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Mõned väidavad, et digitaalsed platvormid ja võrgustikud aitavad 
saavutada teenuse paremat kvaliteeti töötajate, tööandjate, 
valitsuste ja klientide jaoks. Digitaalseid platvorme saab kasutada ka 
töötajate ja tööandjate propageerimistegevuse jaoks kokku viimiseks. 
Koduhoolduse (millisel juhul paljud töötajad on isoleeritud) kontekstis 
pakuvad digitaalsed platvormid ühist ruumi levinud probleemide 
üle arutlemiseks ja võivad panustada suurema organiseerituse 
saavutamisse töötajate seas. Tuleb ka mainida, et digitaliseerimine 
nõuab teatud tasemel pädevust nii töötajate kui ka tööandjate 
hulgas. Ilma koolituseta (ja vajalike seadmeteta) oleks võimatu 
veebiplatvormide ja -võrgustike eeliseid maksimaalselt ära kasutada. 

See on väljakutse eriti nii nägemispuude või füüsiliste piirangutega 
inimeste jaoks kui ka neile, kel puudub ligipääs tehnoloogiale. 
Hiljutiste hinnangute järgi kasutab praegu töövõimalustele 
ligipääsu saamiseks veebipõhiseid tööplatvorme üle 70 miljoni 
inimese üle maailma ja jagamismajanduse väärtus EL-is on  28 
miljardit eurot. Ent leidub vähe tõendeid (või need puuduvad üldse) 
selle kohta, et sellised veebiplatvormid panustavad käesoleval 
hetkel töötajate ja sektori jaoks kõrgemate standardite loomisse. 
Tõepoolest on märgatav oht, et digitaalsed platvormid toovad kaasa 
rohkem „tööampse“, töökohaga seotud kindlustunde vähenemist ja 
töötajate ebastabiilsed palgad. See tähendaks muude probleemide 
hulgas vähem kaitset töötajate või tööandjate jaoks, taustakontrollide 
puudumist ja professionaalsuse tagamise puudumist klientide jaoks. 
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Vastavalt Euroopas Abistava Tehnoloogia Edendamise Ühingu Bologna deklaratsioonile on vaja „suurendada teadlikkust 
abistavast tehnoloogiast, universaalsest disainist ja ligipääsetavusest kui inimõiguste küsimusest ning seejuures on 
tehnoloogia oluline ja sageli ka määrav võimaldaja selleks, et inimesed saaksid oma õigusi nõuda ja realiseerida“.1

EFCI-UNI ühisavaldus, mis käsitleb digitaliseerimise mõju tööhõivele koristus- ja hooldusteenuste tegevusharus, kinnitab 
seda, et „digitaalseid vahendeid ja mobiilseadmeid tuleb kasutada tasakaalus töö- ja eraelu tasakaalu ning vaimse heaolu 
austamise ja edendamisega“.2 Õigus ühenduse katkestamisele peaks olema iseäranis kohapeal elavatel töölistel ja 
koduabilistel. 

Sarnaselt teistele tööstusharudele muutuvad olemasolevad ärimudelid järjest digitaalsemaks ja uued ärimudelid kujunevad 
välja digitaalsete platvormidena. Mõlemal juhul on tarvis nii töötingimuste ja tööturu mehhanismide kohandamist kui ka 
sotsiaalpartnerite kaasamist erinevatel tasanditel. 

Hoolduses saab robootikat kasutada tööliste abistamisel patsientide tõstmise raske tööga. Autonoomsed ja 
poolautonoomsed süsteemid saavad toetada hooldustöötajaid nõutavate meditsiiniliste ja mittemeditsiiniliste ülesannete 
kindlakstegemisel. Neid saab kasutada ka töötajate graafikute ja marsruutide määramiseks. Mõlemal juhul vajavad need 
süsteemid suurendatud tähelepanu seoses kasutatavate andmete ja algoritmide terviklikkuse ning läbipaistvusega. 
Hooldusega mitteseotud teenuste osas saavad robotid muude ülesannete hulgas abistada põrandate puhastamisega. 

