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Spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise 

seaduse eelnõu seletuskirja juurde 

 

Märkuste tabel spordiseaduse muutmise ja sellega seonduvalt teiste seaduste muutmise seaduse eelnõu kohta 

 

Märkuse tegija Märkuse sisu Arvestamine / mittearvestamine 

1. Haridus- ja 

Teadusministeerium 

1. Eelnõu seletuskirja andmekaitsealases mõjuhinnangus on 

öeldud, et spordikool esitab Eesti spordiregistrile lisaks Eesti 

hariduse infosüsteemi (edaspidi EHIS) kantavatele andmetele 

juurde andmed treeningpaikade, treeningrühmade ja nende 

koosseisude kohta ning vajadusel parandab EHISest saadud 

algandmeid. 

 

Juhime tähelepanu, et andmed peavad olema korrektsed 

kõikides andmekogudes. EHISe põhiandmete parandamine 

üksnes spordiregistris toob kaasa selle, et sama info on EHISes 

ja spordiregistris erinev, mis tekitab andmekvaliteedi probleeme 

EHISe põhiandmete osas. Kui kasutaja parandab andmed 

spordiregistris, siis peaksid EHISega seotud põhiandmete osas 

olema parandatud ka EHISes. 

 

Lisaks tuleks vältida tuleks olukorda, et samu andmeid tuleb 

esitada EHISesse ja spordiregistrisse, mis oleks vastuolus 

avaliku teabe seaduse § 436 lõikega 2, mis sätestab, et andmete 

töötlemisel, mida kogub põhiandmetena teine riigi infosüsteemi 

kuuluv andmekogu, tuleb aluseks võtta vastava teise 

andmekogu põhiandmed. 

 

Seega on oluline, et ülalnimetatud küsimuste lahendamiseks on 

vaja andmevahetusteenuse üksikasjad täiendavalt kokku 

leppida, sest eelnõuseletuskiri ja rakendusakti kavand ei ole 

Teadmiseks võetud. 

 

Eelnõust on välja jäetud harrastajate 

andmete kogumine isikustatud kujul. 
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selles osas täpne. 

 

 2. Eelnõu eesmärk on muuta sportlaste tulude maksustamist 

ning tagada sotsiaalmaksu tasumisega sportlaste sotsiaalne 

kaitse. Selle põhimõtte rakendamisega tekib maksukohustus 

spordikoolidele ja spordiorganisatsioonidele, millest tulenevalt 

võib tekkida maksukohustus kohalikule omavalitsusele, 

eraõiguslikule juriidilisele isikule, spordiliitudele ja –

ühendustele ja rahvuslikule olümpiakomiteele. 

Seletuskirjas on öeldud, et riik ei eralda täiendavaid vahendeid 

võimalike maksukohustuste suurendamiseks. Kuivõrd 

spordikoolidele täiendavaid vahendeid ei eraldata võib 

kavandatav muudatus tuua olukorra, kus spordikoolid peavad 

mõne senise tegevuse tegemata jätma selleks, et eelarvest oleks 

võimalik täita maksukohustus. Seletuskirjast ei selgu millistest 

tingimustest, nõuetest või kaalutlustest peab spordikool 

lähtuma, kas sportlasele makstakse toetust, stipendiumit või 

sõlmitakse temaga töö-või muu võlaõiguslik leping. Palume 

seletuskirja selles osas täiendada. 

 

Seletuskirja täiendatud. Stipendiumi ja 

toetuse maksmise tingimusi ja 

põhimõtteid on kajastatud seletuskirjas. 

 

Kehtima jäävad ka praegusel hetkel 

tulumaksuseadusest tulenevad 

stipendiumi määramise eesmärgid ja 

põhimõtted (avalik konkurss jne). 

Tulumaksuseaduse tähenduses on 

stipendium tulevikku suunatud toetus, 

mida makstakse teadmiste või oskuste 

omandamise, võimete arendamise ning 

loomingulise või teadusliku tegevuse 

soodustamiseks. Sama loogika võetakse 

üle ka spordiseadusesse. 

Spordiseadusega kehtestatakse üksnes 

ülempiir stipendiumi summale. Seega 

tuleb spordikoolidel sportlastele 

stipendiumi määramisel lähtuda 

spordiseaduses toodud stipendiumi 

maksmise eesmärkidest ning arvestada 

spordiseaduses märgitud piirmäära. Kui 

spordikooli arvates on sportlase 

tegevuseks töötamine või see vastab muu 

võlaõigusliku lepingu tunnustele, tuleb 

sportlasega sõlmida leping (sõltuvalt 

suhte sisust kas tööleping või muu 

võlaõiguslik leping). Kui sportlasega on 

sõlmitud leping on sportlasele võimalik 
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lisaks töötasule maksta maksuvaba 

toetust, kui on täidetud järgmised 

tingimused: 

1. lepingu järgi makstakse 

sportlasele tasu või palka 

minimaalselt kuu töötasu 

alammäära ulatuses,  

2. sportlasel on spordialaliidu 

litsents,  

3. sportlane osaleb spordialaliidu 

võistlussüsteemis või kuulub 

Eesti koondisesse. 

Kui sportlasega on sõlmitud leping, siis 

ei ole lubatud talle stipendiumi 

määramine. Stipendiumi ja toetuse 

maksmise osas peab tulevikus arvestust 

Eesti spordiregister ning spordikoolidel 

on võimalik Eesti spordiregistrist 

kontrollida stipendiumi ja toetuse 

maksmise võimalusi ja piirmäärade 

täitumist. 

 

2. Rahandusministeerium  Eelnõu § 101 lg 6 sätestab, et stipendiumi piirmäära ületamisel 

tuleb stipendiumi saajal piirmäära ületav summa tagastada. 

Eelnõu § 107 lg 2 sätestab stipendiumi ja sportlase toetuse 

kokku makstava lubatud summa piirmäära. Samas ei näe eelnõu 

ette, kuidas nende kohustuste täitmist tagatakse. Näiteks, mis 

saab olukorras, kus stipendiumi saaja ei maksa piirmäära 

ületavat stipendiumi tagasi?  Või kui spordiorganisatsioon või 

spordikool ei arvesta sportlase toetuse maksmisel 

piirmääradega? 

Selgitatud: Kui sportlane aastast 

piimäära ületavat summat stipendiumi 

maksjale ei tagasta, siis kantakse 

piirmäära ületav summa automaatselt 

isiku maksuaasta tuludeklaratsioonile 

ning isik peab tasuma sellelt seadusega 

enne nähtud maksud. Kui isik seda ei 

tee, siis toimub maksude sissenõudmine 

tavapärases korras. 
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 Kui spordiorganisatsioon või spordikool 

ei arvesta sportlase toetuse maksmisel 

piirmääradega, siis tuleb sportlasel 

piirmäärast enam makstud toetus 

maksjale tagastada või toimub maksude 

sissenõudmine piirmäära ületanud 

summalt tavapärases korras. 

 

 Näeme ohtu isikute võrdsele kohtlemisele. Stipendiume ja 

toetusi makstakse ka teistele eraisikutele, mitte ainult 

harrastussportlastele. Kõiki Eesti eraisikuid, kes saavad 

stipendiume ja toetusi, peaks kohtlema võrdsetel alustel. 

Harrastussportlaste eristamine kõigist teistest eraisikutest pole 

põhjendatav spordivaldkonnas vaidluste ja stipendiumide 

kuritarvitamise vältimise eesmärgiga. 

 

Võetud teadmiseks. Jääme seisukohale, 

et vaidluste ja stipendiumide 

kuritarvitamise vältimiseks 

spordivaldkonnas on vaja teha 

muudatusi üldises stipendiumide 

määramise regulatsioonis ning luua 

erisus sportlastele stipendiumi ja toetuse 

maksmise osas. Sellisele lahendusele 

jõudis mitteformaalne töögrupp, kuhu 

kuulusid ka Rahandusministeeriumi ja 

Maksu- ja Tolliameti ning 

spordiorganisatsioonide esindajad. 

Sportlastele luuakse täiendavalt 

maksuvaba toetuse maksmise võimalus, 

mida teistel valdkondadel ei ole. Sellega 

tasakaalustatakse piirangute 

(stipendiumide piirmäär) seadmist. 

Spordivaldkonna katusorganisatsioonide 

(Eesti Olümpiakomitee ja 

spordialaliidud) tagasiside pakutud 

lahendusele on olnud positiivne ning 

valdkond ei näe ohtu isikute võrdsele 

kohtlemisele.    
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 Peame vajalikuks veenduda, et riigi tasandil ei toimuks 

andmebaaside dubleerimist. Meie hinnangul on võimalik, et 

toimub Maksu- ja Tolliameti ja Tervise Infosüsteemi (digilugu) 

andmete dubleerimine seoses eraisikute andmetega. Selleks 

palume esitada võrdleva analüüsi. 

 

Võetud teadmiseks. Spordiregistri poolt 

kogutavate andmete täpne koosseis, 

andmete esitajad ja allikad sätestatakse 

spordiregistri põhimääruses pärast 

spordiseaduse muudatuste vastuvõtmist. 

Enne spordiregistri põhimääruse 

kinnitamist võrdleme veelkord üle 

andmebaaside kogutavad andmed. 

 Eelnõus ei ole esitatud harrastussportlaste andmebaasi 

arendusega, käigus hoidmisega ja täitmisega seonduvat rahalist 

maksumust ega hinnatud erasektori halduskoormuse olulist 

tõusu, mida toob kaasa täiendav kohustus täita paralleelselt 

mitmeid andmebaase suure hulga eraandmetega. 

