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Sissejuhatus 

Kogu Europpas töötab praegu ligikaudu 6,3 miljonit inimest isiklike ja majapidamisteenuste valdkonnas 

(PHS), mis moodustab umbes 3,4% kogu ELi tööhõivest (9,5 miljonit, kui arvestada ka deklareerimata 

töötajaid). 1  PHS viitab tasulistele mitte-hooldus- ja hooldustegevustele, samuti eramajades toimuva 

kattuvusele nende kahe vahel.  

Tööhõivevaldkonnana on PHSil potentsiaal märkimisväärselt kasvada. PHSi regulaarsete töötajate arvu 

suurendamine on vajalik kasvavate PHS-nõudmiste rahuldamiseks, millest paljud tulenevad kogu 

Euroopas toimuvatest demograafilistest muutustest. Kasvav arv vanainimesi vajab rohkem tuge 

jätkamaks elu omaenda kodus, samas kui tööealine elanikkonna kahanemine nõuab algatusi, mis aitaksid 

aktiveerida ja taas-aktiveerida võimalikult palju tööealisi inimesi, näiteks läbi parema töö- ja eraelu 

tasakaalu, pakkudes rohkem tööalaseid valikud naistele. Kasvavad ootused, mis on inspireeritud 

rahvusvahelistest inimõigusi käsitlevatest õigusaktidest, näiteks ÜRO puuetega inimeste õiguste 

konventsioonist, suurendavad samuti nõudlust PHSi järele. 

Soolisest aspektist on PHS-i igasugune avalik toetamine kasulik, kuna naised esindavad suurt osa PHS-i 

pakkujatest, nii deklareeritud ja deklareerimata majanduse töötajatena kui ka pereliikmetena, kes 

täidavad majapidamis- ja hooldusülesandeid tasustamata valdkonnas.2 Naised moodustavad ka suure osa 

PHS-i kasutajatest, kuna nad moodustavad suurema osa eakast elanikkonnast. 3  Tasustamata sfääri 

kaasatud naised saaksid ametliku PHSi kättesaadavusest kahekordselt kasu –nii hooldusravi kui ka 

tööturule pääsemise võimaluse läbi. Lisaks tugevdaks PHSi üleminek ametlikku majandusse seda 

märkimisväärselt, kuna PHSi sfääris leidub praegu palju deklareerimata ja mitteametlikku töökorraldust. 

Reguleeritud PHS-sektorid pakuvad arvukalt võimalusi erinevate oskuste ja kvalifikatsioonitasemega 

töötajate, näiteks majapidamis- ja hooldusoskused palgata valdkonnas omandanud naiste ja töötajate, kel 

on raske (taas) asuda tööle ametlikul tööturul, töölevõtmiseks. Seetõttu on PHSi edendamiseks mõeldud 

meetmed suurepärane näide sotsiaalsete investeeringute meetmetest, millel on märkimisväärsed 

sotsiaalsed ja majanduslikud mõjud. Nende meetmete tõhususe tagamiseks tuleks rohkem rahastust 

suunata, vähemalt ette makstes, PHSiga seotud valdkondadesse. 

Isiklike ja majapidamisteenuste edendamise (Ad-PHS) projekti eesmärk on luua eri liikmesriikide 

osapoolte vahel PHSi jaoks ühine diskursiivne raamistik. Selles kontekstis tähendaks ühise diskursiivse 

raamistiku loomine teadlikkust PHSi defineerimise erinevustest erinevates liikmesriikides ja ühist 

teabevahetust, et leida kõigile osapooltele sobiv definitsioon, valdkonna edendamiseks kasutatavate eri 

lähenemisviiside ühine klassifikatsioon ja tegevussuuniste ühine mõistmine, mis toetaks selle edasist 

arendamist. Seetõttu on käesoleva projekti eesmärk mõista, kuidas PHS erinevates kontekstides praegu 

töötab, ja kasutada seda teavet raamistike väljatöötamiseks, mis toetaksid kõiki ELi liikmesriike nende 

PHS-poliitika väljatöötamisel. 

 
1 Lebrun (2020). Enne Ühendkuningriigi lahkumist EList väitsid Decker/Lebrun (2018: 9), et selles sektoris töötas ametlikult 8 
miljonit inimest (st see arv ei sisalda deklareerimata töötajaid). 
2  Võrdluseks - Saksamaa autotööstusele antavad riiklikud toetused toetavad peamiselt mehi, kes moodustavad umbes 
kaheksakümmend protsenti sektori töötajatest ja esindavad ka autode peamisi kasutajaid (Ohrem/Meier-Gräwe 2012). 
3 Euroopa Komisjon (2020a). 
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Ühise arutelu tekkimise hõlbustamine PHSi ümber nii ELi kui ka liikmesriikide tasandil aitab kaasa 

majanduslikule ja sotsiaalsele heaolule ELis. Esiteks peavad PHS-i praegustel ja tulevastel töötajatel igas 

riigis olema ametlikud 4  ja reguleeritud 5  töösuhetega seotud tööõigused (sealhulgas õiglane palk) ja 

sotsiaalne kaitse. Lisaks vajavad PHSi kasutajad, eriti haavatavad elanikkonnarühmad, nagu vanemad 

inimesed, krooniliselt haiged ja puuetega inimesed, kes sõltuvad tihti igapäevaselt PHSist, taskukohaseid 

ja usaldusväärseid teenuseid. Nii PHSi töötajate ja kasutajate kui ka tööandjate - olgu nad kasutajad või 

teenusepakkujad - vajaduste ja muredega tegelemine võib aidata välja töötada lähenemisviise seotud 

sektorite professionaalseks muutmiseks ja seadustamiseks. Valitseva mitteametliku töökorralduse 

tingimustes on kutse- ja kvaliteedistandardeid keeruline rakendada. Töötajate piisava kvalifitseerimise 

puudumine mõjutab negatiivselt nii PHS-i töötajat, kellele on takistatud juurdepääs kutsealasele ülespoole 

liikuvusele, kui ka PHSi kasutajat, kellele pole tagatud teenuste kvaliteeti. Selles kontekstis on ka seotud 

tööturu osapooltel oluline roll kollektiivlepingute üle läbirääkimiste pidamisel ja asjakohaste 

õigusraamistike mõjutamisel.  

Ühine arutelu võib aidata tuvastada ka kõigi liikmesriikide PHSi ühiseid tunnuseid ja väljakutseid. See 

lihtsustab liikmesriikide vahelist parimate praktikate jagamist, tööd PHSi vormistamise ja 

professionaalsemaks muutmise nimel ning vajalike määruste ja järelevalve väljatöötamist. Praegu on 

liikmesriikidel PHSi osas erinev professionaalsus ja vormistamine. Suur sõltuvus nii liikmesriikide 

vahelistest kui ka kolmandate riikidega seotud rändeahelatest6 ja sellest tulenev rahaülekannete olulisus 

teatavate liikmesriikide jaoks suurendab vajadust PHSi käsitleva ühtse Euroopa raamistiku loomiseks. 

Selline raamistik peaks olema osa tulevastest ELi algatustest, nagu kavandatud tegevuskava Euroopa 

sotsiaalsete õiguste samba kohta ja kõik hooldusteenustega seotud algatused. (pikaajaline hooldus, laste 

garantii ja Euroopa puuetega inimeste strateegia).  

Poliitikakujundajad saavad PHSi arendamist oma riikides kõige paremini toetada, kui nad saavad selgelt 

aru nende sektorite ees seisvatest konkreetsetest väljakutsetest ja PHS-tegevusega seotud peamistest 

otsestest ja kaudsetest tagasiulatuvatest mõjudest ning lähenemisviisidest, mille teised riigid on välja 

pakkunud sarnastes oludes. Seega on ülioluline mõista, millised mõjud on meetmetel olnud arenenud PHS 

instrumentidega riikides.  

Vaadeldes poliitikaid, mis kujundavad ametlikku PHSi tegevust, eristatakse käesolevas dokumendis 

poliitikainstrumente ja poliitikamehhanisme: 

- Poliitikainstrumendid on konkreetsete valitsusasutuste poolt välja töötatud käegakatsutavad 

meetmed, mis toetavad teatud poliitika eesmärke. PHSi puhul hõlmavad mõned levinumad 

instrumendid minitöid, kviitungeid ja rahaülekandeid (nt maksusoodustused ja hooldustoetused). 

Nende ühiste instrumentide omadused erinevad riigiti ja neid saab aja jooksul kohandada või 

muuta.  

- Poliitikainstrumentide toimemehhanismid on nende ühiste instrumentide osad, mis erinevad 

riigiti ja mida saab aja jooksul kohandada või muuta, et lahendada konkreetseid probleeme, mis 

on seotud PHSi vormistamise ja reguleerimisega.  