Andureid ja asjade internetti saab kasutada isiku- ja majapidamisteenuste professionaalsemaks muutmiseks, muutes töö 
nii atraktiivsemaks, parandades töötajate tervist ning ohutust ja tagades kvaliteetsed teenused. Digitaalsed oskused on 
muutumas oluliseks ka klientide toetamisel administratiivsete ülesannete sooritamisel - näiteks internetipangandus ja 
kodu automatiseerimise vahendite, näiteks nutikate seadmete, kasutamine. Need võivad viia ka töötajate ja klientide/
kasutajate/eraettevõtjast tööandjate suurema järelevalve ning jälgimiseni, nõudes uut teadlikkust selle mõjust 
privaatsusele ja inimõigustele. 

Vastavalt Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee omaalgatusliku arvamuse, mis käsitleb tööstusharu muutumist 
tervishoiusektoris, punktile 4.4 „võib digitaalne innovatsioon, eriti mis puudutab mobiilseid tervishoiurakendusi, aidata 
kõnetada krooniliste haigustega seostatud ohutegureid. Mobiilsed tervishoiurakendused ja kaugteel jälgimine toetavad  
ennetamist ja võivad ka vähendada vajadust hilisema koormava ravi järele“.3  

1 https://aaate.net/the-bologna-declaration

2 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf

3 https://www.eesc.europa.eu/en/our-work/opinions-information-reports/opinions/industrial-changes-health-sector-own-initiative-opinion
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Veebiplatvormid mängivad Euroopa ühiskondlikus ja majanduslikus elus aina suuremat rolli. Üle miljoni töötaja EL-is 
toetub platvormidele kui oma peamisele sissetulekuallikale. Need võimaldavad tarbijatel ja teenuste kasutajatel leida 
enda vajadustele vastavaid võrgus olevaid andmeid ja ettevõtteid. Ent me peame oleme ettevaatlikud, et digitaalseid 
platvorme ei kasutataks töötajate õiguste ja palkade negatiivseks mõjutamiseks ning et see ei suruks töötajaid suuremasse 
isolatsiooni. 

Veebiplatvormide põhiomadused on sarnased ja need hõlmavad teabe ning kommunikatsioonitehnoloogiate kasutamist 
kasutajavaheliste suhtluste (sh äritehingute) hõlbustamiseks, neid suhtlusi puudutavate andmete kogumist ja kasutamist 
ning võrgustiku mõjusid, mis muudavad suuremate kasutajate arvudega platvormid teiste kasutajate jaoks kõige 
väärtuslikumaks. 

Digitaalsed platvormid on muutnud seda, kuidas tööd tehakse ja hallatakse, ning kuidas me suhtleme. Platvormimajanduse 
töökohad võtavad sageli lühikeste tööampsude või selliste üksikute ülesannete, mis varasemalt oleksid võinud moodustada 
osa suurematest tööplokkidest, kuju. Neid töid saab teha kas ainult võrgus (pilvetöö) või tööampsudena, mis sooritatakse 
kellegi kodus. 

Platvorm-ühistud on määratletud kui ettevõtted, mis kasutavad kaupade või teenuste müümiseks veebilehte, 
mobiilirakendust või protokolli, tuginedes seejuures otsuste demokraatlikule langetamisele ja töötajate ning kasutajate 
vahel jagatud platvormi omandiõigusele. 

• Pilvetöö on töö, mis sooritatakse veebiplatvormi kaudu. Selline töö ei vaja seetõttu ühelgi hetkel mingit füüsilist 
kontakti tellija ja töötaja vahel.

• Tööamps viitab tööle, mida tehakse platvormi kaudu mõnes füüsilises asukohas.