 

Teadmiseks võetud. 

Eelnõust on välja jäetud harrastajate 

andmete kogumine isikustatud kujul. 

 

3. Sotsiaalministeerium Eelnõus puudub sportlase definitsioon, mistõttu ei ole aru 

saada, kellele täpsemalt võib kohaldada spordiseadusesse 

lisatavaid erisusi töölepingu seaduse sätetest (tähtajaliste 

töölepingute sõlmimine, iseseisva otsustuspädevusega töötaja). 

Nii on võimalik paindlikumalt tähtajalisi töölepinguid sõlmida 

ka näiteks spordiorganisatsiooni töötajatega, kes spordiga ei 

tegele (nt sekretär). Seega on vajalik arusaam sellest, kes on 

sportlane, et vältida võimalikke spordiseaduse erisuste 

kuritarvitusi. Samuti võib Tööinspektsioonil järelevalve 

teostamisel tekkida raskusi, kui ei ole selge, kes on sportlane, 

kellele spordiseadusest tulenevad erisused kohalduvad.  

Teeme ettepaneku kasutada eelnõus Statistikaameti 

klassifikaatori sportlase definitsiooni: „Sportlased osalevad 

spordivõistlustel. Nad treenivad ja võistlevad valitud spordialal 

üksikult või võistkonna liikmena“. Tegemist on hea ja piisavalt 

selge definitsiooniga, mis annab ettekujutuse sellest, kes on 

sportlane. Selline definitsioon ei lähe vastuollu ka 

Arvestatud osaliselt, täiendatud ka 

seletuskirja. Sportlasega sõlmitava 

lepingu sättesse on lisatud täiendus: 

„Spordi andmekogusse kantud 

spordiorganisatsiooni või spordikooli ja 

sportlase kui regulaarselt treeniva ja 

võistleva isiku vahel spordi tegemiseks 

sõlmitav leping on sõltuvalt 

pooltevaheliste suhete iseloomust 

tööleping või muu teenuse osutamiseks 

sõlmitav võlaõiguslik leping, mille eest 

makstakse sportlasele tasu (edaspidi 

leping)“. 

 

Mõistet „sportlane“ kehtiv spordiseadus 

ei defineeri ning seda ei ole plaanis ka 

eelnõuga defineerida. Spordialad on 
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spordiseaduse loogikaga. Paljude sätete juures on veel eraldi 

tingimused, millele sportlane peab vastama ja sellega 

kitsendatakse sportlase mõistet – nt stipendiumite ja toetuste 

puhul. Lisaks on eraldi veel mainitud litsentseeritud sportlasi ja 

harrastussportlasi, mis jällegi kitsendavad sportlase mõistet 

teatud juhtudel.  

väga erinevad, spordi valdkond väga lai 

ning 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 suurem 

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 võimalikke 

spordiseaduse erisuste kuritarvitusi ning 

lihtsustab Tööinspektsioonil järelevalve 

teostamist: 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 
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arendamine ning heade sportlike 

tulemuste saavutamine ennekõike 

rahvusvahelistel võistlustel. Üldjuhul on 

sportlane mõne spordiorganisatsiooni 

liige.  

 

 

 Sportlase mõiste puhul soovime, et vähemalt seletuskirjas oleks 

veel täpsem selgitus, kuidas on jõutud sportlaste arvuni (5500), 

mis on seletuskirjas välja toodud ja kuidas sportlasi 

harrastajatest täpsemalt eristatakse.  

 

Seletuskirja täiendatud.  

Aastatel 2016-2018 oli keskmiselt aastas 

5 500 inimest, kes alates U16 

vanuseklassist kuni täiskasvanuteni 

esindasid Eestit rahvusvahelistel 

tiitlivõistlustel (olümpiamängud, 

maailmameistrivõistlused või Euroopa 

meistrivõistlused) või saavutasid Eesti 

meistrivõistlustel medali ehk koha 

esikolmikus.  

 

 Eelnõu § 1 punktiga 3 lisatakse spordiseadusesse § 104, millega 

luuakse sportlastele iseseisva otsustuspädevusega töötaja 

regulatsioon. Eelnõu kohaselt on iseseisva otsustuspädevusega 

sportlane, kes on oma töö iseloomust lähtuvalt vaba oma tööaja 

korralduse osas otsustama. Iseseisva otsustuspädevusega 

töötajatele on võimalik teha tööaja piirangute kehtestamisest 

erand direktiivi 2003/88/EÜ artikli 17 lõike 1 alusel. Juhime 

tähelepanu asjaolule, et kõik sportlased ei pruugi olla päriselt 

tööaja osas iseseisva otsustuspädevusega. Kindlasti saab öelda, 

et individuaalalade sportlased on rohkem iseseisvad otsustama 

oma tööaja üle. Ilmselt on neil suurem vabadus otsustada, millal 

nad trenni teevad. Samas võistkonna sportlastele on ette antud, 

kus ja millal nad kohal peavad olema, seega pole neil iseseisvat  

Seletuskirja täiendatud. 

Oleme teadlikud, et kõik sportlased ei 

lähe direktiivi 2003/88/EÜ erandi alla. 

Seega 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 ja 

vastavate kokkupetete sõlmimise 

võimaluse olemasolu peab tööandja igal 

konkreetse töölepingu puhul eraldi 
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otsustuspädevust. Seega kõik sportlased ilmselt ei läheks 

direktiivi 2003/88/EÜ erandi alla. Seega 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.  
 

 

hindama.  

 Täiendavalt juhime tähelepanu sellele, et eelnõu § 1 punktiga 3 

lisatakse spordiseadusesse § 103, millega tehakse erisus 

töölepingu seaduses sätestatud tähtajalise töölepingu 

järjestikuse sõlmimise ja pikendamise piirangust. Oluline on, et 

ühtne oleks arusaam sellest, et sportlastega sõlmitavate 

töölepingute puhul kehtib endiselt töölepingu seaduse § 9 

lõikest 1 tulenev piirang, et tähtajalise töölepingu võib sõlmida 

ainult juhul, kui seda õigustavad töö ajutisest tähtajalisest 

iseloomust tulenevad mõjuvad põhjused.  

 

Teadmiseks võetud 

4. MKM Halduskoormuse mõjude osas võiks seletuskirjas sisalduda ka 

kvantitatiivne analüüs, et oleks selge, millises ulatuses 

halduskoormus kasvab ja mis kulu see ettevõtjale kaasa toob. 

 

Teadmiseks võetud, mõjusid 

halduskoormusele on hinnatud 

seletuskirjas. 

 Eelnõu § 1 p 1. Soovitus jagada § 61 lõige 3 punkt 2 mitmeks 

osaks. Näiteks edastatakse seletuskirja järgi terviseuuringute 

vajaduse üle otsustamiseks spordiharrastajate andmeid, kuid 

eelnõu järgi võib aru saada, et selleks edastatakse ka treenerite 

ja juhendajate andmed.  

Teadmiseks võetud. 

Eelnõust on välja jäetud harrastajate 

andmete kogumine isikustatud kujul. 

 Ühtlasi märgime, et kuna andmekaitse üldmääruse art 4 

kohaselt hõlmab (isiku)andmete töötlemise mõiste ka nende 

kogumist, avalikustamist jm, tekib küsimus, mida lõike 3 

punktides on mõeldud „töötlemise“ all. 

Teadmiseks võetud. Mööname, et 

andmekaitse üldmäärus käsitleb 

töötlemise all laial hulgal tegevusi 

(isikuandmete või nende kogumitega 

tehtav automatiseeritud või 
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automatiseerimata toiming või 

toimingute kogum, nagu kogumine, 

dokumenteerimine, korrastamine, 

struktureerimine, säilitamine, 

kohandamine ja muutmine, päringute 

tegemine, lugemine, kasutamine, 

edastamise, levitamise või muul moel 

kättesaadavaks tegemise teel 

avalikustamine, ühitamine või 

ühendamine, piiramine, kustutamine või 

hävitamine). Selguse ja avalikkusele 

arusaadavuse huvides tõime sättes siiski 

lisaks töötlemisele eraldi välja ka teised 

olulised tegevused (ennekõike 

kogumine), mis on iseenesest töötlemise 

mõistega kaetud.  Oleme andmete 

kogumise eesmärkide juures eraldi välja 

toonud veel ka sel põhjusel, et kogumine 

on üks mahukamaid protsesse registri 

juures nii inimeste töötundide kui 

andmete sisestamise mõttes. 

 Eelnõu § 1 p 5. Sõnad „kogutakse ja“ on üleliigne eelmises 

kommentaaris toodud põhjusel. 

Vt eelmist selgitust 

 Eelnõu lisa 1. Tekib küsimus, kas niivõrd üksikasjaliku 

andmekoosseisu kinnitamine määrusega on mõistlik. Näiteks on 

loetletud iga kontaktaadressi ja iga asukoha-aadressi kõik 

komponendid, samas kui võib eeldada, et kasutatakse 

aadressiandmete süsteemi ADS. Nii põhjalik loetelu tähendab 

määruse muutmist mis tahes väiksema muudatuse korral ning 

mingil hetkel võib tekkida olukord, kus infosüsteem ja määrus 

ei vasta enam üks-ühele. 

