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Leidub olulisi tõendeid selle kohta, et sotsiaalne dialoog ja (valdkondlikud) kollektiivläbirääkimised tööandjate ja töötajate 

esindajate vahel viivad tööliste jaoks paremate palkade ning töötingimusteni kõigil tegevusaladel, sealhulgas erinevates 

isiku- ja majapidamisteenustega seotud sektorites. 1 

Tööhõive valdkonnas on isiku- ja majapidamisteenustel potentsiaal märgatavalt kasvada. Euroopa Kutseõppe 
Arenduskeskus CEDEFOP on prognoosinud, et kuni aastani 2025 on hooldussektor tööhõive võimaliku kasvu valdkondade 
esikümnes.2 Siiski, kuigi isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna hooldus- ja hooldusega mitteseotud sektorite vahel on 
mitmeid erinevusi, on mõlemal sektoril raskusi kvalifitseeritud professionaalide värbamise ning säilitamisega – küsimus, 
mis muutub isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna kasvuga järjest probleemsemaks. 3  See on osaliselt tingitud palkadest, 
töötingimustest ja karjäärivõimalustest, mis on sageli allpool sarnast kvalifikatsioonitaset vajavate ametikohtade, näiteks 
jaekaubanduses, keskmist taset. Seda olukorda muudab halvemaks deklareerimata töö kiire kasv. 

On oluline panna tähele, et hooldusteenuste vallas töötavate professionaalide olukord on üldiselt parem kui nendel, 
kes töötavad hooldusega mitteseotud valdkonnas. See tuleneb osaliselt kvalifikatsioonitasemest, kuid üldisemalt on 
selle põhjus see, et hooldus- ja koduhooldussektor on üldiselt paremini struktureeritud, reguleeritud ja korraldatud kui 
hooldusega mitteseotud sektor. Siiski võitlevad kõik värbamise ja koha säilitamise väljakutsetega. 

Selles kontekstis on tõestatud, et sotsiaalne dialoog ja valdkondlikud kollektiivläbirääkimised on edukad vahendid 
korraliku palga ja korralike töötingimuste tagamiseks isiku- ning majapidamisteenuste valdkonnas. Sellistel struktuuridel 
võib olla positiivne mõju ka isiku- ja majapidamisteenuste valdkonda reguleerivate raamistike väljakujunemisele, 
kuna sotsiaalsed partnerid võivad isiku-  ja majapidamisteenuste valdkonna poliitikate väljatöötamisel riigiasutustele 
konstruktiivsed partnerid olla. Me peaksime võimaldama sotsiaalsetel partneritel töötada välja õppekavad ning tervise- ja 
ohutusstandardid, parandada tööstusharu atraktiivsust, tunnustamist ja kuvandit. 

Siiski on sotsiaalse dialoogi struktuurid isiku-  ja majapidamisteenuste valdkonnas paljudes Euroopa Liidu liikmesriikides 
kas nõrgad või puuduvad üldse; see fakt nõrgestab isiku- ja majapidamisteenuste arengut ja nende positiivset mõju 
elukvaliteedile neis riikides. 

Järgnevad suunised aitavad juhendada ja inspireerida sidusrühmi, eriti ametiühinguid ja tööandjaid, seoses sotsiaalse 
dialoogi sisse seadmise või tugevdamise olulisusega isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas. Lisaks tuuakse ära 
näiteid selle kohta, kuidas seda on üle Euroopa erinevatel viisidel tehtud. Suunised võetakse kokku mõnede edukuse 
võtmeteguritega tõhusate sotsiaalse dialoogi struktuuride väljatöötamiseks Euroopas. 