Poliitikakujundajad peaksid ühtlustama platvormide ja „tavapäraste ettevõtete“ vahelist regulatiivset „mänguvälja“, et 
hoida ära palkade ja töötingimuste „võidujooks põhja“ ning et tagada ka Euroopa sotsiaalse mudeli tulevik. Reguleeriv 
raamistik peab hõlmama ka standardeid nii töötajate kui ka klientide jaoks. Mõlemat osapoolt tuleks võrdselt arvestada. 

ERAISIK

RAHVAHULK

Töö nõuab

Uber

App-Jobber

Lyft

Streetspotr

Hermes

Foodora

Wolt

Taskrabbit

Care.com

Helping

Reisijatevedu

Muu
transport

Minijob

Majapidamis-
tööd

Tööamps / 
kuhugi

minemine
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SOTSIAALNE DIALOOG, 
INFORMATSIOON 
JA KONSULTEERIMINE 

Sotsiaalsete tööandjate ja EPSU ühisavalduse järgi „tuleks digitaalseid  muutusi rakendada turvaliselt ja vastutustundlikult 
ning sellist üleminekut peaks juhtima ja kujundama teave ning töötajatega konsulteerimine. Tehnilise innovatsiooni 
aktsepteerimine sõltub uute tehnoloogiate töökorraldusse ja hoolduse protsessi integreerimise võimest, taotledes 
seejuures kasutajate hooldamise ja toetamise terviklikku lähenemist“.4 

Tööstuslike puhastusteenuste valdkonna sotsiaalsed partnerid (UNI Europa ja EFCI) väidavad oma digitaliseerimist 
käsitlevas ühisavalduses, et „sotsiaalne dialoog ja kollektiivläbirääkimised on vajalik vahend tagamaks digitaliseerimise 
edukat üleminekut koristus- ja hooldusteenuste sektoris“.5  

Sotsiaalset dialoogi ja kollektiivläbirääkimisi tuleks laiendada platvormitöölistele/-ettevõtetele. Oluline samm oleks nende 
töötajate tunnustamine töötajatena ka seaduses, kuna see aitab vältida sõltumatute töövõtjate tüüpi suhteid. 

4 https://www.epsu.org/sites/default/files/article/files/EPSU-Social-Employers-Joint-Paper-Digitalisation-V5-FINAL-06.06.19-EN.pdf

5 https://www.efci.eu/wp-content/uploads/2019/10/2019-10-29_Joint-statement-on-digitalisation-EFCI-UNI-Europa-29.10.2019.pdf
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>>
ANDMETEGA SEOTUD 
ÕIGUSED, JÄRELEVALVE 
TÖÖKOHAS JA 
TÖÖTAJATE 
JÄLGIMINE 

Andmete kogumise ja kasutamise osas pakub Euroopa andmekaitse-seadusandlus GDPR õiguslikku raamistikku, mille 
piires on liikmesriigid töötanud välja enda riikliku seadusandluse. Tööandjad on vastutavad andmekaitse tagamise 
jaoks asjakohaste meetme rakendamise eest. Tööandjad peavad tagama IT-süsteemide, sealhulgas jälgimissüsteemide, 
asjakohased turvalisuse tasemed, austades seejuures töötajate ja teenistujate privaatsust. Lisaks peavad tööandjad tagama 
selle, et töötajaid on teavitatud kõigist asjakohastest andmekaitset puudutavatest seadustest ja ettevõtte eeskirjadest. 
Nendele eeskirjadele vastamine on tööandja kohustus. 

Sotsiaalsed partnerid julgustavad tööandjaid vahetama oma töötajate ja nende esindajatega andmeid ning pidama 
konsultatsioone. Seda nii uute tehnoloogiate kasutuselevõtu korral äritegevuses ja toimingutes kui ka ettevõtete ja 
klientide poolt kogutud andmete kasutamise osas ning seda kas kollektiivläbirääkimiste kaudu või luues tegevusjuhised 
olukordades, kus see on asjakohane. 

