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Viimase 50 aasta jooksul on enam kui 19 EL-i liikmesriigis 
töötatud välja sotsiaalkupongid, et hõlbustada sotsiaalpoliitikate 
rakendamist (sh need, mille eesmärk on ligipääs isiku- ja 
majapidamisteenustele ja sektori formaliseerimine). Nende 
tõhusust sotsiaalsete eesmärkideni jõudmisel on nüüdseks 
tunnustatud ja sel põhjusel on need isiku- ja majapidamisteenuste 
sektoris ülioluliseks vahendiks muutunud. Sotsiaalkupongide 
mehhanismide rakendamisse on kaasatud erinevad sidusrühmad 
riigiasutustest ametiühingute, tööandjate organisatsioonide ja 
kupongide väljastajateni, kes kõik jagavad ühist eesmärki: sellise 
tasakaalustatud ja igakülgse vahendi väljatöötamine, millest 
saavad kasu kõik kodanikud. 
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MÄÄRATLUSED 
1 - Kupongid 

Üldises mõistes võib kuponge määratleda kui vahendit, mis kannab endas õigust saada teatud kaupu või teenuseid või 
saada nende kaupade või teenuste hankimisel allahindlust või saada kupongi lunastamisel tagasimakset. See õigus võib 
olla väljendatud rahalise väärtuse, protsendi (hinna alandamine), ühikute või kogusena. 

2 - Sotsiaalkupongid 

Sotsiaalkupongid, olgu need paberil või digitaalsed, on sotsiaalsed hüved, mida omistatakse kollektiivselt töölistele nende 
tööandjate (nii avalik-õiguslike kui eraettevõtete) pool ja, mis kannavad endas õigust ligipääsule konkreetsetele kaupadele 
või teenustele, mis parandavad nende töötingimusi ja aitavad kaasa nende töö- ja eraelu tasakaalule (nt ligipääs toidule, 
kultuurile, transpordile, lastehoiule, puhkustele jne). Riigiasutused võivad lisaks kohandada sotsiaalkuponge selleks, et 
jagada oma kodanikele hüvesid ja heaolu alternatiivina sularahas või mitterahaliselt pakutavatele hüvitistele. 

Sellised kaubad või teenused on ligipääsetavad spetsiaalse kaupmeeste ja teenusepakkujate võrgustiku raames. See 
võrgustik on rajatud lepingulisele suhtele iga kaupmehe/teenusepakkuja ja sotsiaalkuponge väljastavate ettevõtete vahel 
ja nende kohase kasutamise tagamisele (eriti vältides nende sularahaks vahetamist). 

Sotsiaalkupongid, mida tavaliselt toetab riiklik poliitika ja mida peab ülal riiklik maksu- ja/või sotsiaalne raamistik, 
suurendab positiivset sotsiaalset ja majanduslikku mudelit, stimuleerides samal ajal kohalikku ja riiklikku majandust, 
et vastata konkreetsele sotsiaalsele eesmärgile. Need omadused eristavad neid mõnedest hüvitusmehhanismidest 
hooajaliste/ebaregulaarsete tegevuste eest, mida võidakse pakkuda aegajalt töölisti palkavatele tööandjatele kui lahendust 
juhutööliste palkamisega seotud halduskoormuse lihtsustamiseks. 

Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas kutsutakse sotsiaalkuponge nende omadusest sõltuvalt kas teenuse- või 
lapsehoiukupongideks. 

SOTSIAALKUPONGIDE OMADUSED 

Sotsiaalkupongide programmidel on konkreetsed ühised tunnused, mis kujundavad nende rakendamist ja muudavad 
kupongid tõhusaks konkreetsete avalike eesmärkide saavutamisel:

1. PIIRATUD GEOGRAAFILINE ULATUS: kehtivad ainult piiratud alal (osariik, piirkond, väiksem piirkondlik rajoon või 
omavalitsus)

2. REGULEERITUD RAAMISTIK: seda reguleerib konkreetne sotsiaal- või maksuraamistik, mille eesmärk on sotsiaal- ja/
või tööhõivepoliitika rakendamine