1 https://www.oecd.org/els/emp/ExecutiveSummaryAndOverview.pdf
2 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3052 
3 http://socialemployers.eu/en/news/new-report-on-the-social-services-workforce-in-europe-current-state-of-play-and-challenges
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A. MIDA KUJUTAB ENDAST SOTSIAALNE DIALOOG?
Rahvusvaheline Tööorganisatsioon määratleb sotsiaalset dialoogi järgmiselt: „igat tüüpi läbirääkimised, konsultatsioonid 
või teabevahetus valitsuste/tööandjate/ühingute (tööhõiveasutused, ametiühingud, tööandjate ühingud) vahel või seas, 
et töötada välja konsensus poliitiliste lähenemisviiside ja praktiliste meetmete osas, tagamaks õiglane sotsiaalne ja 
majanduslik areng“. Euroopa Liit näeb sotsiaalset dialoogi kui „viisi uue töökorralduse edendamiseks, kaasajastades sel 
viisil juhtkonna ja tööjõu omavahelist suhet“. EL-i jaoks võib sotsiaalne dialoog olla: 

• kahepoolne kokkulepe tööandjate ja ametiühinguorganisatsioonide vahel; või

• kolmepoolne kokkulepe sotsiaalsete partnerite ja riigiasutuste vahel.

Sotsiaalne dialoog erineb kodanikuühiskonna dialoogist, mille näol on tegemist dialoogiga avalik-õiguslike asutuste ja 
kodanikuühiskonna organisatsioonide vahel. Kodanikuühiskonna dialoog hõlmab laiemaid majanduslikke, sotsiaalseid,  
kultuurilisi ja keskkonnaga seotud teemasid. Sotsiaalne dialoog tegeleb tööandjate ja töötajate omavaheliste suhetega. 4  

B. MIDA KUJUTAVAD ENDAST KOLLEKTIIVLÄBIRÄÄKIMISED?

Sotsiaalse dialoogi olulisim vorm riiklikul tasemel on kollektiivläbirääkimised. Kollektiivläbirääkimiste all mõeldakse 
konkreetselt palkade ja töötingimuste osas siduvate kokkulepeteni jõudmist ning seda vastandina sotsiaalsele dialoogile 
(mis käsitleb laiemat teemaderingi); lisaks on neil suurem mõju kogu tööstusharule tervikuna. Rahvusvaheline 
Tööorganisatsioon võtab kollektiivläbirääkimised kokku järgmiselt: 

• kollektiivläbirääkimised toimuvad ühelt poolt tööandja, tööandjate rühma või ühe või enama tööandjate 
organisatsiooni ning teiselt poolt ühe või enama tööliste organisatsiooni vahel;

• see võib toimuda mitmel erineval tasandil ja nii, et üks tasand täiendab mõnikord teist: üks üksus ettevõttes, 
ettevõtte tasand, valdkondlik, piirkondlik ja riiklik tasand;

• kollektiivläbirääkimistel on kahekordne eesmärk:  see annab vahendi määrata kahe sõltumatu osapoole omavaheliste 
vabade ja vabatahtlike läbirääkimiste teel kindlaks palgad ja töötingimused, mis järgneva kokkuleppega kaetud 
tööliste rühmale kehtivad;

• lisaks võimaldab see tööandjatel ja töölistel määratleda nende omavahelist suhet reguleerivad eeskirjad 
lepinguliselt.5

4 PESSIS 2: Avalike teenuste rahvusvahelise uurimisüksuse briifing sotsiaalse dialoogi kohta: https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1afilesusr.com/ ugd/9f45f-
c_1afd1588a601424a9f28409a1c72332a.pdf
5 PESSIS 2 - kokkuvõtlik teave sotsiaaldialoogi, kollektiivläbirääkimiste, ELi tasandi sotsiaaldialoogi ja valdkondlike sotsiaaldialoogikomiteede kohta, koostanud 
Mathias Maucher, EPSU: https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_fdf73849fe044bbd- be2f45e5657f9af0.pdf
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C. MIKS ON SOTSIAALNE DIALOOG NIIVÕRD OLULINE?
Tõhusa sotsiaalse dialoogi struktuuri ja meetodite omamisel on arvukalt positiivseid külgi. Neist tähtsaim on suutlikkus 
lahendada „olulisi majanduslikke ja sotsiaalseid probleeme, soosida head juhtimist, edendada ühiskondlikku ja  
tööstusharuga seotud rahu ning stabiilsust ja tõugata tagant majanduslikku arengut“. 6 

