit. See teeb keskmiselt 4,6 juhtumit aastas. Kokku on 

aastatel 2014-2018 võetud 1 671 dopinguproovi ehk keskmiselt 334 proovi aastas. 
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Mõju valdkond: mõju majandusele (leibkondade toimetulek ja majanduslikud otsused), 

sotsiaalsed, sh demograafilised mõjud (töösuhe, tööturg, osalemine ühiskondlikus elus, 

haridussüsteem ja kultuur)  
 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Väljatoodud sportlased peavad pärast 

muudatust veelgi enam jälgima enda tarvitatud toidulisandeid ja/või ravimeid, sest positiivse 

dopinguproovi järel võivad nad sattuda kriminaaluurimise alla. Muudatus sportlasi palju ei 

mõjuta, sest positiivse dopinguproovi puhul uurib neid riiklik dopinguvastane organisatsioon  

igal juhul. 

 

Kuna muudatuse (vt eelmist punkti) tulemusena peaks vähenema dopingu teadlik tarvitamine, 

on muudatusel sportlastele ka positiivne mõju, sest aitab kaitsta spordi mainet ühiskonnas.  

 

6.4.3. Muudatusest mõjutatud sihtrühm: prokuratuur ning Politsei- ja Piirivalveamet 

(menetlejad) 

 

Mõju valdkonnad: mõju riigiasutuste ja kohaliku omavalitsuse üksuste asutuste 

töökorraldusele, kuludele ja tuludele (asutuste korraldus, avaliku sektori rahastamine, 

sh tulud ja kulud) 

 

Mõju kirjeldus ja järeldus mõju olulisuse kohta: Muudatuse tulemusena suureneb vähesel 

määral prokuratuuri ja politseiuurijate töökoormus, sest võib tekkida senisest suurem vajadus 

kontrollida pärast sportlase positiivset dopinguproovi tema taustajõude ning nende seotust 

keelatud aine hankimise ja kasutamisega. Samuti tuleb uurida erinevaid dopinguaineid 

vahendavaid organisatsioone. Muudatuse tulemusena ei muutu töö laad ega korraldus ning 

tõenäoline dopingu juhtumite arv on samuti väike. 

 

SA Eesti Antidoping andmetel on viimastel aastatel olnud positiivseid dopinguproove 

keskmiselt 4,6 juhtumit aastas. Kuna mitmete nende positiivsete juhtumite raames tarvitatud 

dopinguainete kasutamiseks ei ole vaja kõrvalist abi ja tihti on need sportlase enda hangitud, ei 

ole taolistel juhtudel politsei ja prokuratuuri kaasamine vajalik ka tulevikus, sest puudub 

kuriteo koosseis. SA-ni Eesti Antidoping on jõudnud mitmeid vihjeid ka võimalike 

dopinguvõrgustike kohta, kuid nende arv on samuti väga väike, mistõttu politsei ja 

prokuratuuri töökoormus oluliselt ei tõuse (hinnanguliselt 1–3 juhtumit aastas). 

 

Küll aga tõstatub vajadus koolitada välja ja määrata eraldi politseiuurija ning vastutav 

prokurör, kellel oleks selle valdkonnaga tegelemisel suurem pädevus. Dopinguvastase 

võitlusega on oluline tegeleda, sest ka Interpol on välja toonud, et dopinguainetega 

hangeldamisega seotud turg on organiseeritud kuritegevusele väikese riskiga, kuid kasumlik 

äri.23  

 

Eeltoodust tulenevalt on muudatuse mõju sihtrühmale väike. 