3. JURIIDILISTELE ISIKUTELE: väljastatakse ettevõtte või avalik-õigusliku asutuse taotluse alusel

4. LIGIPÄÄS TEENUSTELE/KAUPADELE: annab isikule õiguse kaupade või teenuste saamiseks

5. SPETSIAALNE VÕRGUSTIK: ligipääs neile teenusepakkujatele, kellel on väljastajaga äriline leping

6. EI MINGIT SULARAHA: ei saa raha vastu vahetada

7. LIHTNE KASUTADA: administratiivseid formaalsusi on abisaajate jaoks lihtsustatud seeläbi, et viimased saavad selgesti 
tuvastada seda, millistele teenustele neil õigus on, kuidas neile teenustele ligi pääseda ja kui palju need maksavad
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SOTSIAALKUPONGIDE JA HALDUSPROTSESSIDE LIHTSUSTAMISE VAHENDITE 
OMAVAHELINE ERINEVUS 
Tuleks aga tähele panna, et sotsiaalkuponge tuleb eristada sageli ekslikult „kupongideks“ nimetatud „deklaratiivsetest 
süsteemidest ja tasustamissüsteemidest”, näiteks Dienstleistungsscheckgesetz Austrias, CESU déclaratif 1 Prantsusmaal, 

Libretto Famiglia Itaalias või Alphacheque Hollandis. Kuigi kõik need instrumendid jagavad sotsiaalkupongidega 
kodumaiste tööliste ametliku tööhõive lihtsustamise eesmärki, erinevad need sotsiaalkupongidest selle poolest, et 
nendega ei kaasne inimese jaoks õigust teenuste saamiseks ja need ei pruugi olla kombineeritud järgnevaga: 

•  töötajate õiguste ja sotsiaalsete õiguste tagamine isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töötajatele sarnaselt 
alalistel töökohtadel töötajatega;

•  ligipääs konkreetsetele sotsiaalsetele ja rahalistele stiimulitele. Kui kasutajatele tagatakse sotsiaalseid ja rahalisi 
stiimuleid (nt maksusoodustust) isiku- ja majapidamisteenuste ametlikult turult ostmise eest, ei ole ligipääs neile 
hüvitistele tingimata seotud konkreetse instrumendi kasutamisega isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste 
deklareerimiseks. Vastupidi - sotsiaalkupongid liigitatakse konkreetsete riiklike maksundus- ja/või sotsiaalsete 
raamistike alla ja neid tuleks kasutada kooskõlas nende raamistikega.

Lisaks kasutatakse „deklaratiivseid süsteeme ja tasustamissüsteeme” ainult oma koduseid töölisi otse palkavate 
lõppkasutajate poolt, võimaldades neil töölisi lihtsasti deklareerida ja sotsiaalkindlustusorganite ees oma kohustusi täita. 

Sel põhjusel käsitleb käesolev dokument vaid sotsiaalkupongide programme. Tõhusaid „deklaratiivseid süsteeme ja 
tasustamissüsteeme”, näiteks Prantsusmaa süsteemi CESU déclaratif, tutvustatakse tööandjate ja töötajate õiguste ja 
kohustuste väljatöötamise kohandatud suunistes. 

1 Oluline on eristada Prantsusmaal rakendatud deklaratiivset CESU-süsteemi ja ettemaksega CESU-süsteemi. Kuigi mõlemal on sama lühend, on tegemist kahe 
eraldiseisva vahendiga. Deklaratiivne CESU tähistab deklaratiivseid süsteeme ja tasustamissüsteeme, kuid ettemaksega CESU näol on tegemist sotsiaalkupongide 
programmiga. Seetõttu keskendub käesolev dokument vaid ettemaksega CESU-süsteemile.
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Sotsiaalkuponge antakse välja konkreetse õigusliku raamistiku alusel, mis määratleb ära selle, millistel kasutajatel on õigus 
neid saada, kuidas kogu mehhanismi hallatakse ja kuidas seda rahastatakse. Selles raamastikus võivad sotsiaalkuponge 
levitada kas tööandjad või riigiasutused. Viimasel juhul võib juurdepääs neile alluda registreerimisprotsessile (st olla 
avatud kõigile kodanikele) või olla tulusid ja/või vajadusi arvestav (st olla avatud vaid konkreetsele sihtrühmale). Enamikel 
juhtudel on kuponge välja andvad ettevõtjad sotsiaalkupongide programmi haldamise eest vastutavad. 