Sotsiaalne dialoog ja eriti kogu tööstusharu hõlmavad kollektiivläbirääkimised on tõhus viis töötamaks välja valdkondlikke 
või valdkondadeüleseid miinimumstandardeid potentsiaalselt kõigis tööelu valdkondades, kaitstes seeläbi nii töötajaid kui 
ka tööandjaid, võimaldades töötajatel tegutseda tööandjatega võrdsetel alustel ilma ohuta, et palkade ja töötingimuste 
osas leiaks aset „võidujooks põhja“ (nende tasemete langus). Peamine eesmärk peaks olema võrdsete võimalustega 
keskkonna loomine, kus on rahuldatud nii tööandjate kui ka tööliste vajadused. 

See on ka vahend sektori tegevuste tõhususe parandamiseks ja seeläbi ka osutatavate teenuste kvaliteedi parandamiseks, 
kuna see loob ainulaadse ja struktureeritud ruumi sektori tööandjate ja ühingute omavahelise teabevahetuse ning arutelu 
jaoks. Näiteks võib sotsiaalne dialoog: 

• tagada selle, et tööliste esindajatel, kes osutavad teenust kohapeal ja kellel seetõttu on hindamatud teadmised, on 
äratuntav hääl seoses suunaga, mille mistahes sektor võtab;

• olla kasulik nii poliitikakujundajatele ja tööandjatele kui ka teenuste kasutajatele või tarbijatele;

• pakkuda tööandjatele võimalust oma otsuste ja sektori arenguvisiooni esitlemiseks ning selgitamiseks ja pidada 
sellest tulenevalt sel teemal tööliste esindajatega läbirääkimisi.

6 Rahvusvaheline Tööorganisatsioon: Sotsiaalne dialoog: https://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dialogue/lang-
-en/index.html
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Sotsiaalne dialoog on tõhus vahend loomaks tööandjate ja ametiühingute (ning kui see on asjakohane, ka 
riigiasutuste) jaoks foorumi, kus arutleda isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas esinevate väljakutsete üle ja neile 
lahendusi leida. 

Näiteks võib sotsiaalne dialoog isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas aidata luua õiget raamistikku, mis aitab 
võidelda deklareerimata töö suure levikuga ja aitab tagada seda, et kõigil isiku- ja majapidamisteenuste sektori 
töölistel on õiglased palgad, töötingimused ja sotsiaalne kaitse. 

Kogu tööstusharu hõlmavate standardite loomine 

Kus iganes see on välja töötatud olnud, on kollektiivläbirääkimiste kaudu toimunud sotsiaalne dialoog võimaldanud 
isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas tegutsevatel sotsiaalsetel partneritel (tööandjad ja ametiühingud) panna 
paika ühised standardid palkade, töötingimuste ja ametialase arengu võimaluste osas ning need standardid on 
suures osas palju paremad kui liikmesriikides, kus sellist sotsiaalset dialoogi ei ole toimunud. Sotsiaalne dialoog 
piirab isolatsioonis tegutsemise võimalust, võimaldades seeläbi suuremat õiglust tööstusharus. Neis 
tegevusvaldkondades, kus palgad ja töötingimused võivad sageli kehvad olla, on sotsiaalne dialoog ja 
kollektiivläbirääkimised end väga kasuliku vahendina tõestanud. On oluline panna tähele, et sotsiaalse dialoogi 
struktuurid organiseeritakse igal konkreetsel isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna sektoril või isegi alamsektoril 
põhinevalt. See tähendab seda, et on oluline, et need tunnustaksid individuaalseid valdkondlikke eripärasid isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonnas. Eelnevat arvestades tuleks teha edasisi jõupingutusi tagamaks seda, et isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna nii hooldusega seotud kui ka hooldusega mitteseotud dimensioonide tööandjad ja 
ametiühingud alustaksid võimalike ühiste korralduse üle arutlemist, et vastata mõlemas sektoris kogetavatele 
kasvavatele ühistele väljakutsetele. 