Töötajate õigused peavad ulatuma kogutud andmetest kaugemale - neid koondandmeid kasutades tehtud järeldusteni 
(nt algoritmides). Just neil järeldustel võivad olla suurimad ja eraelu puutumatust kõige enam rikkuvad mõjud töötaja 
õigustele ning vabadustele. 
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Isiku- ja majapidamisteenuste sektoris võime me täheldada seda, et kliendid ja töötajad kasutavad töötajate värbamiseks 
olemasolevaid veebiplatvorme (näiteks Facebooki); või et need samad töötajad kasutavad neid töökohtade otsimiseks. See 
leidis tõestust Ad-PHS kohtumiste korraldamisel Maltal ja Ungaris. See rõhutab ka seda, miks leidub nii vähe eraldiseisvaid 
platvorme. 

Naistöötajate puhul võiksid hooldusega seotud platvormid potentsiaalselt abistada neid oma tasustatud ja tasustamata 
hooldustöö tasakaalustamisel.6 

Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas hõlmab digitaliseerimine digitaalsete tehnoloogiate liitmist igapäevaste 
sotsiaalteenuste osutamisse. Platvormide kui vahendajate esilekerkimine isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas on 
üks olulisi arenguid sektori digitaliseerimisel. 

Aruanne „Integreeritud hooldust täiustavate digitaalsete lahenduste ülekantavus Euroopas“ sedastab järgmist. Takistuste 
ja võimaldajate kindlakstegemine ning prioritiseerimine. Integreeritud hooldust täiustavad digitaalsed platvormid on 
„digitaalsed tervise- ja heaoluplatvormid, mis täiustavad integreeritud hoolduse pakkumist, annavad inimesele/patsiendile 
võimu ise hakkama saada ja panustavad hooldamise ökosüsteemis tegutsevate üksikisikute/sidusrühmade koostöö 
parandamisse läbi patsientide poolt tekitatud teabe haldamise ja jagamise“.7

Muuhulgas leidub selliseid platvorme järgmistes kohtades: 

• Luksemburg: Homehelp.lu, batmaid.lu, Appilux

• Saksamaa: Helpling

• Iirimaa: veebiplatvormide kasutamine on viimastel aastatel märgatavalt kasvanud.8  Need platvormid hõlmavad 
hooldamisele keskendunud platvorme (nt Home Care Direct, Mindme ja Dream Team Nannies) ning hooldamisega 
mitteseotud teemadele keskendunud platvorme (nt Helpling, Laundr ja Pristin).9

6 https://eige.europa.eu/publications/gender-equality-index-2020-digitalisation-and-future-work

7 https://aaate2019.eu/wp-content/uploads/sites/24/2019/09/ProAct-digital-final-8.14.pdf

8 Manoudi, Anna et al. (2018).

9 McGuiness, Seamus et al (2018).
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6.1.  Platvormitöö eelised isiku- ja majapidamisteenuste sektoris 

• Platvormitöö täidab isiku- ja majapidamisteenuste turul leiduva lünga;

• Võrreldes tavapärase töö otsimisega on tegemist lihtsama viisiga tööd saada;

• Mõned kasutavad seda selleks, et teise töö kõrvalt veidi lisa teenida;

• Platvormitöö tegijad saavad oma töö üle suurema kontrolli (kuid mitte selle üle, kuidas nende töö on korraldatud 
või millised on nende töötunnid). Ent platvormitöö tegijatel on suurem oht leida ebakindel töökoh;

• Leidub tõendeid selle kohta, et inimesed kasutavad seda töökogemuse saamiseks, oskuste arendamiseks ja töökoha 
väljavaadete parandamiseks;

• Platvormid võivad kõrvaldada perekondade ja kasutajate kanda oleva administreerimiskohustuse;

• Töötajatel on kindlaks määratud ülesanded ja tegevused;

• Leiduvad ühtsustatud lepingud;

• Nad saavad ise tööandjaid/töötajaid kontrollida;

• Platvormid kannavad tööandjate eest hoolt haldamisega seotud tegevuste eest, kuid kannavad kõik kohustused üle 
töötajale.