Sotsiaalkupongidest kasu saajad vahetavad need ümber ettenähtud teenusepakkujate juures, kes järgivad hiljem lihtsat 
protsessi, et nende eest hüvitatud saada. Teenusepakkujad saavad võrgustikuga liituda ainult siis, kui nad vastavad 
konkreetsetele kvaliteedinõuetele. Sel juhul saavad nad osaks lepingulisest suhtest või liikmelisusest enda ja programmi 
haldaja vahel. Kvaliteedinõuded on määratud ära kas riigiasutuste või kupongide väljastajate endi poolt. Nõuded on riigiti 
küll erinevad, kuid tavaliselt on need seotud järgnevaga: (a) vastavus sotsiaal-  ja tööõigusele, kollektiivläbirääkimise 
lepingutele ja personali kvalifikatsioonidele (eriti juhul, kui need katavad sõltuvatele ja haavatavatele inimestele 
mõeldud teenuseid); (b) erialane väljaõpe; (c) pühendumus ainult isiku- ja majapidamisteenuste pakkumisele; või (d) 
tagatisdeposiit. Teenusepakkujate poolset kvaliteedinõuete järgimist hinnatakse regulaarselt ja mittevastavuse korral 
saab nende võrgustikku kuulumise peatada. Mõnedes riikides on isiku- ja majapidamisteenuste pakkujate jälgimiseks 
loodud ametiühingutest, tööandjatest ja riigiametite esindajatest koosnev litsentseerimise amet. 

Riigiasutused, kes kasutavad sularahas tehtavate või mitterahaliste hüvitiste alternatiivina sotsiaalkuponge (kas 
kohalikul, piirkondlikul või riiklikul tasandil), teevad sageli koostööd tööhõive, sotsiaalküsimuste ja eelarvega seotud 
ministeeriumitega, mis vastutavad kogu protsessi järelevalve eest. Lisaks on ülioluline kaasata sotsiaalpartnereid 
sotsiaalkupongide programmide arendamise ja haldamise varases etapis, kuna programm peaks põhinema tugevatel 
töösuhetel, et kindlustada süsteemis tegutsevate tööliste jaoks korralikud töötingimused ja kasutajate jaoks kvaliteetsed 
teenused. Tasub rõhutada, et väga väheseid sotsiaalkupongide programme jälgitakse regulaarselt, kuigi see on ülioluline 
hindamaks seda, kas poliitika eesmärgid on saavutatud ja millist mõju need meetmed on andnud. 

Kupongid

Hüvitamine
Maksmine

Kupongi  
üleand-mine

Kupong 
motivatsioonivahendina VÕI 

alternatiivina hüvitistele 
(sularahas/mitterahalistele). 

Ligipääs isiku- ja 
majapidamisteenustele

Teenuseosutaja

Kupongi 
välja-andja

Rahastav
asutus

Abisaaja

Sotsiaalkuponge käsitlev 
siseriiklik 

õiguslik raamistik
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BELGIA - koduste teenuste kupongid. 2004. aastal käivitatud Titres-services/Dienstencheques programm 
toetab hooldusega mitteseotud teenuste (maja koristamine, pesu pesemine, triikimine, õmblustööd jne) 
ametlikku ostmist. Vastavalt sellele saab iga belglane või Belgias elav välisriigi kodanik osta kuni 500 kupongi 
aastas (perede puhul 1000). Esimesed 400 kupongi (perede puhul 800) maksavad 9 eurot tükk ja täiendavad 
100 kupongi (perede puhul 200) maksavad 10 eurot tükk. Üks kupong vastab ühele tunnile tööle. Kasutajad 
peavad võtma ühendust registreeritud teenuseosutajaga, kes valib teenuse teostamiseks koduabilise. 
Teenuseosutajad annavad saadud kupongid üle väljastajatele, et saada hüvitatud (vahemikus 23,02 kuni 23,39 
eurot kupongi kohta). 

“Ma pidin õpingud katkestama ja mul pole teaduskraadi. Kui mul oli võimalus maju enam mitte 
mustal turul koristada, vaid saada deklareeritud, haarasin ma oma võimalusest. See programm 
võimaldab mul toime tulla“. 