Professionaalsemaks muutumine7 

Sotsiaalne dialoog ja (valdkondlikud) kollektiivläbirääkimised on ka kasulikud vahendid nii valdkonnas uute 
ametialaste profiilide määratlemiseks ja olemasolevate profiilide täiustamiseks kui ka kvalifikatsioonide, 
koolitusvõimaluste, karjäärivõimaluste jpm jaoks ühiste standardite loomiseks. Sellisel kujul on tõhusal sotsiaalsel 
dialoogil positiivne mõju ka osutatava teenuse kvaliteedile. Lisaks peame olema ettevaatlikud kvalifikatsioonide liiga 
suurel määral tõstmise osas, kuna nii võime hakata välja arvama hetkel sel alal töötavaid töölisi. Selles valdkonnas on 
ruumi laiale ulatusele oskustele ja võimetele ning selle töö väärtust tuleks tunnustada muudel viisidel kui 
kvalifikatsioonide kaudu. 

Tööandjate ja tööliste õigused ning kohustused8

On oluline märgata ka seda, et paljud isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas töötajad (ja mõnikord ka tööandjad) 
on inimeste kodudes töötamise olemuse tõttu väga isoleeritud. Paljud töölised (ja ka tööandjad) võivad ka 
haavatavad olla; seda osaliselt teenuse enda tõttu ja osaliselt muude muutujate tõttu. Näiteks on paljud töölised 
sisserändaja taustaga ja nad ei ole oma õigustest täielikult teadlikud. Või näiteks võivad tööandjad olla puuetega 
inimesed, kes enda isikliku abistaja ise värbavad, ja kes ei pruugi olla alati teadlikud oma rollidest ning vastutustest. Seega 
võib nende mõnikord isoleeritud ja/või haavatavate tööliste ning tööandjate kokku toomine, nende toetamine seoses 
endi kollektiivse organiseerimise ja seejärel sotsiaalses dialoogis ja kollektiivläbirääkimistes osalemisega aidata 
vähendada nende isoleeritust ja leida nende väljakutsetele ühiseid lahendusi. 

Lühidalt öeldes on sotsiaalse dialoogi ja kollektiivläbirääkimiste osas tegemist tõhusa vahendiga paljude isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonnas esinevate väljakutsetega tegelemiseks - alates isoleerituse vähendamisest ja 
deklareerimata tööga tegelemisest kuni palga- ja töötingimuste tugevdamise ning uute ametialaste profiilide ja 
vajalike kvalifikatsioonistandardite kindlaks tegemiseni. 

7 Palun vaadake professionaalsemaks muutumist käsitlevaid kohandatud suuniseid

8 Palun vaadake tööandjate ja tööliste õigusi ning kohustusi käsitlevaid kohandatud suuniseid
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Kõik sotsiaalse dialoogi struktuurid ja kollektiivlepingud peavad igas riigis vastama isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonnaga seotud sektorite organisatsioonilistele vajadustele ja traditsioonidele; seda isegi juhul, kui selle tagajärjeks 
on kontseptsiooni, et isiku- ja majapidamisteenuste valdkond on üks mõiste, lahjendamine. Näiteks leidub hetkel 
üksikuid sotsiaalse dialoogi struktuure, mis katavad täielikult isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna kontseptsiooni  
selle Euroopa Komisjoni poolse määratluse järgi.9 Erandiks on Prantsusmaa, kus on sõlmitud kolm kollektiivläbirääkimiste 
lepingut (üks kodumajapidamistele, üks mittetulundusorganisatsioonidele ja üks kasumit teenivatele organisatsioonidele). 
Kõik need katavad nii hooldusega seotud kui ka hooldusega mitteseotud tegevusi. 