 
4 Vaadake Sõnastikust. 
5 Vaadake Sõnastikust. 
6 Vaadake Sõnastikust. 
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Poliitikainstrumentide tüüpide ja mehhanismide mõistmine, mida konkreetse riigi PHSiga seotud 

probleemide lahendamisel kasutatakse, toetab poliitikakujundajaid selliste vahendite kavandamisel, mis 

vastavad kõige paremini kohalikele konkreetsetele vajadustele ja on pikas perspektiivis kõige edukamad.  

Käesolevas dokumendis oleme tuvastanud neli üldist väljakutse tüüpi, mida liikmesriigid peaksid arvesse 

võtma PHSi tegevusi toetavate instrumentide kavandamisel: läbipaistvus, juurdepääsetavus, 

funktsionaalsus ja jätkusuutlikkus. Instrumendid saavad nende väljakutsetega tegeleda, rakendades 

mehhanisme, mis pakuvad lahendusi rahastamise, protsesside juhtimise ja kvaliteedijuhtimise kaudu. 

Liikmesriigid, kus PHS on olulisel kohal poliitika tegevuskavas, on välja töötanud mitu instrumenti, millest 

igaüks keskendub erinevatele sihtrühmadele. Üks instrument võib erinevate väljakutsete tõhusaks 

lahendamiseks sisaldada mitmeid mehhanisme. Lai pakkumine aitab riigi PHS-süsteemil kõige paremini 

täita erinevate töötajate ja kasutajate erinevaid vajadusi.  

Käesolevas dokumendis, mis on osa Ad-PHS projektist, püütakse vaadelda PHSi olukorda 21 ELi 

liikmesriigis: Austria, Belgia, Bulgaaria, Tšehhi, Taani, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Ungari, 

Iirimaa, Itaalia, Luksemburg, Malta, Madalmaad, Poola, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Hispaania ja 

Rootsi. Selles rõhutatakse PHSi olulisust Euroopa Liidus ja soovitatakse lähenemisviise PHSi 

analüüsimiseks riiklikul tasandil. PHSi toimimise mõistmise raamistiku väljatöötamiseks erinevates 

kontekstides põhineb aruanne eri liikmesriikides praegu kasutusel olevate poliitikate ja vahendite 

näidetel. PHSi ühine Euroopa raamistik toetaks PHS-vahendite ja poliitika pidevast arendamisest 

huvitatud riike, et edendada ELi ja nende endi riiklikku arengut selles võtmevaldkonnas, millel on suur 

mõju miljonite eurooplaste elukvaliteedile..  

PHSi kasvu toetavad faktorid 

PHS kasvu tegurid võivad keskenduda olemasolevale ja arenevale nõudlusele PHSi järele kasutajate seas 

ning ka võimalustele suurendada PHSi töötajate arvu.  

Nõudlus PHSi järele kasvab kogu ELis tänu muutustele demograafias, puuetega7  inimeste, sealhulgas 

paljude puuetega eakate, paremale sotsiaalsele kaasatusele, ning hoolduskohustusega inimeste, eriti 

naiste, suuremale tööturule integreerimisele.  

65-aastaste ja vanemate inimeste protsent kasvab igas liikmesriigis. Lisaks kasvab prognooside kohaselt 

ajavahemikul 2017–2060 enam kui kahekordseks üle 80-aastaste inimeste arv, kes nõuavad kõige rohkem 

hoolt.8 EL on oma 2010–2020 aasta Puuetega Inimeste Strateegia osana võtnud endale kohustuse üle 

minna ka institutsionaalselt hoolduselt kogukondlikule hooldusele ning eeldatavasti jätkab see poliitikat 

järelmeetmete strateegias ja kooskõlas EPSRiga. Selle taustal tagavad paremini reguleeritud ja laiendatud 

 
7 ÜRO Puuetega Inimeste Õiguste Konventsioon (UN CRPD) on ka PHSi vajaduse kasvu soodustav tegur, kuna see toetab puuetega 
inimeste õigusi iseseisvalt elada ja olla integreerunud oma kogukonda (Artikkel 19). ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsioonile on alla kirjutanud kõik ELi liikmesriigid ja EL ratifitseeris selle 2010. aasta detsembris. EL on oma Puuetega 
Inimeste Strateegia 2010–2020 raames võtnud endale kohustuse minna üle institutsionaalselt hoolduselt kogukonnapõhisele 
hooldusele (Open Society Foundations (2012): Euroopa Liit ja õigus kogukondlikule elule). 
8 ÜRO (2019). 
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PHS-sektorid vajalike teenuste kõikjal kättesaadavuse ja taskukohasuse selle kasvava demograafilise grupi 

ning teiste haavatavate elanikkonnarühmade, näiteks puuetega inimeste ja krooniliselt haigete, jaoks. 

Lisaks on oluline osa ELi eesmärkidest ka naiste osakaalu suurendamine tööturul. ELi soolise 

võrdõiguslikkuse strateegia keskendub naiste osaluse suurendamisele tööturul, soolise palga ja 

pensionilõhe vähendamisele ning soolise hoolduslõhe kaotamisele. 9  Ehkki naiste osalemine tööturul on 

suurenenud, jääb see meeste osalusele siiski alla. Suurim tööhõive erinevus on emade ja 

hoolduskohustusega naiste hulgas: enam kui 22 protsenti mittetöötavatest naistest teatasid, et lahkusid 

tööturult perekondlike hooldamiskohustuste tõttu.10 Üks võimalus selle olukorra lahendamiseks on “Töö-

, eraelu ja pere tasakaalu direktiiv”, mis edendab hoolduskohustuste võrdset jagamist vanemate vahel. 

Töö- ja eraelu tasakaalu leidmine on aga eriti keeruline üksikvanematele, kellest enamik on naised.11 

Naised teevad ära ka kõige suurema osa tasustamata tööst, seetõttu on oluline mitte ainult võrdne 

vastutuse jagamine kodus, vaid ka lapsehoiu, sotsiaalhoolduse ja majapidamisteenuste kättesaadavus, 

eriti üksikvanematele. Lisaks tuleneb paljude naiste alaesindatus tööturul intersektsionaalsest koosmõjust 

soo ja muude haavatavust ja marginaliseerimist lisavate tunnuste, nt etnilisse või religioossesse 

vähemusse kuulumise12 või sisserändega seotud taustaga. PHS-sektorite arengu edendamine ei käsitleks 

seega mitte ainult kasutajate tööhõive ning sooga seotud palga-, pensioni- ja hoolduslõhega seotud 

probleeme, vaid looks samal ajal töövõimalusi lastehoiu, sotsiaalhoolekande ja koduteenuste sektoris, 

olles seega kahekordselt kasulik võitluses palga- ja pensionilõhega, mis jääks tõenäoliselt püsima 

mitteametliku töökorralduse tingimustes. 

Töötajate arv PHS-sektoris võib kasvada, rakendades olemasolevat deklareerimata tööjõudu ja viies nad 

ametlikku majandusse,13  ning tegeledes struktuursete põhjustega, mis toetavad deklareerimata tööd 

sektoris. Deklareerimata töö vähendamine kõigis sektorites on juba Euroopa Liidu prioriteet, kuna see 

“[kahjustab] Liidu majandust, [põhjustab] ebaausat konkurentsi, [seab ohtu] Liidu sotsiaalsete mudelite 

rahalise jätkusuutlikkuse ja [põhjustab] üha suuremat töötajate sotsiaalse ja tööhõive kaitse 

puudumist.”14 2016. aastal oli kogu deklareerimata ja alateavitatud töö 17,9 protsenti EL 28 SKPst ehk 

2,36 triljonit eurot, 15  vähendades seega märkimisväärselt potentsiaalset maksutulu ja 

sotsiaalkindlustusmakseid. Tõepoolest on PHS kolmandal kohal valdkondade hulgas, kus deklareerimata 

töö on kõige rohkem levinud.16 Lebrun'i (2020) hinnangul on deklareerimata PHS-i töötajate arv Euroopas 

3,1 miljonit, mis võrdub ühega kolmest selle sektori töötajatest. Riikides, kus PHS-tegevus ei ole arenenud, 

viitab statistika isegi sellele, et 70 protsenti17 PHS-i töötajatest töötab varimajanduses. Deklareerimata töö 

vastu võitlemise edendamisel peaks ELi prioriteediks olema poliitikameetmete ning reguleeriva ja 

õigusliku raamistiku väljatöötamine, mis toetaksid alternatiivi mitteametlikule PHSi tööle. 