Teeninduskupongide alusel töötaja.2 

2 Allikas „IDEA CONSULT“ (2018), Travail faisable et maniable dans le secteur des titres-services: étude sur le bien-être des travailleurs titres-services. 
Aruanne IDEA CONSULT-ilt (2018), mis on koostatud Teenuste osutamise kupongide sektori koolitusfondi taotlusel, mai 2018.

ITAALIA - ettevõtte heaolukupong. Aastal 2016 käivitunud Welfare Aziendale 
võimaldab ettevõtetel oma töölistele mitterahalisi hüvesid pakkuda. Ettevõtted saavad 
pakkuda laia ulatust teenuseid, näiteks täiendavad tervishoiu, hariduse ja väljaõppe, 
pere või pikaajaalise hooldusega seotud teenused. Need teenused, mille kulu katab 
täies ulatuses tööandja, tehakse kättesaadavaks veebiplatvormil ja neid saab kasutada 
ainult isik, kellele need on määratud. Ettevõtte heaolukupong võib kas osaliselt (kui seda 
pakutakse vabatahtlikult) või täielikult (kui see väljastatakse vastavalt olemasolevatele 
eeskirjadele) maksudest mahaarvatav olla. 

„See projekt seab palgatöötaja Hera Group’i arengu keskmesse {…} Seni 
on tagasiside olnud äärmiselt positiivne: enam kui 98,5% meie töötajatest 
on projektis osalemiseks registreerunud  ja üldine rahuloluindeks on 
91%“. 

Kommunaalteenuste ettevõte, mis pakub elektri-, vee- ja 
keskkonnateenuseid. 

PRANTSUSMAA - ettemaksega CESU.3 Alates 2006. aastast võimaldab programm Chèque Emploi Service 
(CESU) préfinancé kolmandal osapoolel isiku- ja majapidamisteenuste ostmist eelrahastada. Seda kasutavad 
kas ettevõtted oma töötajate töö- ja eraelu tasakaalu leidmise lihtsustamiseks või kohalikud omavalitsused 
ja sotsiaalasutused sotsiaaltoetuste jagamiseks. Iga abisaaja saab nimelised eelnevalt määratletud summa 
väärtuses kupongid, mida saab kasutada otse kasutaja poolt palgatud koduabilisele, lapsehoidjale, 
registreeritud isiku-  ja majapidamisteenuste pakkujale või väljaspool majapidamist asuvale lastehoiuga 
tegelevale organisatsioonile tasumiseks. Kui ettemaksega CESU ei kata teenuse täit hinda, võib kasutajatel olla 
vaja seda summat täiendavate maksetega suurendada.

3 Ettemaksega CESU on poliitika elluviimise vahend, mida tuleb eristada deklaratiivsest CESU-st. Viimatimainitut käsitletakse sidusrühmade õiguseid 
ja kohustusi käsitlevates suunistes. 
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1. TÖÖKOHTADE LOOMINE. Tänu teeninduskupongide programmile on Belgias loodud 140 171 töökohta (ehk 79 
002 täistööajale taandatud töökohta), mis moodustas 3,1% tööjõust (2016). Enne programmi käivitamist eksisteeris 
ametlikult vaid umbes 5% neist töökohtadest. 

2. DEKLAREERIMATA TÖÖ. Belgias eeldatakse üldiselt, et teeninduskupongide programmi kasutuselevõtt on järsult 
vähendanud deklareerimata töö osakaalu majapidamissektoris. Umbes 25% kasutajatest tunnistas, et ilma kupongideta 
kasutaksid nad deklareerimata tööjõudu. 

3. KASUTAJAD. Teeninduskupongide kasutajate hulk on Belgias püsivalt suurenev ja jõudis aastaks 2016 enam kui miljoni 
abisaajani, mis moodustab 22% Belgia majapidamistest. 64% neist olid aktiivsed, 37% olid biaktiivsed majapidamised, 
24% olid abisaajad vanuses üle 65 aasta ja 38% neist olid lapsed. Nad ostsid keskmiselt 2,3 tundi teenuseid nädalas. 

Itaalias on vahemikus 2 kuni 2,5 miljonil töölisel ligipääs ettevõtte heaolukupongidele. Sellega seotud mitterahalised 
hüved küündivad keskmiselt 600 kuni 700 euroni aastas. 

Prantsusmaal kindlustasid tööandjad 2014. aastal ettemaksega CESU-kupongide kaudu 298 miljonit eurot 750 000 
töölisele. 

