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Spordiseadus - kommunikatsioon
• https://www.kul.ee/spordiseadus

• 27.02 kohtumine võistkonnaalade meistriliiga klubide esindajatega

• 28.02 ministeeriumi infokirjas lugu

• 01.03 ministeeriumi pressiteade

• 09.03 spordiregistri andmehalduritele e-kiri

• Märtsis EOK infokirjas lugu

• 20.03 kohtumine Tartus spordiklubidega 

https://www.kul.ee/spordiseadus


Muudatused

1. Sportlasele stipendiumi määramine;
2. Sportlasele sportlasetoetuse määramine;
3. Sportlasele tehtavad erisused lepingute sõlmimisel;
4. Sporditulemuste andmebaasi loomine;
5. Sporditulemuste avalikustamine;
6. Spordivõistlustega manipuleerimise ennetamine; 
7. Dopingukuriteo eest karistamine.



Sportlasestipendium
• Piirmäär on 12-kordne alampalk (12*584 eurot) aastas
• Nii maksustatavad kui maksuvabad stipendiumid
• Määratakse avaliku konkurssi korras
• Stipendiumi võib saada mitmelt organisatsioonilt
• Info sisestatakse Eesti spordiregistrisse
• Lepingu kehtivuse ajal stipendiumi maksta ei tohi
• Arvestus aasta- ja kassapõhine



Sportlasetoetus – UUS TOETUSE LIIK
Piirmäär on 2-kordne alampalk (2*584 eurot) kuus

Tingimused:

1) sportlasele makstakse sporditegemiseks sõlmitud lepingu alusel iga kuu tasu 
vähemalt alampalga ulatuses;

2) sportlasel on spordialaliidu litsents; 

3) sportlane osaleb spordialaliidu võistlussüsteemis või kuulub Eesti koondisesse;

4) organisatsioon on kantud Eesti spordiregistrisse; 

5) samal ajal stipendiumi maksta ei tohi.

Info sisestatakse Eesti spordiregistrisse

Leping tuleb eelnevalt sisestada töötamise registrisse



Sportlasetoetus 2
• Sportlasetoetuse suurus, maksmise periood lepitakse kokku 

sportlasega sõlmitavas lepingus või selle lisas
• Kui sportlasega on sõlminud lepingu mitu spordiorganisatsiooni, 

võib toetust maksta ainult üks
• Kui leping ei kehti terve kalendrikuu ulatuses, võib 

sportlasetoetust maksta summas, mis on proportsionaalne 
lepingu kehtivuse päevade arvuga

• Kui organisatsioon maksab vähem kui piirmäär, siis võib KOV, 
spordialaliit või EOK maksta toetust kuni piirmäära täitumiseni  



Sportlasestipendium
Stipendium on tulevikku suunatud 
toetus, mida makstakse spordiga 
seotud teadmiste või oskuste 
omandamise ning võimete 
arendamise soodustamiseks

Kuni 12-kordne alampalk aastas

Maksmise eelduseks on: 
• sportlasega leping
• tasu vähemalt alampalga ulatuses 
• maksude tasumine alampalgalt
• sportlase litsents
• osalemine spordialaliidu võistlussüsteemis või 

kuulumine Eesti rahvuskoondisse

Kuni 2-kordne alampalk kuus

Sportlasetoetus

Stipendium ja toetus kokku kuni 24-kordne alampalk aastas (14 016 eurot), 
kuid samal ajal maksta ei tohi

Sportlaste rahaline toetamine



Näide 1
• Spordialaliit määrab sportlasele 1. jaanuaril stipendiumi 5000 eurot ja kannab 

selle 15. jaanuaril täismahus sportlasele üle 
• Spordiklubi sõlmib 1. veebruaril sportlasega lepingu kehtivusega kuni 30. 

november (10 kuud)
• Spordiklubil on võimalik maksta sportlasele sportlasetoetust 10 kuu jooksul 

kokku 9016 eurot ehk ca 900 eurot kuus (max 1 168 eurot kuus) 
• Kui klubi soovib sportlast toetada enam kui stipendiumi ja toetuse aastane 

piirmäär võimaldab, siis tuleb suurendada sportlase lepingus sportlase tasu 
ning maksta sellelt riigi maksud ja maksed. Toetuse ja stipendiumi 
summeerimine toimub aasta lõike, mitte kuupõhiselt. Stipendium on selle näite 
puhul määratud enne sportlase lepingu sõlmimist ja see on õiguspärane 



