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✴ Lepinguline suhe vabatahtlikuga 
✴ Töökeskkond, kindlustus, vastutus 
✴ Alaealised vabatahtlikud 
✴ Maksustamine, kulude katmine 
✴ Isikuandmete kaitse 

✴ (kui oled lugenud 2013. aasta õigusanalüüsi, 
unusta ära)
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Viis teemat



✴ Liigilt on tegu käsunduslepinguga, VÕS 35. 
peatükk https://www.riigiteataja.ee/akt/
V%C3%95S#para619  

✴ Suuline leping on ka leping, seadus kehtib 
✴ Kirjalik tasub sõlmida, kui vastutus nt vara eest, 

aga eelkõige meelespeana inimesele, mida teha, 
mida mitte, kuidas käituda 

✴ Näidisleping: https://vabatahtlikud.ee/
organisatsioonile/juhendmaterjalid/lepingute-
solmimine/ 
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Töösuhe vabatahtlikuga
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✴ Käsundusleping ei allu otseselt TTO regulatsioonile, ent 
nõudeist tasub eeskuju võtta – mõelda läbi tööriskid ja 
nende maandus, juhendada (sh töövahendite kasutust) 
ja kindel olla tahtes, allkirjaga kinnitades 

✴ Tööandjana võid vastutada inimese ohtu seadmise eest, 
juhendamisega võid vastutusest vabaneda 

✴ Ohtlikumal tööl pigem väldi vabatahtlikke, kel pole 
ravikindlustust. Head õnnetusjuhtumikindlustust turul ei 
tea, mida lühiajaliseks tööks osta. 

✴ Sotsiaalsed garantiid seaduses vaid KL, PÄA, PPA, JuM

4

Töökeskkond



✴ Vabatahtlikuks tööks pole TI luba vaja, lapsevanema oma võiks 
olla (kirjalik?), sest alla 18 ei või ise lepingut sõlmida 

✴ TLS vabatahtlikele ei kehti, ent juhib õiges suunas mõtlema:        
§ 7-8 https://www.riigiteataja.ee/akt/13319829?leiaKehtiv#para7 
ehk eelkõige peab vastama töö võimetele ega olla talle ohtlik. Ka 
https://tooelu.ee/et/54/alaealise-toolevotmine   

✴ Tööaeg pole reguleeritud, aga inspiratsiooniks taas https://
www.riigiteataja.ee/akt/13319829?leiaKehtiv#para43 lg 4 reeglid 
mitu tundi päevas mis vahemiku jooksul jne 

✴ Alaealistega otseselt kokku puutuvad täiskasvanuid kontrolli 
karistusregistrist https://www.rik.ee/et/karistusregister, vt 
LasteKS: https://www.riigiteataja.ee/akt/112122018049#para20  
(riigilõiv 4€)
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Alaealised
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✴ Vabatahtlikku (v.a äriühingu juures) TÖRi kandma ei pea 
✴ Tulumaksusoodustusega vabaühendusele on vabatahtliku 

kulud maksuvabad (TuMS § 49 lg 41 “koostööpartner”); 
võid katta ka isiklikult tehtud kulusid; kuludokumendid! 

✴ Päeva- või taskuraha mõistet seadused ei tunne 
✴ Kinkekaartidega tänamine on maksustatav! V.a kuni 10€ nn 

reklaamkingitus, mis kõigile maksuvaba. Kui saad kingid 
sponsorlusena, ära kajasta enda rmtp-s ja makse pole. 

✴ Isikliku auto kasutamise maksuvaba hüvitist 0,3 €/km ei saa 
✴ Vabatahtlikku võib ka välislähetusse saata ja päevaraha 

maksta, spordil veel oma avaram erand
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Maksustamine



✴ Kõiksuguste isikuandmete kogumise ja töötlemise puhul 
on kõige kindlam saada inimese nõusolek 

✴ Mõtle läbi, mida kogud, kui kaua säilitad, vt kõik 
põhimõtted https://www.aki.ee/et/eraelu-kaitse/
andmetootluse-pohimotted  

✴ Halvim, mis juhtuda saab: pead inimese andmed 
kustutama ega tohi neid enam kasutada. Listikirjade 
lõppu mugav loobumise link 

✴ Ka ürituse fotodele jäämine on isikuandmete töötlemine 
– vabatahtlikul on õigus enda eemaldamist nõuda, nii et 
kindlam see kuhugi kirja panna
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Isikuandmed
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Seadusemuudatused ja muud uudised:  
https://heakodanik.ee/kodanikuuhiskonna-nadalakiri  

Vabatahtlikkusest rohkem, töökuulutused ja 
vabaühenduste võrgustik: 

https://vabatahtlikud.ee/organisatsioonile/
vabatahtliku-tegevuse-vorgustik  

Vastamata küsimused: 
alari@praxis.ee | 505 0052

Aitäh
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