4. TÖÖ- JA ERAELU TASAKAAL. Üks 2011. aasta uuring paljastas Belgias selle, et 17,8% teeninduskupongide kaudu 
abisaajatest tarvitas seda vahendit selleks, et oma era- ja ametialast elu paremini ühendada. 23% neist said veeta 
rohkem aega perekonnaga, 22% neist suutis integreerida oma igapäevasesse rutiini muid majapidamistöid ja 20% 
neist pühendas oma vaba aja muudele vaba aja tegevustele. 

Prantsusmaal kasutas 71% oma tööandjatelt ettemaksega CESU-kuponge saanud töötajatest seda vahendit lastehoiu 
teenuse jaoks. Abisaajad on tõesti enamasti naised (68%), vanuses 30 kuni 49 aastat (79%), igakuise sissetulekuga 
vahemikus 1200 kuni 2200 eurot (60%). 

5. KOHALIK ARENG. Belgias on teeninduskupongide programm vahetult 1810 ettevõtte loomisse panustanud. 

6. POSITIIVSED FINANTSTULEMUSED. Belgia teeninduskupongide programmis maksab täiskohaga töökoht valitsusele 
keskmiselt 25 354 eurot aastas, kuid toob sisse 24 151 eurot (arvestades kvantifitseeritavaid tagasiteenimise mõjusid). 

Kõigi isiku- ja majapidamisteenuste kavade (nt mitte vaid ettemaksega CESU) rahaline hindamine Prantsusmaal näitas, 
et majapidamistele mõeldud tugiteenuste rahanduslik pool on üldiselt tasakaalus; seejuures ulatus hooldusteenuste 
riigipoolse toetuse netokulu 2,6 miljardi euroni. Aastal 2013 hüvitati ettemaksega CESU  kuponge kasutanud 26 
omavalitsusele 42,3 miljonit eurot hüvitiste eest, mida sotsiaalteenuste saajad ei kasutanud. 
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Deklareerimata töötamise vähendamine ja töökohtade loomine 

Tagades kvaliteedi ja suurendades läbipaistvust (st teenuseosutajate ja iga teenuse lõpphinna parem kindlakstegemine) 
ilma halduskoormust (nt formaalse vahetu tööhõive haldamine) suurendamata, julgustavad sotsiaalkupongide 
programmid kodanikke ostma tavapäraseid isiku- ja majapidamisteenuseid, mitte deklareerimata teenuseid. Oluline 
on panna tähele, et programmi tõhusus võrreldes deklareerimata töötamisega peitub pädevate riigiasutuste suutlikkuses 
tagada seda, et rahalised stiimulid on piisavad selleks, et  julgustada üleminekut deklareeritud majandusmudelile. Lisaks 
muudavad sotsiaalkupongide programmid deklareerimata töö turu isiku-  ja majapidamisteenuste tööliste jaoks vähem 
atraktiivseks (vt allpool) ja soodustavad seega töökohtade loomist sektoris. Viimasel juhul tagavad sotsiaalkupongide 
programmid seda, et töölised on deklareeritud, kuna kõrvaldatakse üksikisikust eraviisilise tööandja kogenematusest 
tulenevate administratiivsete vigade oht. 

Isiku- ja majapidamisteenuste parem tasukohasus 

Sotsiaalkupongide programmidega liitumine ja nende kasutamine on abisaajate, teenuseosutajate ning rahastajate 
jaoks lihtne. Administratiivseid formaalsusi on abisaajate jaoks lihtsustatud, kuna viimased saavad selgesti tuvastada 
seda, millistele teenustele neil õigus on, kuidas neile teenustele ligi pääseda ja kui palju need maksavad. Mehhanismi 
reguleerivad õigusraamistikud väljendavad selgelt seda, kuidas sotsiaalkupongi saanud abisaaja saab kasutada nii 
olemasolevaid sotsiaalseid ja rahalisi stiimuleid kui ka programmile spetsiifilisemaid stiimuleid, mis on saadaval vaid 
sotsiaalkupongide kasutajatele. Lisaks võivad riiklikud õigusraamistikud lubada kolmandatel osapooltel (nt tööandjad, 
riigiasutused, kriisirahastamiskavad) panustada isiku- ja majapidamisteenustega seotud kulude rahastamisse. Kõik need 
elemendid panustavad kasutaja formaalse hoolduse ja majapidamisteenuste kulude vähendamisse. 

Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töötajate paranenud töötingimused ja professionaalsemaks muutumine 

Kõik sotsiaalkupongide programmide raames tegutsevad pakkujad peavad olema registreeritud ja vastama 
kvaliteedinõudmiste komplektile (vt ülalt lk 3). See registreerimisprotsess (nagu see on riiklikus õigusraamistikus sätestatud) 
tagab selle, et teenuseosutajad austavad oma õigusi ja kohustusi, sealhulgas vastavust sotsiaal- ja tööõigusele. Seega 
on isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töötajatele tagatud vähemalt seaduslik miinimumpalk ja neil on ligipääs 
sotsiaalkindlustushüvitistele (pensionid, tervisekindlustus, kaitse õnnetusjuhtumi korral jne). Töösuhtes esinevate 
probleemide või kehtivate seadustega seotud küsimuste korral saavad nii töötaja kui ka tööandja suunatud nõustamist 
taotleda. See kehtib kõigile isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töötajatele, olgu nad palgatud vahendaja või 
teenusepakkuja või kodumajapidamise poolt. 

Sotsiaalkupongide programmides tegutsevate teenuseosutajate spetsiaalse võrgustiku loomine panustab isiku- ja 
majapidamisteenuste sektori institutsionaliseerimisse ja reguleerimisse. See julgustab olulisel määral tööandjaid ja töölisi 
organiseeruma ning koduabiliste tööd kollektiivläbirääkimiste kaudu tõhusalt reguleerima. Seetõttu on sektoris töösuhete 
paikapanemine või tugevdamine parim viis tagamaks süsteemis tegutsevatele töölistele korralikud töötingimused ja 
kasutajate jaoks kvaliteetsed teenused. 

Kupongid võimaldavad tõepoolest kasutajal valida (võrgustiku piires) enda vajadustele kõige paremini vastava isiku- ja 
majapidamisteenuste osutaja, mis loodetavasti toob kaasa nii rahulolu kõrgemad tasemed kui ka teenuste paranenud 
kvaliteedi ja kulutõhususe. Teenuse kvaliteet on lähedalt seotud töötingimuste ja töötajate kvalifikatsiooniga (nt töötaja 
ja kasutaja omavaheliste suhete, organiseerimise, haldamise, teenuste osutamise ja tööga seotud ohtude kõrvaldamise 
mõistes). Seetõttu on sotsiaalkupongide programmid panustanud (kuigi kaudselt) isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonna töötajate esialgse ja jätkuva väljaõppe arengusse. Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töötajate 
professionaalsemaks muutumine on võimalik kas kollektiivläbirääkimiste lepingutes kohustuslikuks teha või sätestada 
see isiku- ja majapidamisteenuste osutajate registreerimisprotsessis nõudena (vt ka ametialaste profiilide väljatöötamise 
suuniseid). 
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Tõhusa ja läbipaistva investeeringu tagatis 

Igat sotsiaalkupongi saab kasutada vaid üks abisaaja määratud teenuseosutaja juures ja konkreetsete teenuste jaoks. Sellest 
lähtuvalt tagavad sotsiaalkupongid selle, et riigiasutuste või eraettevõtjatest tööandjate poolt määratud vahendeid 
kasutatakse ettenähtud eesmärkidel ja need võimaldavad neil hinnata vastava investeeringu mõju abisaaja käitumisele. 
Lisaks hõlbustavad sotsiaalkupongid andmete kogumist, jälgimist ja hindamist, võimaldades rahastamisasutustel 
hoolikalt jälgida programmi rakendamist ning teha vajalikke muudatusi esialgse eesmärgi saavutamise suunas.  