Samavõrra oluline on see, et sotsiaalse dialoogi struktuurid võivad varieeruda ja et need tuleb luua kohalikele vajadustele 
ja kontekstile vastamiseks. Ametiühingute, tööandjate ja valitsuse vaheline kolmepoolne osalus on sotsiaalse dialoogi 
olulisim aspekt. Riiklike investeeringute ja avaliku huvi tase on isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas suur ning seega 
on oluline, et kõik oleksid kaasatud ja sellega kaasneks ka suur läbipaistvus. See mitmekesisus on seetõttu oluline element, 
mida poliitikakujundajad peaksid kaaluma siis, kui nad soovivad oma riigis isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna jaoks 
sotsiaalse dialoogi struktuure sisse seda või neid tugevdada. 

9     Euroopa Komisjon on Euroopa Liidu täidesaatev organ, mis vastutab õigusaktide osas ettepanekute tegemise, otsuste rakendamise, EL-i lepingutest kinnipidamise 
ja EL-i igapäevase tegevuse juhtimise eest. 

BELGIA 

Belgias on loodud ühiseid sotsiaalse dialoogi komiteesid, mis tegelevad „harude“ tasemel; see tähendab 
valdkondlikku või isegi sellest väiksemat tasandit. Seetõttu leidub arvukalt erinevaid komiteesid, mis tuleks EL-i isiku- 
ja majapidamisteenuste määratlusse kaasata, sealhulgas näiteks: 

• tekstiilihoolduse ühiskomitee nr 110 (pesupesemine, triikimine ja õmblemine; enamasti kasutatakse 
triikimiseks väljaspool kodu);

• aianduse ühiskomitee nr 145;

• perede ja eakate abistamise teenuste ühiskomitee nr 318. See ühiskomitee jaguneb flaami (318.02) ja 
prantsuse (318.01) kogukondade vahel;

• akrediteeritud teeninduskupongide agentuuride ühiskomitee nr 322.01;

• „koduteenija režiimi“ alusel töötavate tööliste ja ka hoonete ning kinnisvaraagentuuride haldamise sektori 
ühiskomitee nr 323;

• turuvälise sektori ühiskomitee nr 337 (koduse majapidamise staatusega töölistele ja ka diplomaatilistele 
koduabilistele).

Iga ühiskomitee peab uute kollektiivsete töölepingute üle läbirääkimisi (kollektiivläbirääkimisi) iga kahe aasta tagant, 
võttes arvesse uusi arenguid ning nende mõju töötingimustele, palkadele jne. Loomulikult tähendab see seda, et 
tööandjate organisatsioonide ja ametiühingute arvudes on suured erinevused; seejuures esindab igaüks neist 
konkreetset valdkondlikku lähenemist isiku- ja majapidamisteenuste sektoris ning arvestama peab ka Belgia suure 
föderaliseeritusega. 
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PRANTSUSMAA 

Ka Prantsusmaal on küllaltki heterogeenne lähenemine sotsiaalsele dialoogile isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonnas ja sealne sotsiaalne dialoog põhineb erinevatel kutsealastel „harudel“, mis üheskoos moodustavad isiku- 
ja majapidamisteenuste Euroopa määratluse. 

• Riiklik kollektiivleping abi, saatja, hooldus- ja kodus pakutavate teenuste sektorile (Convention collective 
nationale de la branche de l’aide, de l’accompagnement, des soins et des services à domicile), mis koondub 
tööandjate poolel organisatsioonideks USB-Domicile, Adessadomicile ja FNAAFP/CSF ning ametiühingu poolel 
organisatsioonideks CFDT Santé Sociaux, CGT Action Sociale ja FDTA-FO.

• Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna ettevõtete riiklik kollektiivleping (Convention collective nationale des 
entreprises de services à la personne), mis koondub tööandjate poolel organisatsioonideks SESP, FEDESAP, 
SYNERPA ja FFEC ning ametiühingu poolel organisatsioonideks CGT Commerce, CFDT Services, FDTA-FO ja 
CFTC Santé Sociaux.

