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TREENERITOETUSED 2015 - 2020
Rõõm tõdeda, et spordivaldkonnas normaalsuseks saanud treeneritoetused on
olnud eeskujuks laulu- ja tantsupeo liikumises osalevate kollektiivide juhtide
palgatoetuse põhimõtete väljatöötamisel ja peatsel rakendamisel.

Käimas on treeneritoetuste kuues aasta, valmistume seitsmendaks.
Selle valmistumise eripära – alusdokumentidesse ei tehta ühtegi korda muutvat
parandust.
Tundub: vormiliselt oleme saavutanud tööküpsuse
Tahaks loota: jõuame treenerite töötasudega kultuuritöötajate ja nüüd ka laulu-
/tantsupeo kollektiivijuhtidega samaväärsele tasemele

Treenerite töötasude meetme nõudlikul rakendamisel oleme saavutanud:

treenerite töölepingud (vähemalt EKR 5 tasemest) ja maksukorrektsuse,
aruannete nõuetekohase esitamise, riigimaksude võla vähenemise,
spordiorganisatsioonide administratiivne suutlikkuse paranemise!



ERIOLUKORRA TREENERITOETUSED 2020
2020. aasta eripära

Eriolukorra tõttu leevendati II kvartalis nõudeid töötasude maksmise osas –
kui tavanõue 2020. a on, et täiskoormusega treenerile (24 t/näd) arvestatakse
toetust ühes kuus 630 eurot ja koos omarahastusega brutotasu 1020 eurot, siis
eriolukorras jäi toetus 630 eurot, kuid brutotasu mitte vähem kui 584 eurot kuus,
väiksema koormuse puhul ja toetus ja tasu proportsionaalselt väiksem.

Oluline abi oli, et omarahastamise osa lubati katta Töötukassa töötasu hüvitisega.

II kvartaliks rakendati kriisitoetust – täiendav treeneritoetus, kusjuures seda sai
taotleda treeneritele alates EKR 3 tasemest, piirang – ei ole tavatoetuse saaja.

Toetussummad polnud suured, aga olid disainitud Töötukassa hüvitisega koos
toimima.
Täiskoormusega treenerile arvestati toetust ühes kuus 250 eurot, koos oma-
rahastuse ja/või Töötukassa hüvitisega oli nõutud bruto 584 eurot kuus.



ERIOLUKORRA TREENERITOETUSED 2020
Eriolukorras käitusid treenerid üldreeglina oludele vastavalt – plaanide koostamine,
distantsilt juhendamine, individuaalse treeningu motiveerimine.

Eriolukord tõttu said selgemini tuntavaks mitmed nõrgad kohad.
Senini olime treenerite toetuste puhul „korda“ – töölepingud, nõuded treening-
rühmale, tunniplaan jms. nõudnud EKR 5 ja kõrgema taseme treenerite puhul.

Nüüd, kui ka EKR 3-4 taseme treenerid oleksid sama korra alusel toetusi võinud
saada, selgus üllatavalt madal huvi. Saadaolevast toetusrahast kasutati alla 24%!

Enam kui 1 500 EKR 3-4 treenerist taotleti toetust vähem kui 200-le.
Üks võimalik järeldus on, et madalama tasemega treenerid ei ole kaetud püsivate
töölepingutega, paljud arvatavasti ka reeglitepäraselt tasustamata;
teine võimalik järeldus, et väiksematel klubidel vähesem suutlikkus taotlust esitada
ja nõuetekohaselt ja omarahastuse abil või Töötukassa meetme abil realiseerida;
kolmas, kõige mustem järeldus, et need kutseomanikud ei olegi treeneritööl!



VAADE VIIMASELE KUUELE AASTALE (2015-2020)
Järgmine slaid kirjeldab arvude keeles treeneritoetuse rakendamise raskuseid
esimestel aastatel ja stabiliseerumist viimastel aastatel. Kõige olulisem muudatus
on senini olnud alates 2018 rakendatud tasustatavate tundide piirmäär, mis
tänaseni on 1 100 000 tundi aastas. Sellest piirist enam tundide tasustamine
tähendab spordiklubide, -liitude ja -koolide omarahastuse suurenemist üle 50%.