Tööealise elanikkonna kahanemine põhjustab sektoriteüleseid kitsaskohti, kus tööandjad näevad vaeva 

pensionile minevate töötajate poolt avatud töökohtade täitmisel. Tööturu toetamiseks on vaja aktiveerida 

 
9 Euroopa Komisjon (2020a). 
10 Eurostat (2020); Catalyst (2019, Eurostati andmete põhjal). 
11 Maldonado, Laurie C./Nieuwenhuis, Rense (2015). 
12 ENAR (2017). 
13 Euroopa Komisjon (2017a). 
14 Euroopa Parlament ja Nõukogu (2016: L 65/13).  
15 Pérez-Magro et al. (2017). 
16 Decker/Lebrun (2018: 9). 
17 Tõenäoliselt viitab see statistika töötajatele, kes töötavad muudes teenustes kui hooldusteenused. 
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rohkem inimesi. Tugeva ja reguleeritud PHSi turu arendamine võimaldaks praegu hooldusülesandeid 

täitvatel ja koduste kohustustega palgata töötavatel isikutel naasta palgatööle või suurendada oma 

osalust selles. Jällegi moodustavad naised enamiku sellest sihtrühmast, kuna nad on üleesindatud 

tasustamata sfääris. Arvestades koduhoolduse kasvavat tähtsust võrreldes institutsionaalse hooldusega, 

tuleks institutsionaalse hoolduse jaoks koolitatud isikuid üle viia PHS-i tööle, eriti seoses koduhooldusega, 

näiteks kasutades Euroopa Hooldustõendit. Seega aitaks PHS väljaarendamine tegeleda nii 

asendamisvajaduse kui ka soolist palgalõhega kogu laiemal Euroopa tööturul.  

Uuringute kohaselt PHS-iga seotud sektoritel on kiirema arengu abil potentsiaal luua 5 miljonit uut 

töökohta.18 PHS võib miljonitele inimestele luua professionaalseid võimalusi, et anda oma sisuline panus 

teiste Euroopa inimeste eludele: seda nii hooldusega seotud kui mitte-seotud töödes.19 Sama oluline on 

see, et PHS suudab pakkuda selliseid võimalusi suurele hulgale töötajatele, kuna tööle sisenemine on 

lihtne, tööaeg on paindlik ja väljaõppe- ja kogemusevajadused on minimaalsed, eriti hooldusega mitte 

seotud valdkonnas. Ehkki see pole eesmärk, võib PHS aidata ka töökohtade loomisel inimestele, kes 

seisavad silmitsi raskustega töö leidmisel ja hoidmisel, näiteks vananenud kvalifikatsioonide või 

formaalselt tunnustmata kvalifikatsioonide ja oskustega inimesed. Mõned neist inimestest kuuluvad 

nende 20%  25–54-aastaste eurooplaste hulka, kes lõpetamata haridustee20 tõttu ei pruugi paljudele 

töödele kvaliftseeruda. Teistel võib automatiseerimise tõttu olla töökoha kaotamise oht. Regulaarsete 

PHS töökohtade arendamine võib ka aidata tööturule integreerida pikaajalisi töötuid - rühma, mis 

moodustab umbes poole kõigist EL 28 töötutest.21 Lisaks ei nõua mõned töökohad, mis pole seotud 

hooldusega, suurt keeleoskust, mis pakub võimalusi teistest liikmesriikidest ja kolmandatest riikidest pärit 

võõrtöötajatele. Naised, keda töötuse suundumused on ajalooliselt rohkem mõjutanud ja kelle töötuse 

määr on EL 28-s tavaliselt kõrgem meestöötajate omast,22 moodustavad juba umbes 90 protsenti PHSi 

töötajatest. 23  Tööjõu mitmekesisuse suurendamiseks tuleks teha märkimisväärseid jõupingutusi, 

sealhulgas rohkemate meeste värbamist ja sooliste stereotüüpide vastu võitlemist. Lisaks tuleks luua 

võimalus professionaalseks arenguks ja karjääriredelil edenemiseks, tagades samas kõigile töötajatele 

võrdse juurdepääsu neile võimalustele.24 Siiski on oluline märkida, et oskus ja kvalifikatsioon on PHS-i 

kasvamise ja arendamise võtmeks, eriti valdkondades, kus PHS on ametialaselt reguleeritud. Seetõttu 

peaks PHS edendamisel olema rõhk kõigile atraktiivsete töökohtade loomisel, selle asemel, et näha seda 

sektorina, mis on atraktiivne ainult nendele töötajatele, kellel on raskusi tööturule pääsemisel.25 Kogu 

PHSi töö puhul on oluline, et kasv ei tõmbaks tähelepanu kõrvale vajadust meelitada ligi inimesi, kes on 

huvitatud ja sobivad hästi töövaldkondadesse, mis nõuavad kasutaja ja töötaja vahelist kõrget vastastikust 

usaldust, aga ka huvi seda tüüpi tegevuste ja oskuste vastu, mida on vaja PHSi erinevates aspektides.  

 
18 Decker/Lebrun (2018). 
19 EASPD (2019a). 
20 Eurostat (2018a). 
21 Euroopa Komisjon (2019). 
22 Eurostat (2019a). 
23 Decker/Lebrun (2018). 
24 Euroopa sotsiaalsete tööandjate liit (2019). 
25 Kutsealane regulatsioon on riigiti ja mõnikord ka piirkonniti erinev. Kuigi paljudes riikides on tavaline, et hooldusteenuseid 
reguleeritakse, võivad ka hooldusega mitte seotud tööd olla reguleeritud, nõudes seeläbi töötamiseks spetsiifilisi oskusi ja 
kvalifikatsiooni. 
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Ehkki PHS-sektor pakub enneolematuid töökohtade loomise võimalusi, ei juhtu see ilma, et oleks tagatud, 

et need elukutsed on töötajate jaoks atraktiivsed, eriti võrreldes teiste töövaldkondadega, mis nõuavad 

sarnast kvalifikatsiooni. PHSi valdkonnas on juba praegu märkimisväärne personali puudus, peamiselt 

kokkuhoiumeetmetest põhjustatud atraktiivsete töökohtade puuduse tõttu.26 Seetõttu on hädavajalik 

sektorite piisav rahastamine, eriti kui need täiendavad tõhusat PHS-poliitikat. Tagamine, et PHS-sektorite 

rahastamine oleks suunatud tööjõu arendamiseks vajalikele konkreetsetele vajadustele,27 on otsustava 

tähtsusega PHSi töökohtade loomise potentsiaali jätkusuutlikuks avamiseks.  

Töötajate arvu suurendamiseks ja tööhõive edasiseks ametlikustamiseks on vajalik vastuvõtu- ja 

seadustamisskeemide väljatöötamine ja laiendamine. Paljudes liikmesriikides on immigrantidest naistega 

sõlmitud mitteametlikud lepingud peamisi PHSi osutamise vorme. Eelmainitud meetmete rakendamisel 

oleks ELi-väliste riikide kodanikel lihtsam saada tööluba PHS-sektoris töötamiseks. See võimaldaks 

praegustel dokumenteerimata elanikel ja praegu deklareerimata PHS-sektoris töötajatel regulaarselt 

töötada ja luua tingimused lisatööjõu migreerumiseks ELi riikidesse, et vastata kasvavale nõudlusele.  

2017 aastal rändas ühte EL-28 liikmesriiki kokku 4,4 miljonit inimest. Nende 4,4 miljoni sisserändaja hulgas 

oli hinnanguliselt 2,0 miljonit ELi mittekuuluvate riikide kodanikku, 1,3 miljonit inimest, kellel on mõne 

teise ELi liikmesriigi kodakondsus, umbes 1,0 miljonit inimest, kes rändasid ELi liikmesriiki, mille 

kodakondsus neil juba oli (nt tagasi tulevad või välismaal sündinud kodanikud) ja ja umbes 11 tuhat 

kodakondsuseta isikut.  

Suurim sisserändajate arv oli Saksamaal (917.1 tuhat), järgnesid Hispaania, Prantsusmaa ja Itaalia. Ka 

kõige rohkem väljarändajaid oli Saksamaal (560.7 tuhat), järgnesid Hispaania, Prantsusmaa, Rumeenia ja 

Poola. Kokku ületas 22s EL-i liikmesriigis sisseränne 2017. aastal väljarännet, kuid Bulgaarias, Horvaatias, 

Lätis, Leedus, Poolas ja Rumeenias ületas väljarändajate arv sisserändajate arvu.28 Need andmed viitavad 

ringrände mustritele, mis ühendavad Saksamaad, Prantsusmaad, Itaaliat ja Hispaaniat Poola, Rumeenia, 

Bulgaaria, Horvaatia, Läti ja Leeduga, kus tagapool märgitud riikide kodanikud elavad ka eelpool 

mainitutes. Lisaks hooajalisele põllumajandustööle võivad need rändeharjumused kehtida ka pikaajalise 

hoolduse kohta, kuna Saksamaal, Hispaanias ja Itaalias pakutakse sageli pikaajalist hooldust vahetuvate 

kohapeal elavate migrantidest töötajate poolt. Lisaks võiks eeldada, et märkimisväärne osa kolmandatest 

riikidest, näiteks Ukrainast, Bosniast, Serbiast või Moldovast, saabuvatest naistest töötab samuti PHS-iga 

seotud sektorites. 