 

7. Seaduse rakendamisega seotud riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuse tegevused, 

eeldatavad kulud ja tulud 

 

                                                           
23 https://www.interpol.int/Crimes/Corruption/Anti-doping 

https://www.interpol.int/Crimes/Corruption/Anti-doping
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7.1. Sportlasestipendium ja tasustamine, sportlasega sõlmitud leping 

 

Seaduse rakendamine ei too kaasa täiendavaid kulutusi riigieelarvele. Ühelt poolt võib 

esineda tööjõumaksude laekumise vähenemist, sest spordiorganisatsioonidel tekib võimalus 

maksta sportlastele lepingu olemasolu korral toetust kuni kahekordse kuu töötasu alammäära 

ulatuses kuus maksuvabalt. Teisalt seatakse piirmäär aastas makstavale stipendiumile, millega 

piiratakse praegu teatud juhtudel levinud väga kõrgete stipendiumide maksmist sportlastele. 

Aastate 2013–2017 trende stipendiumide ja tööjõumaksude maksmises on kirjeldatud 

seletuskirja punktis 6.1.1. Kavandatava muudatusega eeldatakse, et need trendid jätkuvad ehk 

spordiorganisatsioonide makstavad maksuvabad stipendiumid vähenevad ning tööjõumaksude 

laekumine suureneb.  

 

Paindlikkuse lisamine töölepingute sõlmimisse toob sportlasi tööhõivesse juurde ja võib 

kasvada tööjõumaksete laekumine. Muudatusega ei kaasne täiendavaid ülesandeid kohalikele 

omavalitsustele.  

 

Spordikoolituse ja -Teabe Sihtasutus kui Eesti spordiregistri volitatud töötleja peab 

stipendiumide ja toetuste üle arvestuse pidamiseks korraldama Eesti spordiregistri 

arendustegevusi, kuid nendeks vajalikud rahalised vahendid leitakse SKTSA ja 

Kultuuriministeeriumi koostöös. Mõju SKTSA-le on täiendavalt analüüsitud seletuskirja 

punktis 6.1.4.  

 

MTA kontrollib juba praegu spordiorganisatsioonide ja spordikoolide väljamakseid ning teeb 

seda ka tulevikus. Stipendiumi ja/või toetuse maksmise piirmäärast kinnipidamist ja 

sportlasega sõlmitud lepingu alusel maksude laekumist on võimalik kontrollida tavapärase 

järelevalvetegevuse kaudu. MTA halduskoormuse suurenemist aitab vältida ka andmevahetus 

sportlastega sõlmitavatest lepingutest töötamise registri ja Eesti spordiregistri vahel ning 

SKTSA ennetavad tegevused stipendiumi ja toetuse väärmaksmisel. Mõju MTA tegevusele 

on täiendavalt analüüsitud seletuskirja punktis 6.1.3. 

 

7.2. Sporditulemuste töötlemine Eesti spordiregistris, spordiorganisatsioonide õigus 

avalikustada sporditulemusi 

 

Sporditulemuste alamandmekogu haldamisega on hetkel SKTSA-s seotud 2,5 töökohta. 

Alamandmekogu andmevahetuseks tuleb arendada vastav X-tee teenus, mis toob kaasa 

kulutusi, mis kaetakse SKTSA vahendite arvelt. 

 

7.3. Spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse riikliku kontaktpunkti loomine ja 

selle ülesannete täitmise üleandmine eraõiguslikule juriidilisele isikule 

 

Spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse konventsioonis märgitud ülesannete 

täitmiseks peab kontaktpunkt leidma sobivad isikud või koolitama juba olemasolevaid. 

Vajadusel tuleb leida täiendavatele isikutele töökohad ja töövahendid. Samuti tuleb 

kontaktpunktil teha arendusi oma veebilehel ning asjaajamises. Kontaktpunkti peamised 

ülesanded on suhtelda seotud pooltega, koguda ja vahetada informatsiooni ning koolitada 

sportlasi ja spordiorganisatsioone. Võttes arvesse, et ühe inimese brutopalgaks võiks sellise 

vastutusrikka ülesande täitmisel olla vähemalt 2000 eurot kuus, oleks tema aastane tööjõukulu 

ligikaudu 32 000 eurot, millele võiks lisanduda umbes 8000 eurot aastas muid kulusid 

(transport, telefon, lähetused). Ühe isiku palkamiseks oleks seega vaja leida täiendavalt 
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vähemalt 40 000 eurot. Kontaktpunkti sisuliste tegevuste (koolitused, veebileht, 

infomaterjalid) elluviimiseks oleks täiendavalt vaja planeerida vähemalt 20 000 eurot aastas. 