Teadmiseks võetud. Detailne 

andmekoosseis võimaldab täpset ja 

täielikku ülevaadet andmekogu 

andmetest ning põhimääruse lisana on 

see ka paremini kättesaadav ja leitav 

andmete esitajatele. Spordiregistri 

põhimääruse kinnitab tulevikus 

kultuuriminister (mitte enam Vabariigi 
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Valitsus nagu see praegu on), seetõttu on 

ka võimalikud muudatused VV-d vähem 

koormavad. Alates 2011. aastast kuni 

käesoleva ajani on andmekoosseisu 

muudetud kahel korral. 

 Viimaks märgime, et kui spordiala harrastajate arvestus 

spordiregistris viiakse isikupõhiseks, siis peaks olema igale 

inimesele ülevaade (näit eesti.ee kaudu) sellest, et milline 

spordiklubi või -liit on ta oma harrastajaks märkinud registris. 

Vajadusel peab inimene saama ka teatada, kui ta ei ole selle ala 

harrastaja, mille harrastajaks on ta märgitud.  

Teadmiseks võetud. 

 

Eelnõust on välja jäetud harrastajate 

andmete kogumine isikustatud kujul. 

5. Eesti Jalgpalli Liit 1. Sportlase toetus  

Sportlase toetuse puhul, sarnaselt stipendiumile, peaks olema 

selgelt lahti kirjutatud maksudega seonduv. “Spordiseaduse, 

maksukorralduse seaduse ja tulumaksuseaduse muutmise 

seaduse eelnõu seletuskiri” dokumendis lk 5 on väljend 

“maksuvaba toetust võib sportlasele maksta …”. Samas 

Tulumaksuseaduse muudatustes räägitakse ainult stipendiumi 

erisusest. Meie tänaste arusaamiste põhjal peaks toetuselt 

tasuma tulumaksu. 

Arvestatud 

 

Sportlasetoetus on lisatud 

tulumaksuseaduse paragrahv 19 lõike 3 

punkt 101 loetellu. 

 

 2. Litsentseeritud harrastajate andmete kogumine  

Soovitame täpselt läbi mõtelda kuidas toimub litsentseeritud 

harrastajate andmete kogumine. Eesti Jalgpalli Liidus peavad 

Eesti MV’l osaleda soovivad sportlased endale isiklikult ID-

kaardiga litsentsi soetama, millega ühtlasi antakse nõusolek 

alluma Eesti Jalgpalli Liidu reglementidele ja jurisdiktsioonile. 

Teadmiseks võetud. 

 

Eelnõust on välja jäetud litsentsitud 

sportlase andmete kogumine isikustatud 

kujul. 

6. Eesti Kergejõustikuliit 1. § 10². Sportlasega sõlmitav leping  

Kommentaar: kuna sportlasega on võimalik sõlmida ka 

tööleping, mis toob kaasa ka puhkuse kohustuse. Küsimus 

kuidas seda nii deklareerida, et ei tekiks puhkuse 

kompensatsiooni väljamakseid, sest selleks alaliidul vahendid 

Selgitatud.  
Eelnõuga ei muudeta puhkuse andmise 

ja ravikindlustuse tekkimise 

põhimõtteid.  



11 

 

puuduvad?  

Kommentaar: Ravikindlustus jõustub VÕS lepingu puhul 

järgneval kuul peale sotsmaksu deklareerimist ehk siis on 

küsimus, kuidas kaetakse ühe kuine periood deklaratsiooni 

esitamiseni? 

 2. Stipendiumidele piirmäära kehtestamine võib kaasa tuua 

sportlase alaliidu ja klubi vahelise „konflikti“ ehk siis, kes on 

rohkem õigustatud subjekt stipendiumi maksmiseks – kas alaliit 

või klubi?  

 

Sama konflikt võib tekkida ka lepinguga sportlasele toetuste 

maksmisel, sest ka siin tulevad piirid.  

Oleme oma alaliidus seadnud eesmärgiks, et sportlasel ei 

kuluks administreerimiseks väga palju energiat – kust leida 

kuludokumente, sest tihti peale on teatud teenused nn. 

partertehingud. Nüüd kui tekib võimalus lepinguga sportlasele 

maksta toetus ilma kuludokumentideta, siis tekib klubil 

õigustatud ootus neid võimalusi kasutada. 

Selgitatud. Kuna stipendiumi taotlejaks 

on sportlane, siis esiteks teeb sportlane 

valiku, kust ja kui palju ta stipendiumi 

taotleb. Oleme nõus, et teatud juhtudel 

võib tekkida konflikt spordiklubi ja 

spordialaliidu vahel nii stipendiumi kui 

toetuse maksmisel, aga samas on 

piirmäärase seadmine hädavajalik.  

7. Eesti Korvpalliliit EKL tervitab ja toetab spordiseaduse ja tulumaksuseaduse 

muutmise seaduse eelnõud nagu seda EKL väljendas ka eelnõu 

ettevalmistamisele eelnenud väljatöötamiskavatsuse 

koostamisel, sest sportlaste stipendiumite ja tasustamise alused 

ning registrites olevad andmed vajavad korrastamist. Sealjuures 

isikuandmete puhul tuleb nüüdsest lähtuda isikuandmekaitse 

üldmääruses  toodud põhimõtetest, mis peaks edaspidi 

spordiregistri puhul olema seadusega väga täpselt reguleeritud. 

EKL toetab muuhulgas, et spordivaldkonna eripärast lähtudes 

on mõistlik anda spordiseadusega õigus sõlmida sportlasega 

tähtajalisi töölepinguid ja anda erinevalt töölepinguseaduse 

üldregulatsioonist võimalus nende lepingute korduvaks 

pikendamiseks viie aasta jooksul ilma, et lepingu muutuks 

Teadmiseks võetud. 



12 

 

automaatselt tähtajatuks. 

Samuti toetab EKL põhimõtet, et kuna klassikalist tööandja-

töötaja suhet TTOS mõttes ei esine, siis sportlasel kellega on 

sõlmitud sportlase leping ei kohalduks täies mahus TTOS, sest  

sportlase töö on treenimine ja võistlemine, kus kehtivad teised 

reeglid ja nõuded. Suhte eripärast lähtuvalt on sportlaste puhul 

erinev ka nende töökoha, töö- ja puhkeaja 

regulatsioon. Sportlane treenib ja võistleb erinevates kohtades 

ja riikides. Treening- ja võistluspaigad ei ole enamasti tööandja 

omad, mis tõttu on erisused töölepingu seaduse 

üldregulatsioonist vajalikud. 

EKL möönab, et eelnõu ei lahendada kindlasti kõiki sportlaste 

ja nende treeneritega seotud tänaseid kitsaskohti, kuid plaanitud 

seaduste muudatuse tulemusena peaks suurenema nende 

sportlaste arv, kellega on sõlmitud läbipaistvalt juriidiliselt 

kehtiv leping ning kellele on tagatud selle läbi sotsiaalsed 

garantiid. 

 
 

 Samas kasutame võimalust esitada omapoolse ettepaneku: Kui 

lepingu järgi makstakse sportlasele tasu või palka minimaalselt 

kuupalga alammäära ulatuses, tal on spordialaliidu litsents ning ta 

osaleb spordialaliidu võistlussüsteemis või esindab Eesti koondist, 

siis annab see spordiorganisatsioonile ja spordikooli pidajale 

omakorda õiguse maksta sportlasele lisaks sportlase lepingus kokku 

lepitud tasule maksuvaba toetust kuni kolmekordse (mitte 

kahekordse) kuupalga alammäära ulatuses ehk 2018. aasta näitel kuni 

1500 (mitte 1000) eurot ühe kuu kohta sportlase lepingus fikseeritud 

perioodi jooksul, maksimaalselt kuni 18 000 (mitte 12 000) eurot 

Mittearvestatud. Stipendiumi ja toetuse 

piirmäära kehtestamisel on arvesse 

võetud Maksu- ja Tolliameti analüüsi 

viimastel aastatel makstud stipendiumide 

ja töötasude osas. Analüüsi kohaselt 

maksti stipendiumi ligikaudu 1350 

sportlasele. 2016. aastal oli sportlasi, 

kellele maksti stipendiumi alla kuu 

töötasu alammäära 87%. 2017. aastal oli 

selliseid sportlasi 85% stipendiumi 

saajatest. Maksu- ja Tolliameti analüüsist 
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aastas. 

 

selgub veel, et enam kui kahekordse kuu 

töötasu alammäära suurust ehk üle 

12 000 euro aastas stipendiumi sai 2016. 

aastal vaid 70 sportlast. 2017. aastal oli 

selliseid sportlasi 84. Seega, valdavale 

osale sportlastele muudatustega olulist 

mõju ei kaasne ning nende stipendium 

või toetus tulevikus ei ületa piirmäärasid. 

Tulenevalt Maksu- ja Tolliameti 

analüüsist ei pea eelnõu koostajad 

vajalikuks piirmäärade tõstmist. 

Piirmäärad tõusevad igal aastal lähtuvalt 

kuu töötasu alammäära tõstmisest 

Vabariigi Valitsuse poolt. 2019. aastal on 

kuu töötasu alammäär 540 eurot.  

 

 Lisaks palume võimalusel algatada arutelu treenerite 

tööjõukulude toetuse mehhanismi edasiarenduseks. Eesti 

Korvpalliliit on valmis tutvustama oma ettepanekuid, milleni 

oleme jõudnud läbi strateegia Korvpall 2030 tegemise. 

Teadmiseks võetud 

8. Tartu Ülikooli 

Akadeemiline Spordiklubi 

Sisulise poole pealt ettepanekuid ei ole, kuid piirmäärade 

tõstmine tundub hädavajalik. Arvame, et mõistlik oleks 

stipendiumi piirmäär võrreldes ettepanekus olevaga 12-kordse 

määraga kahekordistada st see võiks olla 24 x miinimumpalk 

ehk 12 x 1080€. 