Paranenud sooline võrdõiguslikkus ja töö- ning eraelu tasakaal 

Töötajatele isiku- ja majapidamisteenuste kuponge pakkudes suurendavad tööandjad ligipääsu tervele ulatusele 
teenustele, mis aitavad töötajatel igapäevase elu ülesannetega toime tulla. EL-i 28 liikmesriigis on naised jätkuvalt 
ebaproportsionaalselt enam tegevad nii tasustamata igapäevase hooldustööga (38% naistest võrrelduna 25% meestega) 
kui ka igapäevase toiduvalmistamise ja majapidamistööde kohustustega (79% naistest võrrelduna 34% meestega) . 4 
Isiklikud või perega seotud kohustused on jätkuvalt peamiseks põhjuseks, miks naised tööturult välja jäävad. Seetõttu 
panustab sotsiaalkupongide kasutamine isiku- ja majapidamisteenuste jaoks meeste ja naiste vahelise tasakaalust väljas 
oleva hooldustööde jaotusega võitlemisse; tegemist on soolise ebavõrdsuse ühe kõige iseloomulikuma tunnusjoonega. 
Üldiselt öeldes kasutavad tööandjate poolt töö- ja eraelu tasakaalu vaatenurgast jaotatavaid sotsiaalkuponge kõige 
rohkem naised vanuses 30-49 aastat - kui viisi säilitamaks enda osalemine tööturul. Lõpetuseks tuleb märkida, et isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna tööjõu seas on valdavalt esindatud naised (91% tööjõust EL-i 24 liikmesriigis aastal 2016),5  

ja seetõttu on soolise võrdsuse vaatenurgast kasulik mistahes programm, mis panustab töötingimuste parandamisse väga 
feminiseerunud sektorites või kutsealadel. 

4 EIGE. (2017). Soolise võrdõiguslikkuse indeks 2017: Soolise võrdõiguslikkuse mõõtmine Euroopa Liidus 2005-2015. Välja otsitud aadressi: https://eige.europa.eu/
publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report

5 Hinnanguid ei olnud võimalik luua Bulgaaria, Eesti, Kreeka ja Läti kohta. Rohkema teabe saamiseks vt: Decker, Aurélie/Lebrun, Jean-François (2018): PHS Industry 
Monitor: Statistiline ülevaade isiklike ja majapidamisteenuste sektorist Euroopa Liidus. Euroopa Isikuteenuste Föderatsioon (EFSI). URL: http://www.efsi-europe.
eu/fileadmin/MEDIA/publications/2018/PHS_Industry_monitor_April_2018.pdf
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LULISIMAD SOOVITUSED 
SOTSIAALKUPONGIDE 
PROGRAMMIDE 
VÄLJATÖÖTAMISE JA 
ELLUVIIMISE KOHTA 

Sotsiaalkupongide programmi välja töötades ja ellu viies peaksid riigiasutused tegema järgmist: 

1. SAAMA KASU TUGEVAST POLIITILISEST KONSENSUSEST: sotsiaalkupongide programmi elluviimist soosiv tugev 
poliitiline tahe on võtmetähtsusega, et tagada reformi edu ja jätkusuutlikkus;

2. MÄÄRATLEMA SELGELT SIHTRÜHMA JA ABIKÕLBLIKUD TEENUSED: see hindamine tuleks viia läbi omajagu varem ja 
see peaks hõlmama kõiki sidusrühmi ning seda eriti sotsiaalse dialoogi kaudu;

3. VÕTMA KASUTUSELE RAHALISED STIIMULID: mistahes sotsiaalkupongide programmi tõhusus peitub maksuraamistikes, 
mis muudavad ametlikud teenused kasutajatele taskukohaseks ja vähendavad riikliku rahalise toetuse koormust;

4. TAGAMA PROGRAMMI PROFESSIONAALSE HALDAMISE KAS RIIGI VÕI PROFESSIONAALSETE KUPONGIDE 
VÄLJASTAMISEGA TEGELEVATE ORGANISATSIOONIDE POOLT: nemad tagaksid programmi hea toimimise ja kindlustaksid 
selle, et isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna nõudlusele vastaks piisav teenuseosutajate võrgustik;

5. TAGAMA LAIAULATUSLIKU REKLAAMI: paika tuleb panna tõhus kommunikatsioon programmi enda ja selle tegevuste 
ning eeliste kohta, et tagada selle kasutuselevõtt kõigi asjakohaste sidusrühmade poolt;

6.PANEMA PAIKA JÄLGIMISSÜSTEEMI: hindamis- ja jälgimissüsteem tagab algusest peale selle, et programm saavutab 
pikas perspektiivis oma eesmärgid. Koguda tuleks kasutajate ja tööliste andmeid ning hindama peaks tagasiteenimist.

>>
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