• Otse lõppkasutaja poolt palgatud töötajate kollektiivleping (Convention collective des salariés du particulier 
employeur), milles tööandjaid esindab FEPEM ja ametiühingute poolt esindavad CGT Commerce, CFDT 
Services, FGTA FO ja FESSAD-UNSA.

•  Otse lõppkasutaja poolt palgatud lapsehoidjate kollektiivleping (Convention collective des assistants maternels 
du particulier employeur), milles tööandjaid esindab FEPEM ja ametiühingute poolt esindavad CGT Commerce, 
CFDT Services, FGTA FO, FESSAD-UNSA, CSAFAM ja SPAMAF.

Otsese tööhõive seisukohalt on sotsiaalne dialoog võimaldanud kahe konkreetse kollektiivlepingu allkirjastamist 
ja (lisaks seadustega kehtestatule) konkreetsete tööandjate poolsete panuste loomist selleks, et rahastada 
sotsiaalkaitset ja sektori jaoks kohandatud professionaalsusega seotud poliitikaid. Loodud on kaks spetsiaalset 
struktuuri: IRCEM (otsese tööhõive sektoris töötavate töötajate sotsiaalkaitse instituut) ja Iperia, mille näol on 
tegemist riikliku professionaalsuse tõstmise platvormiga, mis abistab töölisi professionaalsuse suurendamise 
projektide ja formaalsustega. Lisaks käivitati 2014. aasta märtsis Sotsiaalse Dialoogi Riiklik Ühiskomitee. Tegemist on 
mõlema otsese tööhõivega seotud sektori ühise asutusega ja selle roll on pakkuda välja tegevusharude omavahelise 
sotsiaalse dialoogi teemasid, mida tuleb käsitleda prioriteedina (töötervishoid, professionaalsuse suurendamine, 
võitlus deklareerimata tööga, digitaalsete kasutusalade arendamine jne). 

Ühislepingute üle räägitakse läbi ja neid allkirjastatakse regulaarselt, et täita kollektiivlepingute sätteid. 
Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölistel on ligipääs kutseõppele, abistamiskavadele, täiendavatele 
pensioniskeemidele ja täiendavale tervisekindlustusele ning hiljuti said nad ligipääsu ka töötervishoiuarsti teenustele 
(seda kõike tingimustel, mida on töösuhte eripäradega kohandatud). 

ROOTSI 

Rootsis kehtib sotsiaalse dialoogi süsteem, mis jaguneb isiku- ja majapidamisteenuste osas hooldusega seotud ja 
hooldusega mitteseotud tegevusteks. Ent suuremad ettevõtted peavad läbirääkimisi otse ametiühingutega. 

Hooldusega mitteseotud tegevuste puhul on sotsiaalne dialoog korraldatud Rootsi teenindussektori tööandjate 
organisatsiooni (Almega) ja Rootsi munitsipaaltöötajate liidu (Kommunal) vahel. 

Hooldusega seotud tegevuste puhul leiavad suured sotsiaalse dialoogiga seotud läbirääkimised aset Rootsi kohalike 
omavalitsuste ja piirkondade liidu (SALAR) ja Kommunali vahel. On oluline märkida, et ka teised  väiksemad tööandjate 
organisatsioonid, mis on aktiivsed nii kasumit teenivate kui ka mittetulunduslike organisatsioonide valdkonnas, 
sõlmivad kollektiivlepinguid. 
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HISPAANIA 

Üle Hispaania leidub umbes 120 000 isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töötajat, keda esindatakse valdkondlike 
kollektiivläbirääkimiste õiguste kaudu. Hispaania isiku- ja majapidamisteenused muutusid drastiliselt pärast seaduse 
27/11, millega algatati kuue aasta pikkune üleminek selle tunnustamiseks, et isiku-  ja majapidamisteenuste valdkonna 
töölistel on samad õigused kui teistel töölistel, vastu võtmist 2011. aasta 1. augustil. See muudatus võimaldas enam 
kui 30% neist töötajatest minna üle deklareerimata staatustelt deklareeritud staatusele ja julgustas neid liituma 
ametiühinguga CCOO. 