Jätkuvalt on eesmärgiks toetussummad, mis võimaldavad täiskoormusega treeneri
kuu brutotasus jõuda kultuuritöötajate ja nüüd ka laulu-/tantsupeo kollektiivi-
juhtidega samaväärsele tasemele – vähemalt 1 300 eurot kuutasu.

Koostöös Maksu- ja Tolliametiga on koostatud järgnevad 3 slaidi, mis tuttaval
kombel näitavad treenerite tööjõukulude toetuse laiemat mõju:
tööhõive, stipendiumite väärkasutamise lõpetamine, maksulaekumised riigile.



TREENERITOETUSED 2015 – 2020

2015 2016 2017 2018 2019 2020

Riigi E/A raha toetuseks 3 510 645 3 967 029 4 448 600 6 015 036 7 075 036 7 252 036

Organisatsioone 322 367 384 389 399 407

Treenereid 1 028 1 177 1 225 1 232 1 262 1 305

Lapsi ja noori 31 739 36 407 38 304 39 242 39 501 41 340

Tasustatud tunde 901 917 1 032 005 1 078 094 1 059 872 1 100 748 1 160 000

1 kuu tööjõukulude
toetus täiskoormisel

389,37 390,00 426,00 541,00 642,00 630,00

Vähim brutotasu kuus 582,02 582,96 636,77 850,00 1 000,00 1 020,00

Juurdekasv aasta lõikes + 0,16% +9,23% +27,00% +17,65% +2,00%



ARENGUD & ARVUD 2013 – 2019 TREENERID

2013
31.12.

2014
31.12.

2015
31.12.

2016
31.12.

2017
31.12.

2018
31.12.

2019
31.12.

Treenerid
Spordiregistris:

4 094 4 217 4 466 4 469 4 580 4 687 4 769

Treenereid tasustavad
spordiorganisatsioonid

1 509 1 552 1 655 1 664 1 620 1 571 1 583

Töötasu saanud
treenerid

1 314 1 651 2 057 2 350 2 317 2 476 2 578

osakaal kõigist
treenereist %

32,10% 39,15% 46,06% 52,58% 50,59% 52,83% 54,06%

TREENERITE TÖÖJÕU-
KULUD (M €):

8,79 11,61 17,75 19,86 23,00 26,80 30,20

Riigimaksud (M €): 3,47 4,69 7,09 7,92 9,17 10,20 11,60



ARENGUD & ARVUD 2013 – 2019 TREENERID

2013
31.12.

2014
31.12.

2015
31.12.

2016
31.12.

2017
31.12.

2018
31.12.

2019
31.12.

Treenerid: töötasu ainult
OMA sp.organisats.-st

394 446 546 595 658 707 719

vastav % treeneritest 9,62% 10,58% 12,23% 13,31% 14,37% 15,08% 15,08%

Treenerid: töötasu mujalt
ka või ainult mujalt

3 161 3 270 3 500 3 463 3 534 3 607 3 710

vastav % treeneritest 77,21% 77,54% 78,37% 77,49% 77,16% 76,96% 77,79%

Treenerid: pole töötasu
üldse kuskilt saanud

496 460 382 372 350 362 332

vastav % treeneritest 12,12% 10,91% 8,55% 8,32% 7,64% 7,72% 6,96%



ARENGUD & ARVUD 2013 – 2019 TREENERID

Treenerid, kelle
töötasu kuus oli:

2013
31.12.

2014
31.12.

2015
31.12.

2016
31.12.

2017
31.12.

2018
31.12.

2019
31.12.

alla miinimumpalga 549 695 814 853 957 904 919

miinimumpalk sellel aastal 320 € 355 € 390 € 430 € 470 € 500 € 540 €

vastav % treeneritest 43,99% 43,41% 40,14% 39,69% 41,34% 38,50% 37,74%

miinimum-keskmine
palk

559 718 971 1 057 1 090 1 180 1 237

miinimum – keskmine palk 320-949 € 355-1 005 € 390-1 065 € 430-1 146 € 470–1 221 € 500–1 291 € 540-1 407 €

vastav % treeneritest 44,79% 44,85% 47,88% 49,19% 47,08% 50,26% 50,80%

üle keskmise palga 140 188 243 239 268 264 279

keskmine palk sellel aastal 949 € 1 005 € 1 065 € 1 146 € 1 221 € 1 291 € 1 407 €

vastav % treeneritest 11,22% 11,74% 11,98% 11,12% 11,58% 11,24% 11,46%



Vaatame kriitiliselt viimastele aastatele
Tervikliku eduloo kõrval on ka probleeme!