Järelikult, konventsioonist tuleneva kontaktpunkti nimetamine tähendab riigile vähemalt 

60 000 euro suurust täiendavat kulu aastas. Konkreetne summa selgub kontaktpunkti 

rakendamisel. Antud summa kaetakse hasartmängumaksu seaduse alusel 

Kultuuriministeeriumile ette nähtud hasartmängumaksu laekumisest, KuM-i eelarvest ja 2019. 

aastal toimunud SA Eesti Antidopingu tegevustoetuse tõusust. 

 

7.4. Karistusseadustiku muutmine 

 

Lähtuvalt punktist 6.4.3. ei too karistusseadustiku muutmine ja selle rakendamine kaasa suuri 

täiendavaid kulutusi riigieelarvele. SA Eesti Antidopingu ja/või vastselt loodud Eesti 

Antidopingu ja Spordieetika SA saab politseiuurijate ja prokuröride dopingualase 

täiendkoolituse viia koostöös Politsei- ja Piirivalveameti ning Riigiprokuratuuriga vajadusel 

läbi olemasolevate rahaliste vahenditega. Uurimiste ja kriminaalmenetluste läbiviimine peaks 

toimuma olemasolevatest rahalistest vahenditest, mistõttu on raske näha täiendava lisaressursi 

vajadust. 

 

8. Rakendusaktid 

 

Seaduse vastuvõtmisel on vaja kultuuriministri määrusega kehtestada Eesti spordiregistri 

põhimäärus (hetkel VV määrus „Eesti spordiregistri asutamine ja registri pidamise 

põhimäärus“). Rakendusakti kavand on lisatud seletuskirja juurde ja selle lõplikusse 

väljatöötamisse kaasatakse edaspidi kõik asjassepuutuvad asutused (HTM, MKM, AKI). 

 

9. Seaduse jõustumine 

 

Seaduse jõustumine on kavandatud 1. jaanuaril 2020. Kuivõrd spordiorganisatsioonid on 

väljatöötatava lahendusega kursis, ei vaja nad uue regulatsiooniga kohanemiseks pikemat 

aega. Antud ajahetkeks jõuab ka STKSA välja töötada vajalikud IT-lahendused uute 

andmegruppide töötlemiseks ja andmevahetuse korraldamiseks. 01.01.2020 on mõistlik ka 

seetõttu, et stipendiumide ja toetuste arvestus on kalendriaasta põhine ning seaduse 

rakendamine võiks alata kalendriaasta alguse ehk 1. jaanuariga.  

 

10. Eelnõu kooskõlastamine, huvirühmade kaasamine ja avalik konsultatsioon 
 

Senine menetluskäik 

 

Esimesel korral tutvustati kavandatavaid spordiseaduse muudatusi spordialaliitudele 2018. 

aasta märtsis toimunud kohtumisel. Seejärel on kõigile EOK juriidilisest isikust liikmetele 

2018. aasta kevadel arvamuse avaldamiseks saadetud spordiseaduse muutmise seaduse eelnõu  

väljatöötamiskavatsus. 18.05.2018 tutvustas kultuuriminister sportlase stipendiumi ja toetuse 

põhimõtteid EOK täiskogul ehk üldkoosoleku istungil.  

 

Eelnõu oli eelnõude infosüsteemis (EIS) kooskõlastusringil 2018. aasta oktoobris ja see 

kooskõlastati märkustega. Märkusi esitasid Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium ja 

Andmekaitse Inspektsioon. Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium ning Haridus- ja 

Teadusministeerium esitasid oma kommentaarid e-kirjaga. Sotsiaalministeeriumiga toimus 

esitatud märkuste arutamiseks kohtumine, kus leiti regulatsiooni osas paremad lahendused. 
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Rahandusministeeriumi märkustega on arvestatud. Haridus- ja Teadusministeeriumi ja 

Andmekaitse Inspektsiooni märkused lahendame edaspidi spordiregistri põhimääruse eelnõu 

väljatöötamise raames (eelnõu juurde on lisatud põhimääruse kavand).  