Näide 2
• Klubi on sõlminud sportlasega lepingu kuni 31. juuli ehk esimesed 7 kuud ja 

maksnud talle lepingu alusel sportlasetoetust selle perioodi eest kokku 8 176 
(7* 1168) 

• Spordialaliit määrab sportlasele 1. augustil sportlasestipendiumi perioodiks 
august-detsember summas 5 840 eurot, mis on maksimaalseks võimalikuks 
summaks, kuna limiit (14 016 eurot aastas) on sellega saavutatud 

• Sportlane sõlmib 1. oktoobril uue sportlase lepingu klubiga.

• Perioodil 1.10-31.12 sportlasele sportlasetoetust ega stipendiumi maksta ei 
ole võimalik, sest limiit on saavutatud. Alates 1. oktoober on võimalik sellisel 
juhul maksta ainult töötasu.



Konkreetne olukord 1

TÄNANE OLUKORD:
Stipendium – 1 400 eurot kuus 
Maksud riigile – 0 eurot

Sportlane saab  – 1 400 eurot

Spordiklubi kulu – 1 400 eurot

TULEVIKUS:
Sportlase brutotasu kuus – 584 eurot 
Maksud riigile (tööandja+töötaja)– 231 eurot

Sportlane saab lepinguga tasu – 550 eurot
Sportlane saab sportlasetoetust – 850 eurot
Sportlane saab kätte kokku 1 400 eurot

Tööandja kulu – 1 631 eurot

MUUTUS
Sportlane  +0 eurot
Tööandja   -231 eurot

TULEVIKUS:
Sportlase brutotasu kuus – 584 eurot 
Maksud riigile (tööandja+töötaja)– 231 eurot

Sportlane saab lepinguga tasu – 550 eurot
Sportlane saab sportlasetoetust – 619 eurot
Sportlane saab kätte kokku 1 169 eurot

Tööandja kulu – 1 400 eurot

MUUTUS
Sportlane   -231 eurot
Tööandja  +0 eurot



Konkreetne olukord 2

TÄNA KEHTIV SEADUSANDLUS:
Sportlase brutotasu kuus – 1 400 eurot 
Maksud riigile – 716 eurot

Sportlane saab tasu – 1 157 eurot

Tööandja kulu – 1 873 eurot

TULEVIKUS:
Sportlase brutotasu kuus – 584 eurot 
Maksud riigile (tööandja+töötaja)– 231 eurot

Sportlane saab lepinguga tasu – 550 eurot
Sportlane saab sportlasetoetust – 1 092 eurot
Sportlane saab kätte kokku 1 642 eurot

Tööandja kulu – 1 873 eurot

MUUTUS
Sportlane 0 eurot
Tööandja  + 519 eurot

TULEVIKUS:
Sportlase brutotasu kuus – 584 eurot 
Maksud riigile (tööandja+töötaja)– 231 eurot

Sportlane saab lepinguga tasu – 550 eurot
Sportlane saab sportlasetoetust – 607 eurot
Sportlane saab kätte kokku 1 157 eurot

Tööandja kulu – 1 354 eurot

MUUTUS
Sportlane  +485 eurot
Tööandja   0 eurot



Täna sportlase stipendium 2000 eurot kuus

Sportlase
toetus PalgafondBrutopalk

Maksud 
sportlane

Sportlane 
kätte

Maksude 
osakaal

Sportlase 
toetusega 1168 832 622 42 1748 13%
Sportlase 
toetuseta 1

0 2000 1494 274 1220 39%
Sportlase 
toetuseta 2 0 3032 2266 518 1748 42%



Töölepingu seaduse erisus 1

Sportlasega võib tulenevalt spordi eripärast sõlmida 
tähtajalise töölepingu kuni viieks aastaks või sõlmida
viie aasta jooksul järjestikuseid tähtajalisi töölepinguid 
korduvalt või pikendada viie aasta jooksul tähtajalisi 
töölepinguid korduvalt.



