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Spordi- ja liikumisharrastuse 

poliitika Eestis 





SPORDIPOLIITIKA

Eesmärk - aidata realiseerida üldrahvalikku spordihuvi, luues selleks

vajalikke sportimistingimusi. 

1998. aastal võeti vastu esimene spordiseadus, mis sätestas

spordikorralduse ja -edenduse üldised organisatsioonilised ja 

õiguslikud alused.

2015. aastal kiitis Riigikogu heaks „Eesti spordipoliitika põhialused 

aastani 2030“



RIIGI ROLL 

• Terviklikult soodsa keskkonna kujundamine nii liikumisharrastuseks kui

saavutusspordiks

o Õigusruum, sh sporditegevuseks, erasektori toetusteks, ohutuse

tagamine jms

o Spordiorganisatsioonide tegutsemiseks, sh toetused

o Üleriigilise tähtsusega sporditaristu



SPORDIKORRALDUS

Detsentraliseeritus ehk nn Euroopa mudel

Arenebo vabatahtlike ühenduste – spordiorganisatsioonide (SO) tegevuse

kaudu (spordiklubid, -ühendused, -liidud jt)

Avaliko sektor, hinnates positiivset mõju, soosib ja toetab

Koosto öö ja kindel ülesannete jaotus avaliku sektori ning SO’de vahel

Avalikuo sektori toetused on reeglina maksupoliitika osa

Soodsao õigusruumi loomine riigi poolt



SPORT 2030
Prioriteetsed arengusuunad:

o Valdav osa elanikest liigub ja spordib

o Liikumine ja sport on oluline majandusharu ning tööandja

o Liikumine ja sport on sidususe, vaimsuse ja positiivsete 

väärtushinnangute kandja

o Eesti on rahvusvahelisel tasemel tulemuslikult ja väärikalt 

esindatud



EL SPORDIPOLIITIKA

2009. aastal jõustus Lissaboni leping, mis tagab spordile õigusliku ja 

võrdväärse aluse võrreldes teiste valdkondadega.

EL aluslepingu artikkel 165: Liit panustab Euroopa spordiküsimuste

edendamisse, võttes arvesse selle eripära, vabatahtlikkusel

põhinevaid struktuure ning selle sotsiaalset ja kasvatuslikku

funktsiooni.



EL SPORDIPOLIITIKA

Euroopa Liidu spordialane töökava 2017-2020

1) spordieetika, eelkõige hea juhtimistava edendamine, sealhulgas

alaealiste kaitse, spordi eripära, korruptsiooni ja võistluste tulemuste

kokkuleppimise vastu võitlemine ning dopinguvastane võitlus; 

2) spordi majanduslik mõõde, eelkõige spordialane innovatsioon ning

sport ja digitaalne ühtne turg; 

3) sport ja ühiskond, eelkõige sotsiaalne kaasatus, treenerite roll, 

spordialane ja spordi kaudu antav haridus, sport ja tervis, sport ja 

keskkond ning sport ja meedia, samuti spordidiplomaatia. 



Treeneri roll ühiskonnas

Spordispetsiifiliste oskuste arendamine•

Saavad panustada ka:

Isiksuse arengusse (väärtused, oskused, harjumused jne)•

Ühiskonda laiemalt (kehaline aktiivsus, • lõimumine jne)

Sporti endasse  (spordi väärtuste hoidja)•

Euroopas on hinnanguliselt 9 miljonit treenerit, kes mõjutavad ligi 

100 miljonit eurooplast



Treeneri toetused 

Areng Kultuuriministeeriumi vaates



SAAVUTUSSPORT

Koondise tasemel sportlastele ja võistkondadele toetussüsteemi •

loomine

Kääriku Spordikeskuse arendamine•

Sportlastele makstavate stipendiumide probleemi lahendamine•

Rahvusvaheliste kultuuri• - ja spordisündmuste toetamise meede

Spordikohtunike tegevuse arendamine•

Olümpiavõitja riikliku toetuse sidumine keskmise palgaga•



LIIKUMISHARRASTUS

• Noorte huvitegevuse ja huvihariduse toetussüsteemi 

rakendamine; 15 mln eurot aastas

• Töötajate sportimiskulude hüvitamise soodustamine 400 eurot 

aastas maksuvabalt

• Regionaalsete tervisespordikeskuste programm 2019-2022 

2,4 mln eurot; 40 000 eurot maakonna kohta aastas; vähemalt 

üks keskus maakonnas

• Ujumise algõpetuse täiendav toetus al 2018; 1 mln eurot aastas



LIIKUMISAKTIIVSUSE 
ARENGUEELDUSED

Valdkondade ülene koostöö (riigi ja KOV tasandil)•

Suurema mõjuga: KUM, SOM, HTM, MKM•

Kõrge prioriteetsus rahvastiku tervise arengu kontekstis, •

valdkondlikes arengukavades ja teistes riiklikes strateegiates

Toetava keskkonna loomine, sh linnaruum ja •

transpordikorraldus, koolid, terviserajad jms

Spordiorganisatsioonide toetamine (eri tasandi üritused)•



Tänan!
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