 

Spordiorganisatsioonide tagasiside on olnud positiivne ning EOK liikmed toetavad 

kavandatavate muudatuste elluviimist. Spordiorganisatsioonidest esitasid oma arvamuse 2018. 

aasta oktoobris kirjalikult Eesti Kergejõustikuliit ja Eesti Korvpalliliit. Mõlema 

spordialaliiduga on seejärel toimunud ka kohtumised, kus on muudatuste sisu arutatud.  

 

Eelnõu esitati teist korda kooskõlastamiseks Sotsiaalministeeriumile, 

Rahandusministeeriumile, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumile, Haridus- ja 

Teadusministeeriumile ja Eesti Linnade ja Valdade Liidule ning arvamuse avaldamiseks 

Andmekaitse Inspektsioonile ja spordiorganisatsioonidele (EOK-le ja tema 107 juriidilisest 

isikust liikmele). Lisaks esitati eelnõu arvamuse avaldamiseks kümnele suuremale noortega 

tegelevale spordiklubile, kelleks olid Audentese Spordiklubi, Jalgpalliklubi FCF 

Jalgpallikool, MTÜ Jalgpallikool Tammeka, MTÜ Orca Swim Club, MTÜ Spordiklubi Nord, 

MTÜ Tartu Ujumisklubi, MTÜ Tartu Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi, Spordiklubi 

Garant, Spordiklubi Keila Swimclub ja Tartu Spordiselts „Kalev“.  

 

Spordiorganisatsioonidest vastasid Kultuuriministeeriumile Eesti Saalihoki Liit, Eesti 

Jalgpalli Liit, Eesti Kergejõustikuliit, Eesti Karate Föderatsioon, Eesti Jäähokiliit, Eesti 

Veemoto Liit, Eesti Suusaliit, Eesti Võimlemisliit, Eesti Jalgratturite Liit, Eesti Võrkpalliliit, 

Eesti Käsipalliliit, Eesti Sõudeliit, Eesti Korvpalliliit, Eestimaa Spordiliit Jõud ja Tartu 

Ülikooli Akadeemiline Spordiklubi. Nende tagasiside on olnud positiivne. Esitatud märkused 

või ettepanekud on kajastatud seletuskirjale lisatud kooskõlastustabelis.  

 

Eesti Olümpiakomitee andis eelnõule kooskõlastuse. Eesti Linnade ja Valdade Liidu esindaja 

märkis, et eelnõu kohta märkusi ei ole. Andmekaitse Inspektsioonilt tagasisidet ei laekunud. 

 

Sotsiaalministeerium, Rahandusministeerium, Majandus- ja Kommunikatsiooniministeerium, 

Haridus- ja Teadusministeerium ning Justiitsministeerium kooskõlastasid eelnõu märkustega 

ning märkused koos Kultuuriministeeriumi selgitustega on kajastatud seletuskirjale lisatud 

kooskõlastustabelis. 


	Eelnõu § 102 lõigetes 2–3 tuuakse sisse erisused võlaõigusliku lepinguna sõlmitud lepingule. Paragrahvi 102 lõike 2 kohaselt kohaselt, juhul kui sportlasega sõlmitakse spordi tegemiseks muu võlaõiguslik leping (nt käsundusleping), sõlmitakse leping ki...
	Lisaks lepingu vormile on eelnõuga (§ 102 lõige 3) reguleeritud, et sportlasele makstakse tasu kord kuus, kui tasu maksmiseks ei ole kokku lepitud lühemat tähtaega. Sarnane regulatsioon on ka töölepingute puhul (töölepingu seaduse § 33 lg 1). Igakuise...