6.2.  Platvormitöö puudused isiku- ja majapidamisteenuste sektoris 

• Platvormitöö tegijatel on ülesannete/klientide vahel palju tasustamata aega – või nad tunnevad, et nad peavad 
tööde saamiseks koguaeg kättesaadavad ja võrgus olema;

• Kasumit teenivatel platvormidel vabakutseliste „sõltumatute töövõtjatena“ tegutsevatel töölistel on piiratud 
õiguskaitse;

• Digitaalne nõudlusel põhinev töö tugevdab harjumustes kinni olevaid sool ja rassil põhinevaid tööturu ebavõrdsusi, 
mida omakorda tugevdavad klientide arvustused reputatsiooni kohta ja digitaalse platvormi algoritmid, mis töökohti 
s unavad, ja tingimusi, mille alusel digitaalsed töötajad töötavad, sätestavad;

• Teiste kodudes töötavad sõltumatud töövõtjad langevad sageli seksuaalse ahistamise ohvriks. Alexandra J 
Ravanelle’i andmetel on selle põhjuseks osaliselt see, et seda sorti tööd (koristamine, toiduvalmistamine, Airbnb 
jne) tehakse inimeste kodudes; lisaks ei ole võimusuhe tasakaalus, kuna töötajad peavad esitama oluliselt rohkem 
informatsiooni kui teenuse kasutajad, ja viimase põhjusena puuduvad sõltumatute töövõtjate staatusest tulenevalt 
eeskirjad;

• Hooldaja töötingimuste, palgatasemete ja tulude ning rikkuse jaotamisega seotud kriitika suureneb;

• Sissetulek on sageli väike ja prognoosimatu, tööaeg võib olla pikk ja mittesotsiaalse iseloomuga, tervise ja turvalisuse 
küsimustega ei tegeleta korralikult ning sageli ei ole töötajad riikliku sotsiaalkaitsesüsteemi poolt piisavalt kaetud;

• See avab ukse võltsile vabakutselisusele;

• Ainult väike osa platvormitöö tegijatest teenib kohalikku miinimumpalka;

• Enamikke platvormidel tehtavaid tehinguid ei maksustata ja need ei ole kaetud sotsiaalkindlustusega. Töötajatel 
puudub sageli ka tervise ja ohutuse kaitse või tööõnnetuse kindlustus.
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Digitaliseerimine võib isiku- ja majapidamisteenuste sektoris lihtsustada sidusrühmade, kelleks on tööandjad (eraisikud 
ja ettevõtted), töötajad, kasutajad, avalikus sektoris otsuste langetajad, kodanikuühiskond jne, omavahelisi seoseid, 
levitades usaldusväärset informatsiooni teenuste kvaliteedi ja iga sidusrühma õiguste ning kohustuste kohta. Selle 
saavutamiseks oleks vaja märkimisväärset pingutust ja see nõuaks riigipoolset sekkumist. Vahendavaid platvorme 
kasutatakse selleks, et aidata leibkondadel leida endale isiku- ja majapidamisteenuseid pakkuvaid töötajaid, kuid sageli 
ei kaasne sellega töötamise automaatset deklareerimist. Seetõttu peavad need vahendavad platvormid olema seotud 
digitaalse deklareerimisvahendiga, et võimaldada eraettevõtjatel oma töötajaid deklareerida. See on üks viis 
deklareerimata töötamisega võitlemiseks. See deklaratsioon peab töötajate jaoks automaatselt sotsiaalsed õigused 
looma. 

7.1. Platvormid sektoris esineva mitteformaalsusega tegelemiseks 

Itaalias on isikuteenuste sektoris umbes 70% tööhõivest mitteformaalne. Riikides, kus lapsehoidjad on üksikisikute poolt 
eraviisiliselt ja vahetult tööle võetud (näiteks Hollandis) ja 21% isiku- ja majapidamisteenuste pakkujatest oma tuludest 
aru ei anna, pakuvad platvormid vahendit töö seadustamiseks ja tööandjate organisatsioonide loomiseks. 

