
Kokkuvõte 18. juuni Vabatahtliku tegevuse  õiguskeskkonna seminarist 

I töögrupp – Seadusandlus  

Kas meil on vaja eraldi valdkonna seadust, kui jah , siis mis on selle seaduse sisuks, mida meil on vaja. 

Arutelu käigus selgus, et seadust siiski vaja ei ole, küll aga tuleks teha vabatahtliku tegevuse ja 

võimaluste teemal rohkem teavitustööd ning tutvustada vabatahtlikku tegevust ka koolihariduse 

raames (õppekavade teema). Oluliseks peeti vabatahtliku tegevuse soodustamist ettevõtete seas, 

mis on ka KODARa prioriteete. 

Edasised tegevused:  

Liikumine Kodukant lepib sügisel 2015 kokku ettevõtjate esindusühendustega kohtumised leidmaks 

koostöövõimalusi vabatahtliku tegevuse laiemaks tutvustamiseks ettevõtjatele ja nende töötajatele. 

Eesmärgiks on saavutada ettevõtjate poolne positiivne suhtumine oma töötajate vabatahtliku 

tegevusse vabaühenduste juures.  

 

 II töögrupp – Maksud  

Kuidas maksusoodustustega saaks vabatahtlikku tegevust soodustada? Milliseid täiendavaid 

maksusoodustusi me siin vajame. Arutelul tekkis küsimus, miks kõik MTÜd ei ole 

tulumaksusoodustusega ühenduste nimekirjas. Siiski tõdeti, et selles nimekirjas peaksid olema vaid 

sellised ühendused, mis tegutsevad avalikes huvides. Oluline on MTÜ juhtide harimine maksude 

teemal, sest vabatahtliku tegevusega otseselt seotud kulud on üldjuhul võimalik katta.  

Probleemina kerkis üles EVS vabatahtlike päevaraha, mille eest lähetatud või vastuvõetud 

vabatahtlikud saaksid tasuda igapäevaelu arveid. Sellist võimalust seadused hetkel ei paku.  

Muret tunti ka nende vabatahtlike üle, kes ei tööta ega õpi ning kellel puudub ravikindlustus – kuidas 

kindlustada neid vabatahtlikke? Samas – kui oluline on see teema. Kui ravikindlustuseta isikud 

moodustavad ca 5% elanikkonnast, siis kuipalju neist on vabatahtlikud? Konkreetse ettepanekuna 

toodi välja, et kui Töötukassa kaudu praktikale tulnu juhendamine kompenseeritakse , siis 

vabatahtlike juhendamise eest tasu ei maksta, aga võiks.  

 

Edasised tegevused: 

Kodukant koos EMSLiga töötab edasi ettepanekuga välisvabatahtlikele (nii Eestis olevad 

välisvabatahtlikud või eestlased, kes on välismaal vabatahtlikud) päevaraha kehtestamisega, mis 

oleks tulumaksu vaba ning võimaldaks asendada tänast nii öelda taskuraha vabatahtlikule, millest 

kaetakse igapäevaeluks vajalikud kulud.  

Kodukant esitab Töötukassale ettepaneku töötukassa kaudu tuleva vabatahtliku juhendamise töö 

kompenseerimiseks.  

 

III töögrupp – Sotsiaalsed tagatised. 

 Vabatahtlikud vajavad õnnetusjuhtumi kindlustust. Millised on näited, kust selgub, et 

õnnetusjuhtumi kindlustus oleks olnud vajalik. Kuidas korraldada – ettepanekud? Kellele ja kus oleks 

sotsiaalseid tagatisi lisaks vaja? Töögrupis selgus, et õnneks ei ole ühelgi teema üle muret tundval 



organisatsioonil ühtegi näidet välja tuua, kus õnnetus oleks juba juhtunud ning kuidas siis vastutus 

jagunes. Samas, kui tegevuse maht on suur ja kasutatakse keerukamaid tööriistu või masinaid, on risk 

kahtlematult olemas.  

Riiklik ravikindlustus – kui see vabatahtlikul olemas – katab ravi, aga mis siis saab, kui vabatahtlik jääb 

töövõimetuks? Tõdeti ka, et vabatahtlikuga näiteks talgul juhtunud õnnetus on juriidilises mõttes 

käsitletav olmetraumana, mis tähendab võrreldes tööõnnetusega erisust haigushüvitise maksmisel. 

Kui vabatahtlik jääb töövõimetuks, võib nõue kohtu kaudu pöörduda organisatsiooni vastu või 

organisatsiooni juhatuse liikme vastu. Seetõttu on mitmel organisatsioonil soov kindlustada end 

selliste õnnetuste vastu, kuid hetkel pole Eesti kindlustusmaastikul piisavalt paindlikke pakette. 

Esimese lahendusena: mõtle oma tööprotsessid läbi ja tutvusta neid vabatahtlikele, juhenda. Teise 

lahendusena: läbi rääkida kindlustusfirmadega sobiva paketi loomisel või vaadata kindlustustooteid 

Eestist väljaspool. Kolmas lahendus: seadusandlikul tasandil vaadelda töö tegemist ühena sõltumata 

töö tegemise vormist (vabatahtlik vs tööleping vs võlaõiguslik leping). 

Edasised tegevused 

Laiem vabatahtlike kaasajate teavitamine tööohutuse teemadel, kutsuda ühendus vabatahtlikult 

jälgima tööohutusseadust ning oma vabatahtlike eelnevalt juhendama.  

Kodukant uurib võimalusi korraldada kohtumine erinevate kindlustusfirmade esindajatega arutamaks 

võimalusi luua eraldi õnnetusjuhtumite kindlustus vabaühendustele oma vabatahtlike 

kindlustamiseks.  

Kokkuvõtlikult: Kõigis kolmes töögrupis kerkis esile vajadus, senisest enam vabatahtlike kaasajate 

teadlikkuse tõstmiseks vabatahtlike töö korraldamisel oma ühendustes.  Mitmeid tänaseid 

probleeme saab edukalt lahendada olemasolevate seaduste raamides.  Liikumine Kodukant tõstatab 

teema maakonna arenduskeskuste MTÜde konsulentide kohtumisel, sest just nemad saavad 

maakondade tasandil vajalike koolituspäevi ja informatsiooni edastamist korraldada.  

 