 

Sportlase toetuse summa võiks kalendrikuus olla piiritletud 3-

kordse kuu töötasu alammääraga (hetkel ettepanekus piiriks 2-

kordne kuu töötasu alammäär) ja sellest tulenevalt võiks 

stipendiumi ja toetuse summa kokku olla praegu välja toodud 

24-kordse kuu töötasu alammäära asemel 36-kordse kuu töötasu 

Mittearvestatud. Stipendiumi ja toetuse 

piirmäära kehtestamisel on arvesse 

võetud Maksu- ja Tolliameti analüüsi 

viimastel aastatel makstud stipendiumide 

ja töötasude osas. Analüüsi kohaselt 

maksti stipendiumi ligikaudu 1350 

sportlasele. 2016. aastal oli sportlasi, 

kellele maksti stipendiumi alla kuu 

töötasu alammäära 87%. 2017. aastal oli 

selliseid sportlasi 85% stipendiumi 

saajatest. Maksu- ja Tolliameti analüüsist 
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alammääraga. 

 

Uute nõudmistega kaasneva halduskoormuse säilimine eeldab 

andmebaaside head ühilduvust. Seda, kas see praktikas nii 

olema hakkab ja kas või milliseid arendusi vajavad praegu 

kasutatavad süsteemid, on keeruline oletada. 

 

Ka stipendiumite puhul kehtib tegelikult praeguse eelnõu 

seletuskirjas välja toodu: 

Sportlasega sõlmitav leping, mille kohaselt saab sportlane 

töötasu vähemalt kuu töötasu alammäära ulatuses, ja toetus 

kuni kahekordse kuu töötasu alammäära ulatuses peaksid 

sportlastele andma võimaluse keskenduda täielikult enda 

sportlike võimete arendamisele. Töögrupi pakutud lahendus 

peaks looma olukorra, kus saavutusspordile 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. 

 

selgub veel, et enam kui kahekordse kuu 

töötasu alammäära suurust ehk üle 

12 000 euro aastas stipendiumi sai 2016. 

aastal vaid 70 sportlast. 2017. aastal oli 

selliseid sportlasi 84. Seega, valdavale 

osale sportlastele muudatustega olulist 

mõju ei kaasne ning nende stipendium 

või toetus tulevikus ei ületa piirmäärasid. 

Tulenevalt Maksu- ja Tolliameti 

analüüsist ei pea eelnõu koostajad 

vajalikuks piirmäärade tõstmist. 

Piirmäärad tõusevad igal aastal lähtuvalt 

kuu töötasu alammäära tõstmisest 

Vabariigi Valitsuse poolt. 2019. aastal on 

kuu töötasu alammäär 540 eurot.  

  

Justiitsministeerium Eelnõu § 1 p 1 (SpS § 61 ja 62 spordi andmekogu) – kavatsus 

hakata isikustatult töötlema harrastajate ja sportlaste 

isikuandmeid kujutab endast PS § 26 ja 19 tuleneva eraelu ja 

informatsioonilise enesemääramise põhiõiguse riivet. Seni neid 

andmeid spordiregistris isikustatult ei töödelda. Riive on 

õiguspärane, kui see vastab PS-s sätestatud tingimustele, eeskätt 

kui sel on legitiimne eesmärk ning põhiõiguse piirang on 

proportsionaalne. Justiitsministeerium on seisukohal, et 

kõnealune riive – harrastajate ja sportlaste isikuandmete 

isikustatud töötlemine – ei pruugi olla proportsionaalne ning 

Arvestatud 

 

Eelnõust on välja jäetud harrastajate 

andmete kogumine isikustatud kujul. 
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võib seetõttu olla põhiseadusega vastuolus. 

 Seaduseelnõu ei defineeri spordiharrastaja mõistet. Seletuskiri 

viitab siin spordiregistri kehtivale põhimäärusele (§ 12 lg 42 ), 

kus kasutatakse spordiklubi harrastaja mõistet: „Spordiklubi 

harrastajaks käesoleva määruse tähenduses loetakse spordialaga 

regulaarselt spordiklubis mis tahes tasemel tegelevat, vähemalt 

5-aastast Eestis elavat füüsilist isikut, kes lepingu või muu 

dokumendi alusel harrastab spordiala spordiklubis sagedusega 

vähemalt üks kord nädalas hooaja või poolaasta jooksul. 

Spordiklubi harrastajaks ei loeta spordiüritustest ja üksikutest 

treeningutest osavõtjaid ning teiste spordiorganisatsioonide või 

spordikoolide harrastajaid.“ Spordiklubi on spordiseaduse § 4 p 

1 kohaselt eraõiguslik juriidiline isik, mille põhitegevus on 

spordi arendamine. Seega kavatsetakse hõlmata väga suurt osa 

elanikkonnast. Näiteks mõnes omavalitsuses tegutsev 

jalgpalliklubi käib kõigis selle omavalitsuse lasteaedades läbi 

viimas nii poistele kui tüdrukutele jalgpalliringi. Tekib 

küsimus, kas kõik selles ringis osalevad alates 5-aastased lapsed 

kvalifitseeruksid harrastajateks? Seda, et harrastajate mõistet ei 

ole defineeritud, on JuM välja toonud juba seaduseelnõu kohta 

käiva VTK arvamuses . 

 

Harrastajate isikuandmete töötlemise üks eesmärk on 

seaduseelnõus sõnastatud nõnda: „koguda, töödelda ja edastada 

spordiharrastajate andmeid terviseuuringute vajaduse üle 

otsustamiseks“. Siit ei selgu, kes otsustab terviseuuringute 

vajaduse. See ilmneb alles seletuskirjast, kus on jutt Haigekassa 

poolt rahastatavast noorsportlaste terviseuuringust. 

„Tervisuuringus, mis annab ülevaate noorsportlase tervislikust 

seisundist, saavad osaleda kõik kuni 19-aastased (k.a) noored, 

kes treenivad (sh võistlevad) vähemalt 6 akadeemilist tundi 

Arvestatud 

 

Eelnõust on välja jäetud harrastajate 

andmete kogumine isikustatud kujul. 
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nädalas lisaks kehalise kasvatuse tundidele.“ Eesmärk on 

tervise kaitse: jälgida kasvava organismi vastupidamist, 

ennetada noorsportlaste äkksurmasid: „tervisekontrollide üle 

otsustamisel on oluline teada, kui suure koormusega ja mis 

vanuses lapsed ja noored treenivad ning suunata rahastatavad 

terviseuuringud eelkõige nendele, kelle treeningkoormus 

(arvestades kasvuiga) on suurem, seega ka risk 

tervisekahjustusteks kõrgem. Nimetatud info saamiseks on vaja 

töödelda isikuandmeid, sest muul viisil ei ole eesmärk 

saavutatav. Isikuandmete töötlemine antud eesmärgil tuleb 

määratleda seaduse tasandil. Noorsportlaste treeningkoormuse 

teadmine aitab piiratud rahaliste ressursside tingimustes teha 

erialaoskustega terviseuuringute teostajatel vajaduspõhist 

valikut terviseuuringute läbiviimisel sõltuvalt noorsportlase 

treeningkoormusest.“ Samuti: „Terviseuuringu maht, sisu ja 

sagedus sõltub noorsportlase nädalasest treeningkoormusest, 

tervislikust seisundist ja põhiuuringute tulemustest: 6–9 

akadeemilist tundi nädalas, sh võistlused – terviseuuringu 

kompleks A (kahe aasta tagant); 10 ja enam akadeemilist tundi 

nädalas, sh võistlused – terviseuuringu kompleks B või C (1 

kord aastas). Haigekassa moodustab spordiregistrist saadud 

andmete alusel igal aastal sihtgrupi, arvestades punktis 

kirjeldatud uuringute intervalle.“ Siit ilmneb, et tegelikult 

plaanitakse terviseuuringute mõttes jälgida hoopis kitsamatele 

kriteeriumitele vastavaid inimesi – eelnõust see ei selgu. Kuid 

ka kitsama isikute ringi puhul tõusetub küsimus, kas seda 

eesmärki ei oleks võimalik saavutada ilma noorte 

isikuandmeteta, st vähem intensiivse riive kaudu. Näiteks saab 

spordiklubi kehtestada reegli, et võistlustel ei saa osaleda, kui ei 

ole tervisekontrolli tehtud. Kaaluda võiks noorsportlastele 

abstraktset kohustust tervisekontroll läbida, mida spordiklubid 
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peavad jälgima. Eraldi juhime tähelepanu, et seletuskirjas 

väidetakse: „Samal ajal on suured KOV-id (nt Tallinn, Tartu, 

Kohtla-Järve), kus toetatakse noorte sporditegevust pearahaga, 

juba mitu aastat tagasi üle läinud harrastajate andmete 

töötlemisele isikupõhiselt (Tallinnas PAI süsteem, Tartus 

SPOKU süsteem).“ Spoku on süsteem, mille eesmärk on 

võimaldada isikutel esitada KOV-le taotlusi. See ei ole 

andmekogu eesmärgiga kooskõlas, kui seal on ilma inimese 

taotluseta hakatud koguma spordiharrastajate andmeid 

monitoorimise eesmärgil. Eeltoodule tuginedes ei toeta 

Justiitsministeerium eelnõus esitatud kujul spordiharrastajate 

andmete isikustatud töötlemist. Palume kõnealune regulatsioon 

eelnõust välja jätta. 