Ent teiste platvormide näited on sellele väitele vastupidised. Jalgrattakuller „palkab“ teisi mitteametlikult enda eest 
sõite tegema (juhtum Pariisist). Või vaadake põhjust, miks Uber Londonis oma litsentsi kaotas – sama mitteformaalne 
majandustegevus töötajate seas. Lisaks tekitatakse neis näidetes rohkem ebakindlaid töökohti. 

7.2. Sektori tunnustamine ja õiguslik määratlus 

Platvormid võivad riikides kaasa aidata isiku- ja majapidamisteenuste sektori õigusliku määratluse loomisel, kuna 
platvormid kalduvad suure hulga töötajate ja klientide üleselt tööprotsesse standardiseerima ning tavapäraseks muutma. 
Õiguslik määratlus peab konkreetselt hõlmama töötajaid, keda digitaalsete vahendite kaudu palgatakse. 

Isiku- ja majapidamisteenuste sektoris kasutavad mõned EL-i liikmesriigid, näiteks Prantsusmaa ja Luksemburg, digitaalseid 
platvorme kui stiimulit, et eraettevõtjate jaoks töötamise deklareerimist hõlbustada. Vaatlejad on täheldanud, et 
digitaalsete platvormide kaudu deklareerimise formaalsuste lihtsus ja kiirus aitavad kaasa töötamise deklareerimisele 
ja on parandanud nii sektorist arusaamist kui ka sektorit liikmesriikides ja Euroopa tasandil saatvate riiklike poliitikate 
statistilist hindamist. 

Deklaratsioonidest kogutud andmed võivad tuua kaasa töötajate üldiste töötingimuste parema mõistmise ja neid saab 
kasutada deklareerimismehhanismi poolt riigi rahandusele avaldatava mõju ergutamiseks. 

7.3. Palgad ja tingimused 

Platvormid kipuvad suurtes töötajate rühmades palkasid ühtlustama. Kui kullerteenuste ja sõidujagamise valdkondades 
on see kippunud inimeste töö väärtust devalveerima, võib see ka isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas vajaduste ja 
oskuste põhjal töötajate ning klientide kokkuviimise tõttu tööturule sisenemisele takistusi tekitada. 

Sellistes riikides nagu Holland, kus seaduse WMO10 alusel määravad isikliku hoolduse eelarved ära omavalitsused, 
võivad kohalikud omavalitsused käivitada platvormid, mille eesmärk on tagada see, et töötajatele makstakse õiglaselt ja et 
hooldusteenuse kasutajad käituvad vastutustundlike tööandjatena. 

7.4. Kvaliteedijuhtimine platvormide kaudu 

Platvormid ei pea tingimata toetuma sõidujagamise rakendustes levinud tähekestega hindamise süsteemile. Selle 
asemel võib nii kasutajate kui ka teenuse osutajate poolelt katta erinevaid dimensioone, et töötada oskustest, 
kättesaadavustest ja keeltest välja terviklik pilt. 

Luksemburgis ei vaja need töötajad, kellega on vahendajata leping sõlmitud, väljaõpet või sertifitseerimist; kuid 
vahendavate agentuuride kaudu lepingu sõlminud töötajaid kontrollitakse kvaliteedi osas. Standardid võivad olla 
kasutajate ja teenusepakkujate poolt ühiselt loodud ning neid võivad jälgida riigiasutused. 

10 Wet maatschappelijke ondersteuning (Sotsiaaltoetuse seadus) 2015
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Kuna isiku- ja majapidamisteenuste projektiga ei suudetud isiku- ja majapidamisteenuste veebiplatvormide osas erinevaid 
paljulubavaid praktikaid leida, tasub uurida teistest sektoritest pärinevaid näiteid. 