Sõltuvalt riiklikust ränderežiimist võivad kogu ELis koduhooldusega seotud töid tegevad migrantidest 

naised omada alalist elamisluba või mitte. Kui mõnes liikmesriigis, näiteks Hispaanias või Poolas,29 on 

olemas mehhanismid, mis võimaldavad ebaseaduslike sisserändajate seadustamist30 teatud tingimustel, 

 
26 EASPD (2019a). 
27 EASPD (2019b). 
28 Eurostat (2019b). 
29  Aastatel 2003–2012 on Poolas kasutusele võetud kolm seadustamisprogrammi. Kaks esimest (2003 ja 2007) pakuti 
pikaajalistele ebaseaduslikult riigis viibivatele välisriikide elanikele. Poolas töötavat migrantidest majapidamistöötajad ei saanud 
selle skeem abil elamislubasid totleda, kuna nende riigis viibimise perioodid on lühemad  programmi poolt nõututest. Kolmandast 
seadustamisprogrammist on aga kasu saanud Ukraina sisserändajad, kuna nad on suutnud täita väga liberaalseid nõudeid (tõend, 
eton elatud Poolas vähemalt viis aastat ja pole seaduse kehtestamise hetkel, nimelt 1. jaanuaril 2012, Poolas viibimise luba) 
(Kindler et al. 2016). 
30 Vaata Sõnastikust. 
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sealhulgas regulaarse töölepingu esitamist, siis teistes liikmesriikides, näiteks Saksamaal, on 

ebaseadusliku rände tagantjärele seadustamine võimatu. Hästi arenenud PHS-sektorid võimaldaksid siiski 

enne riiki sisenemist taotleda töölepingu alusel regulaarset elamisluba.  

Selles kontekstis võiksid Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriigid, kellest on saanud majapidamistöötajaid nii 

saatvad kui ka vastuvõtvad riigid, edastada ühiste Euroopa väljaõppe- ja kvalifikatsioonistandardite 

edasikandumise võimalust ka kolmandatesse riikidesse. Euroopa hooldustõend (ECC)31 on piirkonnas juba 

populaarne, kus seda kasutatakse nii koolituse kui ka oskuste ringluse edendamise vahendina. Mis puutub 

oskuste ringlusse, siis käesoleva projekti raames läbi viidud uurimistööst võib järeldada liikuvuse kahte 

vormi: kui nooremad majapidamistöötajad rändavad tihti Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikidest Lääne- ja 

Lõuna-Euroopa liikmesriikidesse, siis keskealised majapidamistöötajad soovivad sageli asuda tagasi oma 

päritoluriiki. Mõned riigid, näiteks Slovakkia, on alustanud algatusi, et luua viimati nimetatud dünaamika 

toetamiseks vahendeid, mis aitaksid PHSi ühtlasemalt jaotada kogu ELis. 

Tagamaks, et PHS suudaks rahuldada erinevate kasutaja- ja töötajarühmade vajadusi, on oluline, et 

poliitikakujundajad keskenduksid PHS-turu seadustamisele ja PHSi töökohtade professionaalseks 

muutmisele. Kõigile PHSi töötajatele õiglase tööaja, õiglase töötasu ja sotsiaalse kaitsega inimväärseid 

töökohti tagava reguleeriva raamistiku loomine motiveerib ja võimaldab praegu deklareerimata töötajatel 

liikuda deklareeritud tööle. Samuti tutvustatakse PHSi kui realistlikku ja väärikat töösuunda inimestele, 

kes kaaluvad töötamist PHSis. Lisaks saavad kasutajad kasu PHSiga seotud sektorite arengust, kuna 

regulatsioon parandab läbipaistvust ja usaldust. Kuigi reguleeriv raamistik võib julgustada deklareerimata 

töö kasutajaid valima ka ametliku töökorralduse, on sellesse valdkonda vaja teha ka riiklikke 

investeeringuid, et muuta teenused taskukohasemaks. Lisaks aitab sektoriüleste standardite ja 

kvaliteeditagamise arendamine tagada, et PHS on ohutu, usaldusväärne, kättesaadav ja taskukohane 

kõigile neile teenustele tuginevatele isikutele. 

Vaatamata paljudele teguritele, mis toetavad PHS-i poliitika laiendamist ja reguleerimist, on sellel ka oma 

kriitikud. Mõned kriitikad käsitlevad riiklike vahendite kasutamist PHS-teenuste subsideerimiseks mitte-

haavatavatele elanikkonnarühmadele.32 PHSi toetajad osutavad sellistele riikidele nagu Rootsi, Belgia ja 

Prantsusmaa,33 kus olemasolevate PHSi vahendite tagasiulatuva mõju efekti  muul viisil deklareerimata 

või töötute PHSi töötajate maksude ja sotsiaalmaksete kaudu, samuti taasaktiveeritud maksude ja 

sissemaksete suurendamine või enam aktiveeritud PHSi kasutajat, õigustavad riiklikke kulutusi.34 Lisaks 

võib täheldada ka positiivsetel välismõjudel põhinevaid kaudseid tagasiulatuvaid mõjusid, näiteks parema 

töö- ja eraelu tasakaaluga35 seotud tulemusi. 

Teised kriitilised märkused toovad välja, et praegune PHS-teemaline arutelu ei käsitle piisavalt PHSi 

töötajate,36 eriti migrantidest töötajate, kelle pered ei saa koos nendega migreeruda, isiklikke hooldus- ja 

majapidamisvajadusi. PHS laienemise toetajad märgivad, et selle töö professionaalseks muutmine 

 
31 ECC (2015). 
32 Carbonnier/Morel (2015). 
33 Prantsuse majandus- ja rahandusministeerium (2016). 
34 IMPact (2014a). 
35 Vt “Pigou toetuste” teoreetilisi elemente: PHS-sektorile antavaid toetusi kasutatakse selleks, et soodustada käitumist (nt 
rohkem leibkondi võtab seaduslikku tööd), millel on positiivne mõju teistele valdkondadele (nt parem töö- ja eraelu tasakaal) või 
ühiskonnale. 
36 Morel (2015). 

http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-Monitoring-Guide_EN.pdf
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võimaldab PHS töötajatel panustada sotsiaalkindlustusvõrkudesse, nagu pensionid, 

õnnetusjuhtumikindlustus ja haiguslehed, ning saada neist kasu ja nõuda õiglasi lepinguid, seades seeläbi 

nad ja nende perekonnad stabiilsematele positsioonidele kui alternatiivsed mitteametlikud 

kokkulepped.37 Selles kontekstis on samuti võtmetähtsusega võõrtöötajate võrdse kohtlemise tagamine 

ja neile perega elamise võimalus koos meetmetega oskuste rahvusvahelise ringluse toetamiseks.  

Samuti leidub sotsiaalset kriitikat PHSi puudutavate soo- ja klassisuhete kohta – nimelt on nii enamik PHSi 

töötajaid kui kasutajaid naised.38 Vaatamata naiste palgatöö viimaste aastakümnete arvu suurenemisele 

teevad naised ELis palgata majapidamistöid keskmiselt 3,5 tundi päevas, võrreldes meeste 1,5 tunniga.39 

Kriitikud väidavad, et PHS-teenuste turu arendamine muudab soolise võrdõiguslikkuse probleemi lihtsalt 

klassiprobleemiks, julgustades ja võimaldades kvalifitseeritud, kesk- ja ülemklassi naisi suunata oma 

palgata majapidamis- ja hooldustööd madalama kvalifikatsiooni ja väiksema sissetulekuga naistele.40 Et 

märkimisväärne osa sektoris töötavatest naistöötajatest on lisaks ka teenuse kasutajatest erineva 

nahavärviga, lisab rassilise ja etnilise diskrimineerimise ning ebavõrdsuse mõõdet. PHSi toetajad peavad 

aga oluliseks, et PHSi arendamine toetab naiste suuremat osalust tööjõus – ja seda nii PHSi töötajatena 

kui ka teistes sektorites.41 Eelkõige sugulaste pikaajalise hooldamise korral võib PHS töötavatele naistele 

tähendada erinevust tööle jäämise ja hooldusülesannete täitmiseks töölt lahkumise või osalise tööajaga 

töötamise vahel. Hoolduse osas on vajadus PHSi järele võrdne, sõltumata leibkonna sissetulekust. Kui 

mõned Euroopa riigid, näiteks Belgia, on teinud PHSi taskukohaseks 42  ka madalama sissetulekuga 

leibkondadele, siis teistes Euroopa riikides, näiteks Saksamaal, teenivad PHSile suunatud riiklikud 

toetused pigem suurema sissetulekuga leibkondi. See rõhutab ka seda, kuidas formaliseerimine peab 

sõltuma inimväärsete töökohtade pakkumisest, õiglase palga ja töötingimuste, sotsiaalkaitse, koolituse ja 

ametialase arengu võimaluste pakkumisest ning avalikest kampaaniatest, et parandada seda, kuidas PHSi 

ühiskonnas nähakse. Viimase osas tuleks tähelepanu pöörata ka usulisele, etnilisele, soolisele, rassilisele 

ja sotsiaalsele diskrimineerimisele ning nende omavahelisele kattuvusele.  