 Juhime tähelepanu, et kui riik talletab isikustatud kujul andmeid 

isiku kohta, riivab see tema põhiõigust eraelu puutumatusele ja 

informatsioonilisele enesemääramisele. Seletuskirjast ei selgu, 

milline võiks olla riive legitiimne eesmärk, mis võimaldaks 

ilma nõusolekuta riigi poolt sporditulemusi koguma ja talletama 

hakata (milline PS § 26 toodud kriteerium või muu PSlikku 

järku õigusväärtus seda õigustaks, et riik sellise andmekogu 

loob?). Tulemusi talletavad spordivõistluste korraldajad. Riik 

peaks spordi valdkonnas sekkuma võimalikult vähe ning 

võimaldama spordiorganisatsioonide eneseregulatsiooni. 

Erandina tulevad arvesse näiteks doping või suurvõistlustega 

seonduvate massiliste korratuste ennetamine. Seetõttu palume 

veelkord kaaluda, kas, millisel eesmärgil ja millistel tingimustel 

on sporditulemuste isikustatud töötlemine põhiseaduspärane. 

Seletuskirja täiendatud. 

 Eelnõu § 1 p 1 (SpS § 61 lg 6 p 5) – lõike 6 punkti 5 kohaselt 

kogutakse isikuandmetena sportlasega sõlmitud andmeid. Kuna 

lepingutes sisalduv teave võib olla vägagi ulatuslik, tuleks 

täpsustada, milliseid andmeid lepingu kohta kogutakse ja 

Eesmärk on toodud eelnõu § 61 lg 3 p 2 – 

(koguda ja töödelda litsentsitud 

sportlaste andmeid käesoleva seaduse §-

s 106 sätestatud sportlasetoetuse 
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millisel eesmärgil.  

 

maksmiseks vajaliku arvestuse 

pidamiseks). Täpsema isikuandmete 

koosseis määratletakse spordi 

andmekogu põhimääruses. Põhimääruse 

kavandis on järgmised sportlase lepingu 

andmed: 

1.             Spordiorganisatsiooni või 

spordikooli registrikood 

2.             Spordiorganisatsiooni või 

spordikooli nimi 

3.             Sportlase isikukood või 

sünniaeg  

4.             Sportlase perekonnanimi 

5.             Sportlase eesnimi 

6.             Lepingu alguskupäev 

7.             Lepingu lõppkuupäev 

8.             Kande tüüp TÖRis 
 Eelnõu § 1 p 3 (SpS § 102 – sportlasega sõlmitav leping) 

 

SpS § 102 sätestab, et sportlase kui regulaarselt treeniva ja 

võistleva isikuga sporditegevuse raames sõlmitav leping on 

sõltuvalt poolte vaheliste suhete iseloomust tööleping või muu 

teenuse osutamiseks sõlmitav võlaõiguslik leping.  

 

Sarnaselt mitteametliku kooskõlastamise käigus esitatud 

seisukohaga, ei ole me veendunud, et § 102 on eelnõu raames 

hädavajalik. Sätte eesmärk tundub olevat eelkõige lihtsustada 

eelnõu teistes sätetes viidet lepingule, mille alusel kohustub 

spordiorganisatsioon või spordikool maksma sportlasele 

sporditegevuse eest mingit tasu. Samas on sätte sõnastus 

eeltoodust ebamäärasem ning eraldivõetuna ei anna vastavat 

Arvestatud osaliselt. 

 

Märgitud säte annab lisaks edasise 

viitamise lihtsustamisele parema 

tervikpildi, millistest lepingutest me 

ikkagi räägime. Sätte konkreetsemaks 

muutmiseks täpsustame, et teiseks 

pooleks on „spordi andmekogusse 

kantud spordiorganisatsioon või 

spordikool“. Oleme seisukohal, et sõnad 

„sporditegevuse raames“ on vajalikud, 

sest ilma selleta võiks sportlasega 

sõlmida lepingu ka muudeks tegevuseks, 

nt loengute pidamiseks vms, aga 
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sisu edasi.  

  

Kui §-i 102  on siiski ilmtingimata vajalik, tuleks kaaluda 

lepingu määratluse täpsustamise selliselt, et oleks selgem, kes 

on lepingu poolteks (hetkel on sättes viidatud vaid sportlasele) 

ning milline on lepingulise soorituse sisu või eesmärk (viide 

sporditegevuse raames sõlmitavale lepingule on üsnagi 

ebamäärane). 

 

 

rõhuasetus siiski sportimisel. Tulenevalt 

JUMi keeletoimetaja ettepanekust 

asendame sõnad „sporditegevuse 

raames“ sõnadega „spordi tegemiseks“, 

mis on palju konkreetsem, ei hõlmaks 

enam ka nt sportlasena treeneri või 

spordikohtuniku ülesande täitmist (mis 

oleks oma olemuselt sporditegevus). 

Tulenevalt eelpool toodust oleks uus säte 

järgmine: 

„Spordi andmekogusse kantud 

spordiorganisatsiooni või spordikooli ja 

sportlase kui regulaarselt treeniva ja 

võistleva isiku vahel spordi tegemiseks 

sõlmitav leping on sõltuvalt 

pooltevaheliste suhete iseloomust 

tööleping või muu teenuse osutamiseks 

sõlmitav võlaõiguslik leping, mille eest 

makstakse sportlasele tasu (edaspidi 

leping). 

 

 Eelnõu § 1 p 3 (SpS § 102 – sportlasega sõlmitav leping) 
 

Seletuskirjas (lk 16) on § 102  kohta toodud selgitus, et 

lepinguliigi valik soovitakse jätta sportlase ja tema tööandja 

otsustada. Kuna viide tööandjale viitab kitsamalt töölepingule,  

oleks võimalik selgitust ehk veidi paremini sõnastada, nt et 

pooltel on võimalik valida lepinguliik, mis sobib konkreetse 

õigussuhte reguleerimiseks vms. Samuti on nt leheküljel 5 

(neljas lõik) viidatud kitsamalt töötasule, kuigi ilmselt peaks 

viide hõlmama ka tasu, mida makstakse nt käsunduslepingu 

Arvestatud, seletuskirja parandatud. 
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alusel. Eelnõu seletuskirja terminoloogia tuleks läbivalt selles 

osas üle kontrollida.  

 

 Eelnõu § 1 p 3 (SpS § 105 – sportlasega sõlmitav leping) 

 

Üldise märkusena viitame, et endiselt ei ole me veendunud § 

105 vajalikkuses.  

 

Lõikes 1 sätestatakse sportlasega sõlmitavale lepingule kirjaliku 

vormi nõue. Esiteks märgime, et seletuskirjas ei ole 

põhjendatud, miks on sportlasega sõlmitud lepingu puhul 

peetud oluliseks kalduda kõrvale üldiselt käsundus- ning muude 

võlaõiguslike lepingute puhul kehtivast vormivabaduse 

põhimõttest. Seletuskirjas toodud põhjendus, et kirjalik 

vorminõue on kehtestatud ka töölepingutele, ei ole piisav, kuna 

tegemist on oluliselt erinevate lepingutüüpidega, mille puhul ei 

ole poolte vaheline tasakaal tingimata võrreldav.  

 

Võttes arvesse, et eelnõus on sõnaselgelt sätestatud, et 

vorminõude järgimata jätmine ei too kaasa lepingu tühisust, 

saab pidada kirjaliku vorminõude kehtestamise eesmärgiks 

eelkõige poolte informeeritust ning kokkulepete tõendamise 

hilisemat lihtsustamist. Kui eelnõu koostajad leiavad, et 

sportlasega sõlmitud võlaõiguslike lepingutele teistsuguse 

vorminõude kehtestamine lähtub põhjendatud eesmärkidest, 

võiks kaaluda, kas neid eesmärke ei oleks võimalik saavutada 

ka kirjalikku taasesitamist võimaldava vorminõudega. TsÜS § 

78 lg 1 kohaselt peab kirjalik vormi korral tehingudokument 

olema tehingu teinud isikute poolt omakäeliselt allkirjastatud, 

kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. TsÜS § 80 lg 1 kohaselt on 

tehingu kirjaliku vormiga võrdsustatud ka tehingu 

Arvestatud. Kirjalik vorminõue 

asendatud kirjalikku taasesitamist 

võimaldava vormiga. Eelnõu parandus 

(uus säte § 102 lg 2): „(2) Juhul kui 

sportlasega sõlmitakse spordi 

tegemiseks muu võlaõiguslik leping, 

sõlmitakse leping kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis.“ 
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elektrooniline vorm, mis eeldab  siiski dokumendi elektroonilist 

allkirjastamist. TsÜS § 79 sätestab, et 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. Seejuures tuleb 

arvesse võtta, et TsÜS § 77 lg 3 kohaselt saab seadusega 

ettenähtud vormis tehtud tehingut muuta üksnes samas vormis, 

milles tehing on tehtud, kui seaduses ei ole sätestatud teisiti. 

Seega kui pooltel tekib vajadus lepingus hilisemalt mingeid 

muudatusi teha, tuleb need teha kirjalikus vormis.  

 

 Eelnõu § 1 p 3 (SpS § 105 – sportlasega sõlmitav leping) 

 

Lõike 2 kohaselt märgitakse igakuise tasu suurus ja maksmise 

kord.  Seletuskirja kohaselt (lk 6) sätestatakse eelnõus 

miinimumnõudena tasu maksmine igal kuul.  