Üks oluline probleem on see, et platvormid käsitlevad töötajaid vabakutselistena. 

Kuna platvormide kaudu tehtav töö ei sobitu traditsioonilistesse majandus- ja töötoru struktuuridesse, esitab see 
väljakutse institutsioonidele ja nende ümber rajatud seadusandlusele. Paljude riikide kohtutel on palutud langetada otsus 
selle kohta, kas see ärimudel tekitab traditsiooniliste ettevõtete jaoks ebaausat konkurentsi või mitte, ja kas see hiilib 
tööõigusest kõrvale.11

Platvormitöö reguleerimiseks leidub erinevaid meetodeid, mis võivad sidusrühmadele ja liikmesriikidele infot anda 
juhul, kui nad selliste platvormidega isiku- ja majapidamisteenuste sektoris tegelevad. 

• 2019. aasta 11. jaanuaril langetas üks Itaalia kohus otsuse viie endise Foodora juhi kasuks, sundides ettevõtet 
maksma neile vastavalt logistika- ja kaubavedude valdkonna kollektiivlepingule;

• Oxfordi Interneti Instituut  on käivitamas sihtasutust „Fairwork Foundation“, et hinnata digitaalsete tööplatvormide 
töötingimusi. See töötab sarnaselt õiglase kaubanduse sihtasutusele „Fairtrade Foundation“, pakkudes heade 
töötamisega seotud tavadega ettevõtetele vastavat märgist;

• Vahepeal on GMB leppinud Hermesega kokku kollektiivlepingus, mille järgi on töötajatel valik jääda kas 
vabakutseliseks või olla „vabakutseline+“, mis tagab miinimumpalga, esindatuse ametiühingus ja puhkusetasu;

• California Ülemkohtu otsus muudab raskemaks töötajate klassifitseerimise sõltumatute töövõtjatena. Otsuse 
järgi peavad kõik töötajad, kes on ettevõtte ärilistele tuumikvajadustele keskse tähtsusega, olema töötajatena 
kategoriseeritud;

• Iirimaal on jõustunud uus seadus, mis keelab tööajata lepingud ja töökokkulepped;

• Kolmes Hispaania kohtuasjas otsustati, et platvormitöö tegijaid tuleks käsitleda „töötajatena“. Kõigil kolmel juhul 
otsustasid kohtud kas seda, et veebiplatvormid tegelesid „võltsi vabakutselisusega“, või nad leidsid, et platvormi 
ja töötaja vahel eksisteeris töösuhe. Selle põhjus on selles, et ettevõte on ärisüsteemis sisalduva teabe ainus 
valdaja. Lisaks ei näinud kohtud töötajate jalgratastes ja varustuses mitte „tootmisvahendit“, vaid pigem platvormi 
ennast. Viimasena puudus töötajatel autonoomia või kontroll selle üle, kuidas oma tööd läbi viia; pigem said nad 
„üksikasjalikke juhiseid“.

11 Kohtuotsuste täieliku ülevaate jaoks vaadake siia: https://ignasibeltran.com/2018/12/09/employment-status-of-platform-workers-national-courts-decisions-
overview-australia-brazil-chile-france-italy-united-kingdom-united-states-spain/#%C3%ADndice
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Taani ametiühingu 3F ja ettevõtte Hilfr vaheline kollektiivleping on niivõrd pretsedenditu, kuna see käsitleb vabakutselisi 
töövõtjaid töölistena. 