Mõnede kriitikapunktide paikapidavust eiramata on oluline märkida, et PHS on olemas ja valdkond kasvab 

jätkuvalt. Selle asemel, et lasta muredel diskursust juhtida, on oluline võtta kriitikat ja väljakutseid arvesse, 

et arendada asjatundlikku ja jätkusuutlikku ametlikku PHS-tegevust kõigis huvitatud liikmesriikides. Nii 

toimides on seotud sektorites töötavatel isikutel juurdepääs optimaalsetele tingimustele, soodustustele 

ja töötasule ning PHSi vajavatel isikutel on juurdepääs usaldusväärsetele ja taskukohastele kvaliteetsetele 

teenustele. 

 
37 IMPact (2014a). 
38 Morel (2015). 
39 Decker/Lebrun (2018). 
40 Morel (2015). 
41 Manoudi et al. (2018), Euroopa Komisjon (2018a). 
42 Belgias on umbes kolmandik teenuse kasutajatest madala sissetulekuga leibkonnad, kelle netosissetulek on alla 2500 euro kuus 
(EFSI 2018). 
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PHSi defineerimine 

Rahvusvaheline tööorganisatsioon (ILO - RTO) arutab PHS-i, kasutades terminit “majapidamistöö”, mis on 

määratletud ILO konventsiooni 189 artiklis I kui “töö, mida tehakse kodumajapidamises või majapidamise 

heaks”, täpsustades, et “inimene, kes teeb majapidamistöid üksnes aeg-ajalt või juhuslikult ja mitte 

ametialaselt ei ole majapidamistöötaja.”43  Praeguseks on konventsiooni 189 ratifitseerinud seitse ELi 

liikmesriiki: Belgia, Soome, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Portugal ja Rootsi.44 Selle määratluse keskmes on 

töö asukoht –  kodu – asukoht ja selle määratlusega hõlmatud töötajad. See keskendub õigustatult kodus 

töötavate töötajate õigustele. 

PHSi töödefinitsioon, mida Euroopa Komisjon kasutas oma 2012. aasta talituste töödokumendis „isiklike 

ja majapidamisteenuste tööhõivepotentsiaali ärakasutamisest”, määratleb PHSi kui “laia valikut tegevusi, 

mis aitavad kaasa perede ja üksikisikute kodusele heaolule: laste hooldus (CC), eakate ja puuetega 

inimeste pikaajaline hooldus (LTC), koristamine, heakorra tunnid, kodu remont, aiandus, IKT tugi jne.”45 

Neid hooldus- ja mittehooldustöö vahelisi erinevusi PHSis käsitletakse pikemalt järgmises osas. Mõeldes 

PHSile nii kasutajarühmade ja nende eesmärkide kui ka mõistesse kuuluvate konkreetsete ülesannete 

osas, määratleb EL PHSi kui ametliku tööturu osa, mis on võrdväärne muude ametliku tööturu 

tegevusvaldkondadega. 

Liikmesriikide tasandil sõnastatakse PHSi määratlused sageli PHSi tööd edendavate erinevate poliitikate 

ja vahendite väljatöötamise kaudu. Näiteks määratles Borloo Kava Prantsusmaal Isikuteenused 46  

vastavalt 25 konkreetsele tegevusele, mis määratleti 2005. aasta dekreedis. Praeguseks sisaldab nimekiri 

nii hooldus- kui ka mitte-hooldusteenuseid. Seevastu Saksamaa määratleb “majapidamisega seotud  

töö”, 47  tuginedes selle positsioonile Saksamaa maksuseadustikus. Majapidamisega seotud teenuste 

ostmine, mida tavaliselt osutaksid leibkonna liikmed ja mida osutatakse kodus, annab majapidamistele 

õiguse maksu mahakandmiseks. See määratlus jätab laia tõlgendusruumi PHSi tegevuste defineerimiseks. 

Belgia defineerib isiklike või niinimetatud “lähedusteenustena” tegevused, mille jaoks tema “titres-

services” instrumenti kasutada saab – need tegevused on koristamine, pesemine, triikimiseks, 

söögivalmistamine, poes käimine jne. Definitsioon ei hõlma traditsioonilisi hooldusteenuseid, 48  mida 

pakutakse muude instrumentide kaudu, näiteks tervishoiu- ja sotsiaalteenuste süsteemides. Rootsis on 

isikuteenuste määratlemisel kesksed kaks täiendavat maksusoodustusskeemi - RUT ja ROT, mis 

keskenduvad vastavalt majapidamistöödele ja kodu renoveerimisele.49 Ent eakate ja puuetega inimeste 

eest hoolitsemine ning lapsehoidmine saavad samuti maksutagastusi RUT-süsteemist. 50 

Hooldusteenuseid osutatakse ka muude instrumentide kaudu. Rumeenias pole PHSil kindlaksmääratud 

definitsiooni. Isikuhooldusteenused on hõlmatud sotsiaalteenuste määratlusega, mis tähistab tegevusi või 

tegevuste rühmi, mille eesmärk on reageerida sotsiaalsetele vajadustele, aga ka üksikisikute, perede või 

 
43 ILO (2011). 
44 Rootsis jõustub konventsioon 4. aprillil 2020. 
45 Euroopa Komisjon (2012). 
46 Prantsuse keeles: “services à la personne.” 
47 Saksa keeles: “haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse.” 
48 ORSEU (2013: 12). 
49 ORSEU (2013: 13). 
50 Skatteverket (2020). 
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rühmade erivajadustele, et ületada keerulisi olukordi, ennetada sotsiaalse tõrjutuse ohtu ja selle vastu 

võidelda, edendada sotsiaalset kaasatust ja tõsta elukvaliteeti.51 Selle raames määratletakse valitsuse 

otsuses 539/2005 isiklikud majapidamisteenused teenustena, mida pakuvad kodus hooldamisele ja 

abistamisele spetsialiseerunud isikud. Nende hulka kuuluvad meditsiiniline abi, emotsionaalne tugi ja 

psühholoogiline nõustamine, palliatiivabi, majapidamisteenused ja transporditeenused. Eestis 

määratletakse PHSi samuti osana sotsiaalteenuste süsteemist. Sotsiaalhoolekande seaduse artikkel 17 

sätestab: “Koduteenuse osutamisel abistatakse isikut toimingutes, mida isik terviseseisundist, 

tegevusvõimest või elukeskkonnast tulenevatel põhjustel ei suuda sooritada kõrvalabita, kuid mis on 

vajalikud kodustes tingimustes elamiseks, nagu kütmine, toiduvalmistamine, eluruumi ja riiete 

korrastamine ning väljaspool eluruumi toiduainete ja majapidamistarvete ostmine ja muu asjaajamine.”52 

Ungaris näeb 2010. aasta seadus XC ette, et koduteenused hõlmavad „ainult tegevusi, mis on seotud kõigi 

füüsilistele isikutele ja nende leibkonnas elavatele isikutele igapäevaeluks vajalike tingimuste 

tagamisega”, ning sisaldab loetelu olulistest teenustest, mis hõlmavad nii hooldust kui ka 

mittehooldustegevusi.53 2010. aasta seadus XC nõuab, et kasutajad maksaksid igakuist registreerimistasu, 

mis aitaks suurendada PHSi nähtavust. Kui kasutaja ei registreeri PHSi töötajat, vastutab kasutaja selle kuu 

eest töötajale maksude ja sotsiaalmaksete tasumise eest. Vastasel juhul ei vastuta kasutaja ja töötaja 

töötaja sissetuleku deklareerimise eest ning kasutaja ei vastuta töötaja nimel sotsiaalmaksete eest. 54 See 

meede kujutab endast riikliku töö skeemi soostatud versiooni, mis kohustab sotsiaaltoetuste saajaid 

tegema kolmkümmend tööpäeva aastas.55  Näiteks Poolas on “kodutöötajad” liigitatud eri ametite ja 

erialade klassifikatsiooni (klasyfikacja zawodów i specjalizacji) raames erinevatesse kategooriatesse. 

Näiteks 2008. aastal lisati sotsiaal- ja majapidamistegevuse klassifikatsiooni (klasyfikacja działalności 

gospodarczej) gruppi 97 kategooria “eramajapidamised, mis palkavad kodutöötajaid”.56 Siiski ei tunnusta 

mõned riigid nagu Slovakkia,57 ametlikult mõistet “isiklikud majapidamisteenused” või “kodutöö”. See ei 

tähenda siiski, et sotsiaalpoliitilisi meetmeid, mis on suunatud ülalpeetavate isikute hooldamisele 

eramajapidamistes, ei rakendataks (nt uus sotsiaalteenuste seadus Bulgaarias, mis jõustub 2020. aastal), 

kuid neid meetmeid tuleb üksikasjalikult kaaluda ja uurida nende mõju PHS-sektorile. 