CCOO koondas sektori töölisi esmakordselt 1980. aastatel ja aastal 1990 suutsid nad pärast 38 päeva pikkust streiki 
saavutada esimese kollektiivlepingu. Selle tulemuseks oli 39-tunnine töönädal, neli vaba päeva kuus, pausid kooskõlas 
tööhõivestandarditega ja palgatase, mis ületas kutseala miinimumi. Alates 1990. aastatest on sektor kasvanud ja 
vajadus valdkondliku sotsiaalse dialoogi ning kollektiivläbirääkimiste järele on kasvanud paralleelselt sellega. Tööliste 
solidaarsus aastate jooksul on tähendanud seda, et esines vähe streike ja et nende kollektiivne võim oli suur. Ent 
tööstusharu kasvuga kaasnes järjest enamate rahvusvaheliste ettevõtete tegutsema hakkamine ja need surusid 
väikesed ning keskmise suurusega ettevõtted turult välja. Märtsiks 2015 olid töölised olnud juba peaaegu aasta 
ilma lepinguta. Tööandjad otsisid võimalusi töötundide suurendamiseks ja tööstaaži ning palkade külmutamiseks, 
keeldudes tunnistamast seda, milles oli ajalooliselt kokku lepitud. See lähenemine koondas töölisi ja viis nad mässama 
hakkamise piirini. Vaid loetud päevad enne suurimat kavandatud isiku-  ja majapidamisteenuste valdkonna streiki 
tööandjad murdusid, tagades 36-tunnise töönädala, 1,2% suuruse palgatõusu ja kinnitades töökohakindlust. 

Ametiühingud tegelevad sotsiaalmeedia ja teiste kommunikatsioonistrateegiate kaudu väsimatult selle nimel, et selles 
sektoris töötajaid tuvastada ja organiseerida. Jätkuvalt on palju vaja ära teha, kuid valdkondlikud läbirääkimisõigused 
tähendavad seda, et kõik isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised saavad kasu tööandjate ühinguga 
peetavatest kollektiivläbirääkimistest. Kui valitsuse poliitikad, näiteks koduabiliste konventsiooni RTO  C189 
ratifitseerimine, ellu viiakse, lõikavad sellest kasu eesliinil töötavad töölised. Ehitus- ja teenindusföderatsioon CCOO 
jätkab lobitööd selle nimel, et Hispaania valitsus RTO  C189 ratifitseeriks ja annaks isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonna töölistele õigused, mida on teiste tööliste puhul juba tunnustatud. 

ITAALIA 

Majapidamistööde riikliku kollektiivlepingu (CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro sulla disciplina del 
rapport di lavoro domestico) esimene versioon allkirjastati 1974. aastal ja seda on seejärel mitu korda muudetud. 
See reguleerib koduabiliste („badanti“, kes peamiselt hooldavad sõltuvaid isikuid, või „colf“, kes sooritavad 
majapidamisega seotud tegevusi) ja tööandjana tegutsevate lõppkasutajate omavahelist töösuhet. CCNL-ile on alla 
kirjutanud Domina ja Fidaldo tööandjate poolelt ning Filcams CGIL, Fisascat CISL, UILTuCS ja Federcolf ühingute 
poolelt. 

Kollektiivleping on aastate jooksul koduabilistele nii lisaõigusi kui ka miinimumpalga andnud. Samamoodi on leping 
teadvustanud perekondadele nende kohustusi koduste tööandjatena. Lisaks on see toonud kaasa kahe organisatsiooni 
käivitamise: Cassacolf (koduabilistele tervishoiuteenuseid pakkuv integreeriv fond) ja Ebincolf (koduabiliste tööd 
jälgiv organisatsioon, mis töötab lisaks välja sertifitseerimiskava ja teeb tööohutusega seotud algatusi). 
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ISIKU JA 
MAJAPIDAMISTEENUSTE 
VALDKONNAS TÕHUSA 
SOTSIAALSE DIALOOGI 
STRUKTUURI VÄLJATÖÖTAMISE 
EDUTEGURID 

Järeldused 

Sotsiaalne dialoog ei näi igas riigis ühesugune olevat. Oluline on panna tähele seda, et sotsiaalse dialoogi kõige olulisem 
aspekt on selle vastamine tööstusharu ja selle sidusrühmade vajadustele. Selles, kuidas protsesse saab organiseerida, 
on palju paindlikkust, ja see, mis on edukas ühes jurisdiktsioonis, ei pruugi teises hästi toimida. 