 

Esmalt märgime, et sportlasele tasu maksmise kohustus võib 

eelnõu kohaselt tuleneda ka nt käsunduslepingust või muust 

võlaõiguslikust lepingust, mille puhul on üldjuhul tavapärane, 

et tasu maksmine ei toimu regulaarselt, vaid tulemuse 

saavutamisel, mis võib jääda ka lepingu lõpu perioodi. Seega 

tasuks täiendavalt kaaluda, kas igakuise tasu tasumise kohustust 

kõikide lepingutüüpide puhul saab ikkagi pidada sobivaks. 

 

Teisalt märgime, et sättest ei ole võimalik üheselt välja lugeda, 

kas eelnõust tuleneb kohustus tasuda sportlasel võlaõigusliku 

lepingu alusel tasu igakuiselt. Sätet on võimalik lugeda viisil, et 

lepingus tuleb küll ära märkida igakuise tasu suurus, kuid viide 

maksmise korrale võib tähendada võimalust teha makseid 

Arvestatud osaliselt. 

Eelnõu koostamisel oleme silmas pidanud, 

et sportlasele makstakse tasu igakuiselt ka 

muu võlaõigusliku lepingu alusel ja 

jääksime selle põhimõtte juurde. Sätte 

eesmärk on tagada sportlastele sotsiaalsed 

garantiid. Sportlane on isik, kes üldjuhul 

saab tasu ainult ühest organisatsioonist. 

Seega kui jätta organisatsioonidele võimalus 

maksta võlaõigusliku lepingu puhul tasu ka 

lepinguperioodi lõpus või ebaregulaarselt, 

siis võib see sportlase jaoks tähendada, et tal 

ei ole mitme kuu jooksul sissetulekut ega 

ravikindlustust.   

Samas toome senise § 105 regulatsiooni 

eelnõu § 102 alla, kus need moodustavad 
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mingite teistsuguste perioodide tagant. Ka § 106 lg 1 p 1 näeb 

ette võimaluse maksta sportlasele täiendavat toetust, kui on 

täidetud tingimus, et sportlase tasutakse lepingu alusel iga kuu 

vähemalt kuu töötasu alammäära ulatuses. Samas on eelnõu 

seletuskirjast võimalik välja lugeda, et soovitud on igal juhul 

sätestada kohustus tasu maksta igakuiselt. Palume eelnevat 

selgitada.  

 

Samuti palume selgitada, mida mõeldakse tasumise korra all, 

ning kaaluda, kas selline spetsiifiline kohustus on tingimata 

vajalik.  

 

ühtse terviku. Uus säte on järgmine: 

§ 102. Sportlasega sõlmitav leping  
 

(1) Spordi andmekogusse kantud 

spordiorganisatsiooni või spordikooli ja 

sportlase kui regulaarselt treeniva ja 

võistleva isiku vahel spordi tegemiseks 

sõlmitav leping on sõltuvalt 

pooltevaheliste suhete iseloomust 

tööleping või muu teenuse osutamiseks 

sõlmitav võlaõiguslik leping, mille eest 

makstakse sportlasele tasu (edaspidi 

leping). 

 

(2) Juhul kui sportlasega sõlmitakse 

spordi tegemiseks muu võlaõiguslik 

leping, sõlmitakse leping kirjalikku 

taasesitamist võimaldavas vormis. 

 

(3) Juhul kui sportlasega sõlmitakse 

spordi tegemiseks muu võlaõiguslik 

leping, makstakse sportlasele tasu kord 

kuus, kui tasu maksmiseks ei ole kokku 

lepitud lühemat tähtaega. 

 
 

  

 Eelnõu § 1 p 3 (SpS § 106 – sportlase toetus) 

 

Eelnõu sõnastust täpsustatud. 
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TuMS § 19 lg 3 punktis 3 sätestatakse, et tulumaksuga ei 

maksustata seaduses või valla- või linnavolikogu määruses 

sätestatud toetust, välja arvatud toetus, mida makstakse seoses 

ettevõtlusega, töö- või teenistussuhtega või juriidilise isiku 

juhtimis- või kontrollorgani liikmeks olekuga, ning lõikes 4 

nimetatud toetused. Ehk kuigi TuMS-iga on sätestatud võimalus 

seaduses sätestatud toetus lugeda maksuvabaks, tuleneb lause 

teisest poolest välistus töö- või teenistussuhtega seotud toetuse 

maksmise puhul. See tekitab küsimuse, kas eelnõus ja TuMS-is 

sätestatu ei lähe omavahel vastuollu olukorras, kus eelnõu 

kohast toetust makstakse sportlasele sisuliselt töösuhtest 

tulenevalt. Või tuleb spordiseaduse alusel tasutavat toetust 

lugeda siiski mingiks sihtotstarbeliseks toetuseks, mida saab 

töösuhtest eraldiseisvana vaadata. Eeltoodud küsimus tekib 

eelkõige selle tõttu, et eelnõu ei sätesta, millisel eesmärgil 

toetust sportlasele tuleks maksta, nagu nt on tehtud stipendiumi 

puhul TuMS-is (§ 19 lg 7).  

 

Seejuures võib seaduseelnõus ja seletuskirjast jõuda järeldusele, 

et toetuste tasumise regulatsiooniga ongi soovitud anda 

spordiorganisatsioonidele ning -koolidele võimalus osa tasust, 

mida muidu makstaks sportlasele töölepingu või muu lepingu 

alusel, tasuda toetusena maksuvabalt. Selline lahendus võib aga 

olla sportlasele kahjulik, kuna eelnõu pinnalt tundub toetuse 

maksmine põhinevat spordiorganisatsiooni või -kooli 

ühepoolsel otsusel, mitte poolte vahelisel lepingul, mis 

annaksid sportlasele ka lepinguõiguslikud õiguskaitsevahendid 

olukorraks, kus vastavat lepingut ei täideta,  nt ei maksta 

kokkulepitud tasu. Seda aspekti tuleb täiendavalt analüüsida. 

Kui toetuse regulatsiooni peamiseks eesmärgiks on soov 

võimaldada sportlasele maksta teatud ulatuses tasu 

Rahandusministeeriumiga on täiendavalt 

antud märkust arutatud ja otsustatud 

maksuvaba sportlasetoetus siiski eraldi 

sättena välja tuua, et ei tekiks vastuolu § 

19 lõike 3 punktiga 3 (lause teise 

poolega). Lisasime vastava toetuse liigi 

TuMS § 19 lõike 3 punkti 101: 

„101) spordiseaduse § 92 alusel 

makstavat vabatahtliku spordikohtuniku 

tegevusega seotud kulude hüvitist ja 

spordiseaduse § 106 alusel makstavat 

sportlasetoetust;“; 

 

 

 

 

 

 

Eelnõuga luuakse sportlastele täiendavalt 

maksuvaba toetuse maksmise võimalus, 

mida teistel valdkondadel ei ole. Sellega 

tasakaalustatakse stipendiumide 

maksmisele piirangute seadmist. Teistel 

valdkondadel võib stipendiumi maksta 

piiramatult. Kuna aga spordivaldkonnas 

on praegu stipendiumide maksmisega 

probleeme, siis on stipendiumile 

ülempiiri seadmine vajalik. 

Spordivaldkonna katusorganisatsioonide 

(Eesti Olümpiakomitee ja 

spordialaliidud) tagasiside pakutud 



24 

 

maksuvabalt, tuleks kaaluda, kas eesmärgi saavutamiseks on ka 

muid, nt maksuõiguslikke võimalusi, mis ei kahjustaks 

sportlase positsiooni võlasuhtes. Samuti võib tekkida küsimus 

isikute ebavõrdsest kohtlemisest (PS § 12) – jääb siiski 

ebaselgeks, mille poolest on sportlased kõigi teiste 

eluvaldkondade esindajatega võrreldes teistsugused, et see 

õigustab sedavõrd suure maksuõigusliku erandi loomist.  

 

lahendusele on olnud positiivne ning 

valdkond ei näe ohtu isikute võrdsele 

kohtlemisele.   

 

Sportlase kaitseks on eelnõu 

sportlasetoetuse sättesse (uus § 105) 

lisatud täiendus: 

 

„(2) Sportlasetoetuse suurus, maksmise 

periood ning poolte õigused ja 

kohustused sportlasetoetuse maksmisel 

lepitakse kokku lepingus.“ 

  

 

 Eelnõu § 1 p 4 (SpS § 111 – spordivõistlustega 

manipuleerimise vastane kontaktpunkt)  
 

Seletuskirja kohaselt on Eesti allkirjastanud Euroopa Nõukogu 

spordivõistlustega manipuleerimise vastase konventsiooni, kuid 

ei ole konventsiooni ratifitseerinud. Seletuskiri ütleb: 

„Konventsioon on plaanis ratifitseerida pärast seda, kui 

Euroopa Liit on selle heaks kiitnud.“ Palume seletuskirjas lahti 

kirjutada, mida peetakse silmas heakskiitmise all – kas Euroopa 

Liit on konventsiooni juba allkirjastanud ja jutt käib sõlmimise 

protseduurist või on kõne all alles konventsiooni allkirjastamine 

Euroopa Liidu poolt? Samuti palume seletuskirjas ära tuua, kas 

ja millal konventsioon on jõustunud või jõustub. Praegu 

seletuskirjas esitatud andmete alusel jääb info konventsiooni 

õigusliku seisundi kohta ebamääraseks.  

 

Märgime, et eelnõus esitatud SpS § 111 regulatsioon on esitatud 

Arvestatud, eelnõu ja seletuskirja 

täiendatud. 
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kujul problemaatiline. Alustatakse sellest, et kontaktpunkti 

ülesanded võib halduslepinguga üle anda (lg 1), seejärel 

viidatakse konventsiooni artiklile 13, kus on kontaktpunkti 

ülesanded määratletud, ning lõpuks öeldakse, et ülesannete 

edasise täitmise korraldab Kultuuriministeerium (lg 3).  