PHSi saab reguleerida vastavalt pakutavate teenuste tüübile, aga ka lähtuvalt töösuhtest, mida see eeldab. 

Enamik riike on seisukohal, et mõistena koosneb PHS mitmest erinevast sektorist või mitme erineva 

sektori osast, mille ühine nimetaja on töö teostamise koht, nimelt kodu. Näiteks Hispaanias raskendavad 

PHSi käsitleva ühise lähenemisviisi väljatöötamist kaks täiesti eraldi majandussektorit, mida reguleerivad 

erinevad seadused (kodupõhine sotsiaalhooldus ja koduteenused vs majapidamised kui 

majapidamistöötajate tööandjad).58 Näiteks sellistes riikides nagu Saksamaa ja Belgia jagavad eramajade 

professionaalsed puhastusteenused sama NACE-koodi tööstusliku puhastusega. Ka EL-i tasandil muudab 

PHSi kui ühtse sektori üle arutamise veelgi keerukamaks selle praegune liigitus, kuna PHSi tegevused 

hõlmavad vähemalt kaht NACE koodi – NACE 88 ‘sotsiaaltöö ilma majutuseta’ and NACE 97 

 
51 Vaata Art. 27, Sotsiaalabi seadus 292/2011 (Rumeenia töö- ja sotsiaalkaitseministeerium 2011). 
52 Riigi Teataja (2019). 
53 ORSEU (2013: 14). 
54 ORSEU (2013: 50). 
55 Bódi/Farkas (2019). 
56 Kindler et al. (2016) 
57 CELSI (2020). 
58 4Quality (2015b: 4). 
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‘majapidamised koduteenuste personali tööandjana.’59 Need koodid hõlmavad lisaks ka tegevusi, mis pole 

PHSiga seostatud – see aga raskendab täpse statistika saamist PHS-i töötajate aktiivsustasemete kohta. 

Kuigi asjaolu, et PHSi seostatakse tihti erinevate sektoritega, tuleneb igas riigis keerukatest ajaloolistest 

arengutest ja seda ei tohiks iseenesest probleemseks pidada, on PHSis osalevate eri sektorite kattumiste 

vähene vahetus ja arvestamine väljakutse.  

Käesolevas dokumendis kasutatakse PHSi ELi toimivat määratlust, kuna see tutvustab vajadust PHSi 

ümber toimuva diskursuse järele, mis käsitleks sektoriteüleseid kogemusi tööturu küsimustes, näiteks 

professionaliseerumine,60 koolitamine ja hüvitised.  

PHSi kaks peamist komponenti: hooldus- ja mittehooldusteenused  

Kaks peamist PHS-i tegevuste kategooriat on hooldus- ja mittehooldus- või reproduktiivtöö. Hooldustööd 

pakub väline hooldaja ja selle keskmes on inimene. See toetab nii inimeste füüsilist heaolu kui ka ligipääsu 

inimõigustele ja osalemist kogukonnaelus. 61  PHSi puhul toimuvad hooldustegevused kodus. 

Mittehooldustegevused on üldjuhul objektikesksed, toetades ruumi või objekti hooldamist või 

ettevalmistamist (vaata Tabel 2). Seega võib inimese toitmist või riietumist pidada hooldusteenuseks, 

samal ajal kui söögi valmistamist või särgi parandamist tuleks käsitleda mittehooldusteenusena. Hoolduse 

ja mitte-hoolduse üksteisest eristamise viisid võivad mõjutada ootusi töötajatele, instrumentide 

kasutamist ja viise, kuidas PHSi tegevusalana mõistetakse. 

Tabel 1: Hooldus- ja mittehooldusteenused 

Hooldusteenused (inimesekesksed) Mittehooldusteenused (objektikesksed) 

Vanemate inimeste abistamine Koristamine 

Puuetega inimeste abistamine Toidu valmistamine 

Lapse järelevalve Aiatöö  

 Põhiline koduparandus 

Allikas: Cylus and Rand (2019). 

Sageli eeldatakse, et hooldus- ja mittehooldustöid teevad erinevad PHSi töötajad. Kuid see eeldus tuleks 

uuesti üle vaadata, pidades silmas PHSi ümber arenevat diskursust, kuna PHSi hõlmatavad teenused ja 

tegevused võivad esineda erinevates paigutustes ja gruppides ning üksteisega kattuda. See kattuvus 

hägustab piiri hooldus- ja mittehooldustegevuste ning hooldus- ja mittehooldustöötajate vahel. Näiteks 

mittehooldusteenused hõlmavad üldjuhul tegevusi, mida saaksid vajadusel läbi viia ka leibkonna liikmed, 

 
59 Decker/Lebrun (2018: 12). 
60 Vaata Sõnastikust. 
61 EASDP (2019a). 
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kuigi paljude vanemate või puuetega PHSi kasutajate puhul see siiski nii ei ole. PHSi korral antakse need 

tegevused tasu eest valikuliselt leibkonnavälistele töötajatele. Vanemad või puuetega PHSi kasutajad 

võivad siiski olla füüsiliselt võimetud iseseisvalt neid mittehooldustegevusi läbi viima, vajades seepärast 

nende tegemisel abi. See tõstatab küsimuse, kas PHSi tegevuste määratlemisel hoolduse ja mitte-

hoolduse vahel peaks lähtuma pigem kasutaja vajadustest ja võimetest kui tegevuse enda olemusest. 

Samuti näitab see, kui oluline on arvesse võtta tegevuse eesmärki, selle raamistikku, rahastamist ja muid 

aspekte, et aidata eristada hooldusteenuseid ja mittehooldusteenuseid ning hoida vajadusel vahet nende 

vahel. 

Lisaks palutakse või nõutakse mõnes töösuhtes, et PHSi töötajad tegutseksid väljaspool oma rolli üldist 

ulatust. Näiteks võib hooldusteenuse pakkuja aidata vanemaid või puuetega inimesi toidu valmistamisel 

või koristamisel. Vastupidiselt võidakse eakate, puuetega inimeste või väikelastega majapidamiste 

mittehooldusteenuste osutajate ülesandeid laiendada hooldustegevusega seotud tegevustele. Üksikisiku 

võime üle minna hooldustöölt mittehooldustööle või vastupidi, on mingil määral küsimus selle inimese 

oskustest ja töösuhte korraldusest.  

Siiski on oluline arvestada ka erinevustega hooldus- ja mittehooldustegevuste vahel, arvestades nendega 

kaasnevaid erinevaid kohustusi, oskusi ja tööprofiili. Igapäevaste tugiteenuste pakkumine haavatavale 

isikule on piisavat koolitust ja oskusi nõudev tundlik probleem, mida tuleb sellisena ka käsitleda. 

Koduhooldustöötaja tehtud eksimuse mõju kellegi elule on enamikul juhtudel palju suurem kui 

mittehooldustöötaja poolt näiteks koristamisel või aiatöödel tehtud eksimuse mõju. Ehkki on oluline 

arutada võimalikke kattumisi, on sama oluline mitte liialt lihtsustada töötajate erinevaid kohustusi lihtsalt 

sellepärast, et mõlemad leiavad aset kellegi kodus. 

Mõnede instrumentide puhul on tegemist kattuvate hooldus- ja mittehooldusvajadustega, jättes 

ressursside suuna kasutaja enda otsustada, samas kui teised täpsustavad selgelt, kuidas ja mille jaoks 

instrumenti kasutada võib. Näiteks on Itaalias hooldustoetus rahaline hüvitis, mis on mõeldud eakate ja 

iseseisvalt elavate puuetega inimeste toetamiseks. See ei ole kontrollitud ja vahendeid saab kulutada 

vastavalt saaja vajadustele. Ehkki see instrument võimaldab hooldus- ja mittehooldusvajaduste kattuvust, 

ei sea see tingimata deklareeritud tööd esmatähtsaks ja pole ka nõudluse rahuldamiseks piisavalt 

laialdaselt kättesaadav. 62  Tšehhis on igakuised hooldustoetused suunatud ka haavatavatele 

elanikkonnarühmadele, kuid see vajaduspõhine rahaline hüvitis täpsustab, et raha tuleb kulutada 

koduhoolduse ja/või sotsiaalteenustega osutatava hoolduse jaoks.63 Hispaanias pakub sõltuvusseaduseks 

nimetatav vahend haavatavatele isikutele vajaduspõhist abi. Ehkki mõnda abi osutatakse otse 

mitterahaliste teenustena, võib seda mõnel juhul hallata rahalise hüvitisena, mida kasutatakse hooldus- 

ja muude teenuste osutamiseks. 64  Huvitaval kombel saab hüvitisega maksta ka mitteametlikele 

töötajatele ja mõnel juhul kasutatakse seda hooldustegevusi tegevatele pereliikmetele maksmiseks, mitte 

väljast poolt töötaja palkamiseks.65  

 
62 Manoudi et al. (2018). 
63 4Quality (2015a: 7). 
64 IMPact (2014c). 
65 4Quality (2015b: 6). 
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Teised instrumendid keskenduvad kindlatele teenustele, kuid on avatud kõigile kasutajarühmadele. 