Eelnevalt mainitud näidetel ja kogemustel põhinevalt soovitame me järgnevaid elemente kui üliolulisi edutegureid 
sotsiaalse dialoogi väljatöötamiseks isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas. 

• Ühinemisvabaduse ja kollektiivläbirääkimiste õiguse kui põhivabaduste austamine asjakohase ja isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna eriomaste asjaoludega sobiva õigusliku raamistiku kaudu.

• Tugevad, esindusvõimelised ja sõltumatud tööandjad ning ametiühingud, kellel on tehniline suutlikkus ja 
teadmised, mis on vajalikud sotsiaalses dialoogis osalemiseks.

• Riigipoolne vajalik tugi selleks, et võimaldada tööliste ja tööandjate organisatsioonidel esindavateks 
organisatsioonideks saada ja teostada sisukat sotsiaalset dialoogi ning kollektiivläbirääkimisi.

• Seadused ligipääsu, suhtluse ja struktuuride jaoks, mis võimaldavad isoleeritud ja/või haavatavatel töölistel ning 
tööandjatel kollektiivselt organiseeruda.

• Poliitiline tahe ja pühendumus kõigi osapoolte nimel sotsiaalses dialoogis osalemiseks.

• Asjakohane institutsionaalne tugi, mis omakorda viib sotsiaalse dialoogini.

• Asjakohased mitut tööandjat hõlmavad ja/või valdkondlikud sotsiaalse dialoogi ja kollektiivläbirääkimiste 
struktuurid, mille osaks on vajadusel ka riik.

• Asjakohased jõustamis- ja rakendusmehhanismid, sealhulgas funktsioneeriva tööjõuturu haldamise kaudu (nt 
tööinspektsioon ja sotsiaalsed partnerid). Me tunnistame seda, et isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas on 
järelevalvet eriti keeruline läbi viia ja võttes arvesse seda, et valdkonnas võib olla palju üks-ühele töösuhteid, 
võib see tõesti ka peaaegu võimatu olla.

• Sotsiaalsete partnerite austamine.

>>
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• Võimalus laiendada kollektiivlepingute katvust sotsiaalsete partnerite poolt neile, kes ei ole teostatavate 
kollektiivläbirääkimistega (valdkondlike kollektiivläbirääkimistega) otseselt seotud. 10 Väljakutseks jääb see, 
et selle sektori töötajate organiseerimine on väga keeruline. Ka tööandjad on tööandjaks olemise osas sageli 
teadmatuses; nad ei pea end tööandjateks ja seetõttu ei tunnista nad endi kohustusi.

• Otsese tööhõive osas peaksid liikmesriigid looma piisavad tingimused selleks, et ehitada riiklikel ja kohalikel 
tasanditel üles sotsiaalne dialoog, arendades ja struktureerides selleks erasektori tööandjate ja koduabiliste 
organisatsioone. See peab tooma kaasa kollektiivläbirääkimiste väljakujunemise, võttes arvesse ka kahe üksikisiku 
omavahelise töösuhte eripärasid.

• Nende eraisikute parem tunnustamine ettevõtjatena riigiasutuste poolt (koos nende kui ettevõtjate õiguste ja 
kohustustega) ja tööandjate ning töötajate vaheliste töösuhete parem reguleerimine aitavad seetõttu vähendada 
sektoris ülekaalus oleva deklareerimata töö hulka.

10 https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10512Sectoral%20Paper%20HLPF%20WTUMG%20Final.pdf
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