 

Selleks, et halduse kandja saaks mingit ülesannet delegeerida, 

tuleb seaduses kõigepealt määratleda (1) mis ülesandega on 

tegemist ning (2) milline halduse kandja selle ülesande täitmise 

eest vastutab. Alles seejärel saab rääkida ülesande 

delegeerimisest (halduskoostöö seaduse, edaspidi HKTS § 3 lg 

1 ja 2).  

 

See tähendab, et SpS §-s 111 tuleb esmajärjekorras sõnaselgelt 

välja öelda, millisel eesmärgil luuakse kontaktpunkt ning 

milliseid ülesandeid see kontaktpunkt täidab. Viitest 

konventsioonile ei piisa, seda enam, et pole teada, kas 

konventsioon on jõustunud ja millal või kas üldse Eesti selle 

ratifitseerib. Seaduses nimetatud ülesannetest peab selguma, kas 

nende täitmine eeldab täidesaatva riigivõimu volituste 

kasutamist – viimasel juhul tuleb eelnõu koostamisel arvesse 

võtta HKTS § 4 regulatsiooni. Seda, kas ülesande täitmine 

eeldab täidesaatva riigivõimu volituste kasutamist või mitte, 

palume selgitada ka seletuskirjas. Seaduses tuleb sõnaselgelt ära 

nimetada halduse kandja, kelle ülesanded need on – antud juhul 

on selleks ilmselt riik Kultuuriministeeriumi kaudu (Vrd nt 

tervishoiuteenuste korraldamise seaduse § 506).  

Palume SpS § 111 vastavalt ümber struktureerida ja sõnastada.  

 

 Seletuskirja lk 13 on viidatud eelnõule eelnenud 

väljatöötamiskavatsusele. Lisada tuleks, kuivõrd on eelnõuga 

Arvestatud. Seletuskirja täiendatud 



26 

 

kaetud samad teemad, mis VTK-s või esineb VTK-ga võrreldes 

erinevusi lisaks seletuskirjas juba väljatoodud 

spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitluse 

kontaktpunkti loomise lisamisega muudatusettepanekutele.  

 

 Seletuskirja lk 28 on mõju ulatus spordiorganisatsioonidele, sh -

koolidele, loetud väikeseks, kuigi ilmselt peeti silmas mõju 

olulisust, sest mõju ulatus ehk sihtrühma kohanemisvõime 

ja/või -vajadus on vaid üks mõju olulisusele hinnangu andmise 

kriteeriumidest. Enne olulisuse hinnangu andmist tuleks aga 

eraldi hinnata mõju ulatust spordiorganisatsioonidele, kes 

peavad piirmäära seadmise tõttu stipendiumidelt tasu 

maksmisele üleminekul leidma täiendavaid vahendeid või 

vähendama sportlastele väljamakstavaid summasid maksude 

maksmiseks. Kuna viimane avaldub ilmselt ebasoovitava mõju 

riskina, tuleks veidi lähemalt analüüsida ka täiendavate 

vahendite leidmise võimalusi organisatsioonidele ja/või hinnata 

ka ebasoovitava mõju tõenäosust sportlastele, kellele edaspidi 

makstavad summad võivad seetõttu väheneda.  

 

Arvestatud. Seletuskirja täiendatud 

 Kuigi seletuskirjas leidub mitmeid viiteid toetuste 

väärkasutamistele (lk 29:  andmevahetus Eesti spordiregistri ja 

töötamise registri vahel aitab kaasa ka stipendiumi ja toetuse 

väärmaksmise ennetamisele; või lk 33: toetuse andjatel tekib 

võimalus andmeid kontrollida ja võrrelda, väheneb 

ebausaldusväärsete andmete hulk ning spordiklubide 

võimalused saada vajaduspõhist avaliku sektori toetust 

suurenevad, v.a organisatsioonidel, kes seni on andmeid 

esitanud ebakorrektselt), pole täiendavalt lisatud mingitki 

väärkasutuse alast statistikat ehk teisisõnu jääb selgusetuks, kui 

suure probleemiga ikkagi tegemist on.  

Teadmiseks võetud. 

 

Eelnõust on välja jäetud harrastajate 

andmete kogumine isikustatud kujul. 

 

Sportlasetoetuse ja sportlasestipendiumi 

juures on mõeldud väärkasutamise ja 

piirmäärade ületamise ennetamist 

tulevikus. 
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 Harrastajatele avalduva mõju analüüs (p 6.2.1.) ei eelda 

muutusi harrastajate käitumises ja ei näe tarvidust muutustega 

kohanemisele suunatud tegevusteks. Siiski tuleks hinnata 

ebasoovitava mõju tõenäosust riskile, mis puudutab harrastajate 

võimalikku soovimatust enda kohta andmete kogumist taluda, 

mistõttu tuleks hinnata ka seda, kas see siiski ei või mõjutada 

sihtrühma käitumist või millised on sellistel juhtudel 

võimalused kaasneva ebasoovitava mõju leevendamiseks.  

 

Teadmiseks võetud. 

 

Eelnõust on välja jäetud harrastajate 

andmete kogumine isikustatud kujul. 

 Seletuskirja p 6.2.2. avalduva mõju osas on antud kokkuvõttev 

hinnang spordiorganisatsioonide halduskoormusele seoses 

muutuva andmete esitamise korraga ning leitud, et valdkonnas 

see tervikuna väheneb. Samas esitab seletuskiri andmed, mille 

kohaselt kasvaks koormus kaks korda suuremal arvul 

organisatsioonidest kui neil, kellel see langeks, mistõttu tuleks 

mõju ulatust ehk esimesena nimetatute kohanemisvõimet uues 

olukorras ka analüüsida, vastates mh küsimusele, kas viidatud 

ligemale 900 organisatsioonil võib muudatuste järel tekkida 

mingeid kohanemisraskusi.  

 

Teadmiseks võetud. 

 

Eelnõust on välja jäetud harrastajate 

andmete kogumine isikustatud kujul. 

 Seletuskirjas käsitletud mõju omavalitsustele peaks sisaldama 

hinnangut mõjuga kokkupuute sagedusele ehk kui sageli 

puutuvad omavalitsused keskeltläbi kokku spordivaldkonna 

toetuste menetlemisega, teisisõnu tuleks hinnata, kas tegemist 

on nende jaoks igapäevase või pigem regulaarse tegevusega 

(eeldatavalt siiski mitte harva ja juhusliku tegevusega). 

 

Teadmiseks võetud. 

 

Eelnõust on välja jäetud harrastajate 

andmete kogumine isikustatud kujul. 

 Seletuskirjas hinnatud mõju (p 6.4.1.) on loetud kontaktpunktile 

oluliseks. Samas tuleks olulist mõju alati muust mõjust 

põhjalikumalt analüüsida. Puudub nt info, kas selle oluliseks 

Arvestatud. Seletuskirja täiendatud 
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loetud mõjuga kaasneb mingisugune suurem tõenäosus 

ebasoovitavaks mõjuks või võiks esineda kohanemisraskusi. 

Kuna kulud kaetakse eelduslikult riigieelarve vahenditest, 

kontaktpunkti töö sisseseadmine on järkjärguline ning sihtrühm 

ei moodusta teiste spordi valdkonna organisatsioonide hulgas 

märkimisväärset osa, tuleks paremini põhjendada nelja 

mõjukriteeriumi analüüsi kaudu, miks mõju sihtrühmale on 

siiski loetud oluliseks. Samal ajal tuleks hinnata, kas 

kontaktpunkti loomine ei või spordiorganisatsioonidele lisaks 

neile edaspidi pakutavale abile tekitada koormust ka juurde, 

kuna luua tuleb nii vastavad regulatsioonid kui hakata vastavalt 

sellele karistusi määrama (vt SK p 6.4.2.) ning seda olukorras, 

kus ilmselt pole täpselt teadagi, kui suur on võimalike tulevaste 

kuritarvituste hulk. Teisisõnu, selleks, et hinnata kontaktpunkti 

loomisest tekkivat võimalikku koormuse vähenemist 

spordiorganisatsioonidele, oleks vaja anda lühikirjeldus selle 

kohta, kuidas manipuleerimiste vastane võitlus 

organisatsioonide tasandil seni on aset leidnud. Eelduslikult on 

vastav kompetents valdavalt seni üldse puudunud (vt 

seletuskirja p 6.4.3.).  

 

 Kuigi seletuskirjas tehakse vahet teenusepõhistel ärilistel 

eesmärkidel loodud spordiklubidel, mis valdavalt eelnõuga 

tehtavate muudatuste sihtrühma ei kuulu, siis pole üheselt selge, 

kas ka need klubid on loetud eelnõus toodud 

spordiorganisatsioonide arvu hulka või kui jah, siis kui suur on 

selliste klubide osakaal seal. Lisaks on veidi ebaselge 

spordiharrastajate arv, mis seletuskirjas on märgitud nii 181 000 

(vt lk 23)  kui ka 145 000 (vt lk 32). Ka noorte harrastajate arv 

kõigub seletuskirjas 103 000 ja 110 000 vahel.  

 

Teadmiseks võetud. 

Eelnõust on välja jäetud harrastajate 

andmete kogumine isikustatud kujul. 