Näiteks Belgia teenuskviitungeid (titres-services) saab osta igaüks, kuid neid saab kasutada eranditult 

mittehooldus- ja reproduktiivteenuste jaoks. 66  Rootsis on RUT- ja ROT-vahendid avatud kõikidele 

kasutajarühmadele, kuid teenused on peamiselt keskendunud mittehooldustegevustele, mis ei vaja 

eriväljaõpet ja leiavad aset kodus.67 

PHS-i edasiarendamine võib aidata kindlaks teha, milliseid oskusi on mingite ülesannete jaoks vaja. See 

võib näidata, kus koolitused võivad olla kasulikud või kas sertifikaadid68 võivad aidata töötajatel laiendada 

oma oskusi ja luua kasutajatele suuremat läbipaistvust teenuste osas, mida töötajad ja ettevõtted 

pakuvad. Suuremad koolitusvõimalused ja oskuste läbipaistvus võivad aidata tagada, et PHSi kasutajate 

üldised ootused vastaksid paremini poliitikainstrumentide piirangutele ning et PHSi töötajad oleksid 

kvalifitseeritud ja omaks vajalikke oskusi, et saada kasu kitsamalt määratletud vahenditest. 

Oluline on siduda oskuste tunnustamine palga, töötingimuste ja karjääritee muutustega. PHS-i eri 

elementide vahelise oskuste võimaliku kattumise tunnistamine ei tohiks kahjustada selliste oskuste 

väärtust, sealhulgas eespool nimetatud muudatusi.  

Hoolduse ja mittehoolduse eristamine mõjutab ka seda, kuidas PHS-i mõistetakse sektorites, millega see 

on seotud, ja see võib mõjutada korraldusi. Näiteks Soomes on mittehooldustöötajad organiseerunud 

eraldi ametiühingusse, PAMi (Palvelualojen Ammattiliitto), kuna neid peetakse erasektori töötajateks, 

keda tavaliselt palkavad otse kodumajapidamised. Sellele vastupidiselt on paljud hooldustöötajad Soomes 

avaliku sektori töötajad ja seetõttu organiseerunud avaliku sektori ametiühingutesse. Sarnaselt 

tunnistavad ka Soome tööandjate organisatsioonid seda avaliku ja erasektori erinevust.69 Teistes riikides 

esindavad PHSi erinevaid aspekte erinevad tööandjate organisatsioonid, kes konsulteerivad PHSi 

vastavates alasektorites töötavaid töötajaid esindavate ametiühingutega.  

Töökorraldus 

PHSi määratlemine ja mõistmine nõuab selget seost järgmiste osapoolte vahel: 

- Kasutaja: indiviid või majapidamine, kes ostab sisse PHS-teenust; 

- Töötaja: töötaja, kellele PHS-teenuse eest makstakse; 

- Organisatsioon: vahendaja, kes mõnikord vahendab kasutaja ja töötaja vahelisi suhteid; 

- Valitsus: keskne instants, kes kehtestab mängureeglid, pakkudes rahastamist, luues ja rakendades 

õigusnorme, töötades välja vahendeid, reguleerides lepinguid ja tehes inspektsioone.  

Töökorraldus PHSi osalejate vahel võib olla korraldatud mitmel moel:  

 
66 Vaatamata sellele, et titres-services on avatud ja juurdepääsetavad kõikidele kasutajarühmadele, on välja kujunenud eriti tugev 
kasutajarühm neil vanemate inimeste seas, mis näitab traditsiooniliste hooldus- ja mittehoolduskorralduste täiendavat rolli.  
67 Anxo/Ericson (2017). 
68  PHSi sertifikaadid viitavad enamasti mittehooldusteenustele, kuna hooldusvaldkonna kutsealadel on tavaliselt diplomid, 
vormistatud eksamid ja muud tüüpi määrused. 
69 Mather (2015: 25). 
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- Otsene töösuhe: Kuigi see pole enam domineeriv tööhõivevorm, 70  on see paljudes riikides 

tavaline, sealhulgas Prantsusmaal, Hispaanias, Itaalias, Rumeenias,71 Saksamaal, Madalmaades ja 

Maltal. Seda iseloomustab asjaolu, et kasutaja tegutseb seaduslikult PHSi töötaja tööandjana.  

Itaalias, Prantsusmaal ja Saksamaal hõlmavad kollektiivläbirääkimised ka otseseid töölepinguid,72 

samas kui Hollandis ja Maltal ei saa otse palgatud PHSi töötajad kollektiivläbirääkimistest kasu.73 

Mõnes riigis hõlmab otsene töötamine ka kohapeal elamist, mis tähendab, et töötaja elab 

kasutajaga koos. See on eriti tavaline Vahemere riikides, näiteks Hispaanias.74 Isiklike eelarvete ja 

veebiplatvormide kasvuga kasvab taas otseste töösuhete arv, ehkki võib-olla varasemast 

teistsugusel kujul. 

- Vahendaja või teenusepakkuja: Teenuseosutajate kokkulepped moodustavad nüüd suurema osa 

PHS-lepingutest ELis. 75  Koduhooldusteenuste osutamine suureneb tulevikus ka muutuvate 

ootuste ja inimõiguste kasvava mõju tõttu sotsiaalhoolekandele; mis tähendab, et teenuseid 

tuleks osutada inimeste keskkonnas. 

 

Selles kokkuleppes, millele viidatakse kui kolmnurksele töösuhtele, sõlmib kasutaja lepingu PHS-teenust  

vahendava organisatsiooniga. See organisatsioon võtab tööle PHSi töötajaid, kes töötavad kodudes, kuid 

saavad palka ja hüvitisi üldiselt organisatsiooni kaudu. Belgias on tugevalt arenenud ja avalikult toetatud 

teenusepakkujate süsteem, kus tööhõivestandardid määratakse kindlaks kollektiivlepinguga ja ettevõtted 

vastutavad palkade ja hüvitiste haldamise eest.76 Soomes on samuti tavaks tugev vahendamiskord ja 

tugevad kollektiivläbirääkimised. 77  Vahenduskokkuleppe üks hiljutisemaid variante hõlmab 

veebiplatvormide arendamist. Sellistes riikides nagu Austria, Saksamaa, Taani ja Iirimaa kasutatakse 

veebiplatvorme, et sobitada kasutajad koristamist, toitlustust, lapsehooldust/järelevalvet, käsitööd ja 

kodu remonti pakkuvate indiviididega.78 

Teenuseosutaja kokkulepe võib hõlmata füüsilisest isikust ettevõtjaid, tõenäoliselt kõige sagedamini 

mittehooldusteenuste puhul. FIEna tegutsevate teenuseosutajate puhul koosneb „organisatsioon” 

täielikult PHS-i töötajast/ettevõtte omanikust, kes sõlmib otse kasutajatega lepinguid. End ettevõttena 

registreerides saab töötaja/omanik kasu riiklikest vahenditest, kuid otsese tööhõivega seotud väljakutsed, 

nagu läbipaistvus, ebakindlus, tööõigused ja sotsiaalne kaitse, on jätkuvalt probleemsed.79 Rootsi on näide 

riigist, kus teenuseosutajad peavad olema seaduslikult registreeritud ettevõtted, et osaleda kahes 

peamises PHSi instrumendis, mille kaudu kasutajatel on õigus saada maksuvähendusi. Kuna need 

 
70 Mõnede allikate andmetel on praegu ELis umbes 30 protsenti kokkulepetest otsesed kokkulepped, kuigi see arv võib täpsemini 
kajastada NACE 97 kohaseid mittehooldusteenuseid.  
71 Decker/Lebrun (2018: 17). 
72 Mather (2015: 28). 
73 Mather (2015: 28). 
74 Hobson/Bede (2015: 337). 
75 Decker/Lebrun (2018).  
76 Mather (2015: 21f.). 
77 Mather (2015: 28). 
78 Manoudi et al. (2018: 54). 
79 Mõnes ELi riigis saavad võõrtöölised “reguleeritult” töötamiseks end registreerida FIEna, juhul kui nad ei saa kodutöötajana 
tööluba. 
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registreeritud ettevõtted võivad olla füüsilisest isikust ettevõtjad,80 on Rootsis ettevõte ja töötaja sageli 

sünonüümsed.  