Töölepingu seaduse erisus 2
Ainult täiskasvanud sportlane - Iseseisva otsustuspädevusega töötaja:

1. tööaeg

2. ületunnitöö

3. öötöö ja riigipühal tehtava töö hüvitamine

4. tööaja korraldus 

5. öötöö piirangud

6. igapäevane ning iganädalane puhkeaeg 

7. enne riigipühi tööaja lühendamine 

töölepingu seaduse §-d 43–47 ja 50–53 



Võlaõigusliku lepingu erisus

Kui sportlasega sõlmitakse sportimiseks muu 
võlaõiguslik leping, makstakse sportlasele tasu kord 
kuus, kui tasu maksmiseks ei ole kokku lepitud lühemat 
tähtaega.



Sporditulemuste andmebaasi loomine

• Eesti spordiregistri alamandmekogu
• Eesti tiitlivõistluste kolm esimest sportlast või võistkonda 
• Eestit rahvusvahelistel tiitlivõistlustel esindanud sportlaste 

tulemused sõltumata kohast

Andmebaasi ei koguta:
harrastusspordi ega liikumisharrastuse võistluste tulemusi 



Sporditulemuste töötlemine ja avalikustamine

Sportlase nõusolekuta:

• spordi andmekogusse kantud spordiorganisatsioonil ja spordikoolil

• spordi arendamiseks ja toetamiseks ning spordiajaloo 
jäädvustamiseks 

• spordialaliidu väljastatud sportlase litsentsiga sportlase 
sporditulemused 

• saavutatud spordialaliidu, maakonna spordiliidu või spordiühenduse 
veebilehel avalikustatud võistluskalendris kajastatud võistlusel



Spordivõistlustega manipuleerimise ennetamine

Luuakse riiklik kontaktpunkt - Eesti Antidopingu ja Spordieetika Sihtasutus

• koordineerib spordivõistlustega manipuleerimise vastast võitlust;

• kogub ja edastab asjaomastele organisatsioonidele ja asutustele 
spordivõistlustega manipuleerimise vastase võitlusega seotud teavet;

• võtab vastu, koondab ja analüüsib teavet tavatutest ja kahtlastest 
kihlvedudest; 

• suhtleb teiste riikide kontaktpunktidega



Dopingukuritegu
Kuni 29.02.2020 Alates 01.03.2020
§ 195. Kallutamine dopingu kasutamisele § 195. Dopingukuritegu
(1) Ravimi väljakirjutamise eest kasutamiseks dopinguna spordis,

• samuti ravimi dopinguna kasutamisele kallutamise eest
• või ravimi dopinguna manustamiseks üleandmise eest

karistatakse rahalise karistuse või kuni üheaastase vangistusega.

(1) Spordis dopingu kasutamise vastase rahvusvahelise konventsiooni
kohaselt dopinguna käsitatava aine või meetodi määramise,

• kasutamisele kallutamise
• või sellise aine üleandmise
• või aine või meetodi kasutamisel abistamise eest,
• samuti dopinguna kasutamise eesmärgil dopinguna käsitatava aine

toimetamise eest üle riigipiiri
• või selle tootmise, valmistamise, turustamise, vahendamise või

edasiandmise eesmärgil valdamise eest,

karistatakse rahalise karistuse või kuni kaheaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui:
1) see on toime pandud korduvalt;
2) see on toime pandud noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes,

karistatakse rahalise karistuse või kuni kolmeaastase vangistusega.

(2) Sama teo eest, kui see on toime pandud:
1) korduvalt;
2) noorema kui kaheksateistaastase isiku suhtes;
3) grupi poolt;
4) suure varalise kasu saamise eesmärgil, –

karistatakse rahalise karistuse või kuni viieaastase vangistusega.



Täiendav info:

https://www.kul.ee/spordiseadus

Margus Klaan
margus.klaan@kul.ee

628 2328

https://www.kul.ee/spordiseadus
mailto:margus.klaan@kul.ee


Tänan!