 

Numbrilisi näitajaid on seletuskirjas 

korrigeeritud läbivalt. 
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 Seletuskirjas ei olnud sihtrühmadena mõju avaldumist 

analüüsitud olulisematest sihtrühmadest eraldi 

Kultuuriministeeriumile ega ka Haigekassale, kes siiski 

mõlemad kavandatavatest muudatustest mõjutatud on.  

 

Teadmiseks võetud. 

Eelnõust on välja jäetud harrastajate 

andmete kogumine isikustatud kujul. 

 

 Seletuskirja lk 6 on toodud väide, kus kirjas, et kõigi 

spordiorganisatsioonide täiendav toetamine stipendiumide 

maksmiselt töötasude maksmisele üleminekuks oleks 

riigieelarvele liiga koormav ning tõstaks oluliselt avaliku 

sektori töökoormust.  Täpsustamist vajaks milles viidatud 

avaliku sektori töökoormuse oluline tõus väljenduks? 

Arvestatud. Seletuskirja täiendatud 

 Seletuskirja lk 13 esitatud korrektne otseviide VTK-le oleks 

järgmine: 

http://eelnoud.valitsus.ee/main/mount/docList/5e74b54b-a4b0-

4a4b-9a27-827c6b186074#5dlJra4r 

 

Arvestatud. Seletuskirja parandatud. 

 Seletuskirja lk 27 märgitakse, et spordiorganisatsioonide arv, 

kes peavad stipendiumidelt tasu maksmisele üleminekul leidma 

täiendavaid vahendeid või vähendama sportlasele 

väljamakstavaid summasid maksude maksmiseks, on võrreldes 

spordiorganisatsioonide koguarvuga väike, mis peab paika, 

kuna stipendiume maksabki vaid väike osa 

spordiorganisatsioonidest. Samas on väite tõestuseks esitatud 

tabel 1, mis aga näitab mitte stipendiume maksvate 

spordiorganisatsioonide arvu, vaid stipendiume saavate 

sportlaste arvu, seega otseselt ei tõenda, kui mitu 

spordiorganisatsiooni (veidi üle 80-st stipendiume sportlastele 

maksnutest) olid seotud just kõrgeimate stipendiumide (üle 12 

000 euro aastas) maksmisega ehk siis need, kes tegelikult enim 

mõjutatud on.  

 

Arvestatud. Seletuskirja täiendatud 

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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 Seletuskirja lk 29 esitab info, et MTA andmetel oli 2016. aastal 

spordiorganisatsioonides tööl kokku 2933 ja 2017. aastal 3058 

inimest, kelleks olid nii sportlased, treenerid, kohtunikud, 

tegevtöötajad kui ka sportlaste taustajõud. Selguse huvides 

vajab täpsustamist, keda saab lugeda viimasena nimetatute 

hulka. 

Arvestatud. Seletuskirja täiendatud 

 Seletuskirja lk 40 esimeses lõigus on märgitud, et mõju MTA-le 

on täiendavalt analüüsitud seletuskirja punktis 6.1.4. Ilmselt 

peeti silmas mõju SKTSA-le. 

Arvestatud. Seletuskirja parandatud 

 Palume täiendada seletuskirja 1. osa „Sissejuhatus“ alaosa 

„Märkused“ teabega selle kohta, kas eelnõu on seotud muu 

menetluses oleva eelnõuga (HÕNTE § 41 lg 4 p 1) ja Euroopa 

Liidu õiguse rakendamisega (HÕNTE § 41 lg 4 p 2). Oluline 

info eelnõu lugeja jaoks on ka see, kui neid seoseid ei ole – ka 

see tuleb ära nimetada.  

 

Arvestatud. Seletuskirja täiendatud 

 Palume kontrollida seletuskirja 1. osa „Sissejuhatus“ alaosas 

„Märkused“ esitatud muudetavate seaduste redaktsioonide 

avaldamismärkeid. SpS avaldamismärge on vigane, teiste 

seaduste puhul tuleb aga arvesse võtta kavandatavat jõustumise 

kuupäeva ning märkida selle tervikteksti avaldamismärge, mis 

on sel hetkel eeldatavasti jõus. Muudatuste kavandamisel ja 

menetluse ajal tuleb tutvuda ka pärast märgitud kuupäeva 

jõustuvate terviktekstidega, et tagada kavandatavate muudatuste 

sobivus ka neisse (vt Normitehnika käsiraamat, § 41 komm 5).   

 

Arvestatud. Seletuskirja täiendatud 

 Palume seletuskirja vormistamisel lähtuda Riigikogu juhatuse Arvestatud. Seletuskirja parandatud 



31 

 

10.04.2014 otsusega nr 70 „Riigikogus menetletavate eelnõude 

normitehnika eeskirja muutmine“[1] kinnitatud „Eelnõu ja 

seletuskirja vormistamise juhendist“ (p 4, pealkirja suurus).  

 

 Üldised keelemärkused 

 

Soovitame asendada sõna sporditegevus, enamasti sõnaga sport 

(konkreetsed muutmisettepanekud eelnõu dokumendis). 

Kehtivas spordiseaduses (SpS) ei räägita üldiselt 

sporditegevusest, vaid spordist. Sporditegevust seal defineeritud 

ei ole ja selle kasutamine spordi sünonüümina ei ole 

põhjendatud (sünonüümia vältimine seaduses). Kuna 

sporditegevus esineb kehtivas SpS-s ainult viis korda, kõik §-s 

61 (spordi andmekogu), mida kõnesoleva eelnõuga muudetakse, 

saaks selle täielikult asendada, kasutades kas sport (vs. 

sporditegevus) või sportima (vs. sporditegevuses osalema) ja 

selle tuletisi sportimine ja sportija.  

 

Soovitame litsentseerima asemel kasutada litsentsima, vt 

ametniku soovitussõnastik (AMSS): litsentseerima ⇒ 

litsentsima, litsentsi andma, tegevusluba andma. […] 

Võõrliitega tuletise asemel võiks eelistada sageli täpsemat 

eestipärast keelendit.  

 

Sportlase toetuse asemel oleks terminoloogiliselt parem 

sporditoetus, sest lahku kirjutatuna viitab sportlase toetus 

justkui konkreetsele sportlasele, sporditoetus aga kokku 

kirjutatuna sobib märkima toetuseliiki, st üldist, mitte 

konkreetset. Märkus kehtib kogu eelnõu kohta (kokku 14 

Keelemärkustega arvestatud. 

 

Nõustume. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nõustume. 

 

 

 

 

 

Mõiste „sportlase toetus“ asemel 

kasutame JUM pakutud teist 

sõnastusettepanekut – „sportlasetoetus“. 

Sporditoetus on liiga lai mõiste 

spordivaldkonna jaoks ja hõlmaks endas 

                                                           
[1] https://www.just.ee/sites/www.just.ee/files/nte_eelnou_ja_seletuskirja_vormistamise_juhend.pdf 
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korda). 

 

 

 

 

Sportlase stipendiumi asemele soovitame spordistipendium 

(kokku 5 korda), põhjendus sama mis sporditoetuse puhul.  

 

 

Sporditulemuste andmed ja andmed sporditulemuste kohta 

asemel soovitame kasutada lihtsalt sporditulemused, sest 

andmed on selles sõnaühendis liigne. Vrd nt nimi, mitte nime 

andmed; telefoninumber, mitte telefoninumbri andmed; 

aadress, mitte andmed aadressi kohta jne. Sageli on sõna 

andmed tõepoolest vajalik, aga siinsel juhul mitte. 

 

igasuguseid spordivaldkonnas 

eraldatavaid toetusi. Eelnõuga 

soovitakse, aga luua täiesti uus toetuse 

liik. 

 

Nõustume. Mõiste „sportlase 

stipendium“ asemel kasutatakse mõistet 

„sportlasestipendium“. 

 

Nõustume. 

 

 

 

 

 

 

 

 Eelnõu § 1 p 1 (SpS § 61 lg 6 p 4) – ebaselgeks jääb, mida 

peetakse silmas üldandmete all. Palume selgitada või ümber 

sõnastada.  

 

Arvestatud. Üldandmed on lahti 

kirjutatud (nimi, isikukood ja 

kontaktandmed) 

 Eelnõu § 1 p 3 (SpS § 101 lg 3) – õigusselguse ja 

ühetähenduslikkuse huvides palume täiendada viidet kuu 

töötasu alammäärale: töölepingu seaduse § 29 lõike 5 alusel 

kehtestatud kuu töötasu alammäär. Sama ka SpS § 106 lg 1 

sissejuhatavas lauseosas ning sama lõike p-s 1.  

 

Arvestatud. Eelnõu parandatud 

 Eelnõu § 3 (MKS § 29 p 45) – kehtivat MKS ja eelnõu teksti 

võrreldes selgub, et MKS § 29 p 45 senine tekst jääb tervikuna 

alles ning eelnõuga soovitakse olemasolevat üksnes täiendada. 

Selleks, et vältida kehtiva teksti tarbetut kordamist, palume 

Arvestatud. Eelnõu parandatud 
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muutmiskorraldus sõnastada viisil .. täiendatakse pärast sõnu 

„..“ sõnadega „..“.  

 

 Eelnõu § 5 (jõustumissäte) – täiendada lauset: Käesolev 

seadus jõustub ..  

 

Arvestatud. Eelnõu parandatud 

 Palume arvesse võtta ka keelemärkused, mis on eelnõu 

koostajatele edastatud eraldi e-kirjaga.   

 

Arvestatud. 

 Eelnõu täiendamine KarS muudatustega 

 

Arvestatud. Eelnõu ja seletuskirja 

täiendatud 

 

 