- nõuetekohaste väljamaksete ja maksude asjakohane deklareerimine ja tasumine

- kõikide taotluste ja kinnitamiste viimasel hetkel esitamine

- muudatustest eelnevalt mitte teatamine

- ESR, MAA aruannete esitamata jätmine – üldiselt hästi, aga 4-5 üksust aastas

- kvartaalsete kinnitustega hilinemine – nüüd taksomeeter tiksub taotleja kahjuks

- maksuvõlgnevused (ajatamata võlgnevused üle 100 €) – taksomeeter tiksub

- treenerikutse kehtivus – kuni kutse pole uuendatud - taksomeeter tiksub

- esitatud/teatatud andmete erinevus treeneritoetuse taotlemiseks – KOV toetuse

taotlemiseks – oma kodulehel infoks. Kas lohakus või eksitamine?



Reeglite meenutamine
→ organisatsioon spordiregistris, treeneril vähemalt EKR 5 kutsetase, vahetu ja    
regulaarne treeningtöö rühmadega, rühma koosseis vastab nõuetele;

→ org. peab olema esitanud tähtaegselt MAA aruande (6 kuud pärast MA lõppu)

→ org. peab olema esitanud tegevusandmed ESR-ile (31.10. aasta)

→ ei saa olla riigimaksude võlgnevust (üle 100 €)  kvartali lõpupäeva seisuga

→ toetuse abil treenitavate laste/noorte arv ei saa olla suurem, kui ESR-i esitatud

→ korrektsed väljamaksed treeneritele ja maksud MTA-le, eksimuste korral
tagasimakse tähtajaks tehtud

→ e�ekirjutused tunniplaani, töökorralduse jms osas täidetud

→ kõik tagasimaksete nõuded täidetud. 



Olulised kuupäevad - tööjõukulude toetus aastal 2020

Andmete muutmine või kinnitamine IV kvartaliks

– 30. september 2020

Riigimaksude võlgnevuse kontrollimise tähtpäev:

IV kvartal – 30. september 2020

Toetuse määramise korraldus – hiljemalt 20. oktoober 2020

Toetuste ülekanded – hiljemalt 20. oktoober 2020



Olulised kuupäevad - tööjõukulude toetus aastal 2021
Toetuse taotlemine aastaks 2021 keskkonnas:

1. oktoober – 31. oktoober 2020 (02. november 2020) / kui ei taotle, toetust ei saa!

Kvartaalsete kinnituste ja muudatuste esitamise tähtpäevad:

II kvartal – 31. märts 2021

III kvartal – 30. juuni 2021

IV kvartal – 30. september 2021

Eesti Spordiregistri andmete esitamine:

31. oktoober 2020 (02. november 2020) / kui ei esita, toetust ei saa!

2019 majandusaasta aruande esitamine:

31. oktoober 2020 (02. november 2020) / kui ei esita, toetust ei saa!



Olulised kuupäevad - tööjõukulude toetus aastal 2021

Riigimaksude võlgnevuse kontrollimise tähtpäevad:

I kvartal – 31. detsember 2020

II kvartal – 31. märts 2021

III kvartal – 30. juuni 2021

IV kvartal – 30. september 2021



Treenerite tööjõukulude toetus aastaks 2021
Eeldatav ajaline graafik 2021. aasta treeneritoetuste taotluste puhul:

01.10.2020 – 31.10.2020 Taotlemine e-keskkonnas

01.11.2020 – 30.11.2020 Taotluste kontrollimine ja vastavaks tunnistamine

Õigustatud tasustatavate tundide määra selgitamine

~ 09.12.2020 Riigikogu kinnitab 2021 Riigieelarve

~ 11.12.2020 tööjõukulude toetuse ja brutotasu arvestusliku summa teatamine

11.12.2020 – 21.12.2020 taotluste vähendamise võimalus

22.12.2020 SKT SA teeb teatavaks toetuse kuu määra ja omarahastuse %

08.01.2021 SKT SA teeb otsuse 2021 toetuse osas

08.01.2021 SKT SA avalikustab toetused www.sport.ee

20.01.2021 SKT SA kannab toetused vastavaks tunnistatud taotlejatele
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