12 kuu pikkune pilootleping jõustus 2018. aasta 1. augustil. Ent konkurentsiametite otsusega on kollektiivleping 
seadusevastaseks kuulutatud.12 

Veebiplatvormil Hilfr.dk, mis pakub koristusteenuseid umbes 1700 kliendile kogu Taanis, on umbes 450 töötajat. 
Kollektiivlepingu olulisimad punktid on: 

• miinimumtasu 141,21 DKK (€19) tunnis

• pensioni sissemaksed

• puhkusetasu

• haiguspuhkuse tasu

• heaolu-lisatasu („velfærdstillæg“) kasutuselevõtt; tegemist on lisasummaga 20 krooni (€2,70) tunnis, mida makstakse 
lisaks palgale

Ettevõtte Hilfr kaasasutaja Steffen Wegner Mortensen ütleb: „See tehing on ärilisest perspektiivist väga loogiline. Kui 
sa soovid tõmmata ligi parimaid koristajaid, pead sa neid ka hästi kohtlema. Head töötingimused, õiglane töötasu ja 
selged protseduurid maksudest kõrvalehiilimise vältimiseks on asjad, mida on platvormettevõtete poolt sageli eiratud. 
Selle lepinguga üritame me nende puudustega tegeleda ja platvormimajanduse standardit tõsta“. 

Kuna selle kollektiivlepingu tulevik on ebakindel, on vajalik, et tulevased projektid identifitseeriksid ja käivitaksid selliseid 
isiku- ja majapidamisteenuste platvorme, mis tõstaksid standardeid kogu sektoris. 

12 Rohkema taustainfo saamiseks kohtuotsuse kohta tasub lugeda seda artiklit: https://socialeurope.eu/collective-bargaining-rights-for-platform-workers
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OLULISIMAD 
SOOVITUSED 

1. Looge regulatiivsel tasandil „mänguväli“;

2. Looge sotsiaalne dialoog ja kollektiivne lepingute sõlmimine kõigis ettevõtlusvormides, sealhulgas platvormidel;

3. Kasutajatel ja töötajatel peaks olema võimalik platvorme hinnata ning neil peaks olema ka viis vaidlustada selliseid 
hinnanguid, mida nad näevad tulevase konkurentsivõime seisukohalt isiklikult kahjustavatena;

4. Eraettevõtjad peaksid saama oma töötajaid deklareerimise veebitööriistade kaudu lihtsasti deklareerida ja need 
tööriistad peavad töötajate jaoks automaatselt looma samad õigused, mis kõigil EL-i töötajatel;

5. Seadke töötajate jaoks sisse oluliselt paremad andmetega seotud õigused ja ettevõtete jaoks töötajatele ning 
klientidele suunatud andmete läbipaistvuse nõuded. See on eriti asjakohane hoolekandesektoris, kus kogutavad 
andmed võivad olla meditsiinilised ja seetõttu ülimalt tundlikud;

6. Kõigil mistahes vormis töötavatel töötajatel peaks olema samad sotsiaalsed õigused ja põhiõigused;

7. Liikmesriigid peavad töötama välja veebiplatvormide selged määratlused ja selgitama nende õiguslikku staatust: 
millal tuleks veebiplatvorme käsitleda vahendajatena ja millal teenusepakkujatena?

8. Liikmesriigid peaksid võtma arvesse erinevaid viise, kuidas veebiplatvormid teenuseosutajate üle kontrolli 
teostavad;

9. Liikmesriigid peavad langetama otsuse platvormide kaudu töötajate õigusliku staatuse osas. Millal on nad 
palgatöötajad ja millal vabakutselised?

10. Asjakohaste ametivõimude teavitamise kohustus: veebiplatvormidel peaks olema kohustus edastada sobiva ajalise 
raami jooksul asjakohast teavet riiklikele maksu- ja sotsiaalkindlustusasutustele;

11. Hinnangud: veebiplatvormide kohustus olla läbipaistvamad selle osas, kuidas hinnanguid luuakse, ja töötajate 
võimalus ebasobivate hinnangute vastu samme astuda. Töötajatel peaks majanduslikult sõltumatumaks muutumise 
võimaldamiseks olema lubatud oma hinnanguid ka teistele platvormidele üle kanda.
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OLULINE LINK 
Eurofound – platvormimajanduse hoidla 

https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy 

https://www.eurofound.europa.eu/data/platform-economy
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