PHSi ametlikustamise väljakutsed 

Kui otsene töösuhe, vahendaja kaudu töötamine ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemine on näited 

tavalisest töökorraldusest, on PHSi arengut pärssivaks suurimaks väljakutseks selle kalduvus 

deklareerimata töökorralduse poole. Paljudel juhtudel valivad kasutajad ja töötajad kehtiva 

õigusraamistiku lünkade ja puuduste tõttu endiselt deklareerimata suhte, isegi kui on olemas vahendid, 

mis on ette nähtud deklareeritud töö stimuleerimiseks. Mõnel töötajal pole valikut oma töösuhet 

deklareerida, kuna kolmandate riikide kodanikel on keeruline või ei ole võimalik PHSi jaoks tööluba saada. 

Lühikeses plaanis on deklareerimata kokkulepped kasutajate ja töötajate jaoks sageli atraktiivsed. Nimelt 

on deklareerimata kokkulepped tavaliselt vähem kulukad. Lisaks võib deklareeritud töösuhe kasutajale 

kaasa tuua täiendavat administratiivtööd ja töötajate jaoks võib deklareerimata tööga kaasnev 

sotsiaalmaksete ja maksude puudumine tuua kaasa kõrgema tunnipalga kui deklareeritud töö puhul. PHSi 

formaliseerimise väljakutseid saab liigitada ligipääsetavuse, jätkusuutlikkuse, läbipaistvuse ja 

funktsionaalsusega seotuse järgi: 

- PHSi ligipääsetavus ja jätkusuutlikkus: Enamasti peetakse deklareerimata tööd kasutajatele 

taskukohasemaks või selle tulemuseks on töötajatele suurem palk. Austria vautšer, 

Dienstleistungsscheck (DLS), mida kasutatakse mittehooldusteenusteks, on näide instrumendist, 

mida on rahastamise tõttu kritiseeritud. Vautšeri kõrge hind muudab selle kasutajate jaoks 

võrreldes deklareerimata tööga ebaatraktiivseks. Lisaks peetakse seda liiga bürokraatlikuks ja 

piiravaks lepingu pikkuse (pikendamisega kuni üks kuu) ja madala sissetuleku künnise suhtes.81 

Kaasatud töötuse ja pensionihüvitiste puudumine vähendab seda süsteemi töötajate jaoks 

veelgi.82  

- Määruste läbipaistvus ja funktsionaalsus/lihtsus: Deklareerimata töö püsib ka siis, kui 

instrumente peetakse liiga invasiivseteks või keerukateks või kui teatud kasutajad või töötajad 

seisavad silmitsi olemasolevate instrumentide kasutamise takistustega või ei tea, kas neil on õigus 

instrumenti kasutada või mitte. Üheks tihiti mõjutatud töötajate rühmaks on kolmandate riikide 

kodanikud – kusjuures mõjud pärinevad PHSi valdkonnast välja jäävatel põhjustel. Näiteks võib 

kolmanda riigi kodaniku elamisstaatus raskendada tema palkamist olemasolevate seaduste alusel. 

Vaatamata hästi välja töötatud vautšerite süsteemile püsivad Belgias ebaseaduslike 

sisserändajate palkamisel deklareerimata kokkulepped, kuna töö kaudu seadustamise süsteem on 

ebapiisav. 83  Vastupidine näide on Itaalia, kus PHSi kollektiivlepingud hõlmavad 

dokumenteerimata töötajaid. 84  Läbipaistvus ja funktsionaalsus võivad piirata ka kasutajaid. 

 
80 IMPact (2014d). 
81 ILO (2016). 
82 Euroopa Komisjon (2017b). 
83 Magalhães (2015: 6). 
84 Mather (2015: 29). 
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Kasutajal ei pruugi saadaolevate vahendite abil olla õigust PHSi osta, kuna ta ei vasta teatud 

etteantud tingimustele, nagu vanus, tervislik seisund ja sissetulek. Samuti võib instrumendi kitsas 

määratlus välistada teenused, mida kasutaja vajab.  

PHSi arendamist toetavate instrumentide hindamine  

Nagu eelmises jaotises kirjeldati, on PHSil puudu järgnevast: 

- Teenuste läbipaistvus: mil määral on instrumendi eesmärk ja tunnused kõigile osapooltele selged 

ja arusaadavad.  

- Teenuste ligipääsetavus: kõigi kasutajate ja töötajate võimekus seadet kasutada.85 

- Teenuste funktsionaalsus: mil määral instrument töötab ettenähtud viisil;  

- Teenuste jätkusuutlikkus: mil määral saab instrument nähtavas tulevikus jätkuvalt täita riigi PHSi 

vajadusi.  

Olemasolevad lähenemisviisid nende probleemidega tegelemiseks jagunevad kolme kategooriasse: 

finantseerimine, protsesside haldamine ja kvaliteedi haldamine. Tabelis 2 vaadeldakse võimalikke 

lähenemisviise igale väljakutsele kasutajate ja töötajate vaatenurgast.  

Tabel 2: PHS-i väljakutsed ja olemasolevad lähenemisviisid 

Väljakutsed 
Lähenemisviisid väljakutsetele 

Finantseerimine Töötlemine Kvaliteedi haldamine 

Läbipaistvus Kasutaja: Poliitikad 
pakuvad selget ja 
avalikkusele 
kättesaadavat teavet 
instrumentide kasutamise 
kulude kohta (nt 
vautšerite hind, töötajale 
makstav tunni/kuu palk) 

Töötaja: palka puudutava 
teabe selge edastamine, 
sealhulgas teave 
kollektiivlepingute kohta 

Kasutaja: Vahendid 
selgitavad 
organisatsioonide rolle 
(kui võimalik) ning kuidas 
töötajatega lepinguid luua 
ja registreerida 

Töötaja: Organisatsiooni 
(kui võimalik) ja kasutaja 
vastutus lepingute, palga, 
hüvitiste, sissemaksete 
osas on selge 

Kasutaja: Instrument pakub lihtsat 
viisi organisatsiooni või töötaja 
oskuste ja maine hindamiseks enne 
töölevõtmist 

Töötaja: Poliitikad pakuvad teavet 
koolitus- ja 
sertifitseerimisvõimaluste kohta; 
teave selle kohta, milliseid oskusi 
on vaja milliste töökohtade jaoks, 
on selge.  

Kasutaja ja töötaja: 
Tööeeskirjad/kollektiivlepingud on 
selged ja tuttavad mõlemale 
poolele. 

 
85 Märkus: Iga instrument ei pruugi olla suunatud kõigi rühmade juurdepääsetavusele. Riik, mis soovib arendada tugevat ja 
terviklikku PHS-sektorit, töötab sageli välja unikaalsed instrumendid, mis käsitlevad iga sihtrühma eraldi. 
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Ligipääsetavus Kasutaja: Avalik 
investeering, mille 
eesmärk on tagada, et 
teenuseid saaksid 
kasutada erineva 
sissetulekuga inimesed 

Kasutaja: Protsesse on 
lihtne kasutada (nt 
lepinguid luua ja 
vautšereid osta on lihtne) 
ja instrumentide ostmise 
kohad on mugavad  

Kasutaja: Teave töötajate oskuste 
või organisatsiooni kvaliteedi kohta 
on saadaval 

Töötaja: Koolitus ja atesteerimine 
on kättesaadavad kõigile huvitatud 
töötajatele. Tööhõivemäärused, 
sealhulgas töö jälgimine, kaebuste 
esitamise ja hüvitamise 
mehhanismid, hõlmavad kõiki 
töötajaid olenemata nende 
staatusest. 

Funktsionaalsus Kasutaja: Vahendi 
hinnasüsteem toetab 
soovitud või nõutavat 
kasutamissagedust 

Töötaja: Instrument tagab 
kokkulepitud palga ja 
töötajad saavad piisavalt 
tööd, et õigustada edasist 
osalemist valdkonnas 

Kasutaja ja töötaja: 
Protsesside tulemuseks on 
selged (teenuseosutajad 
on hõlpsasti tuvastatavad) 
õiglased lepingud, millest 
saavad aru kõik osapooled  

Töötaja: Minimaalseid 
tööstandardeid ja õigusi järgitakse. 

Kasutaja ja töötaja: Koolituse ja 
atesteerimise pakkumised 
vastavad olemasolevatele 
vajadustele.  

Jätkusuutlikkus Üldine: Tagasiulatuv 
efekt, mis vastab riiklikele 
investeeringutele või 
ületab neid 

Kasutaja: Instrumendi 
korduv kasutamine on 
taskukohane 

Töötaja: Palgatase 
võimaldab töötajal jätkata 
oma rahaliste iseseisva 
toimetuleku vajaduste 
rahuldamist, tulenevad 
sissemaksed pakuvad 
turvavõrku 

Kasutaja: töötlemise 
kontorid sobivad 
olemasolevatesse 
juhtimissüsteemidesse, 
instrumentide müügi 
saidid 

Kasutaja ja töötaja: 
protsessid võimaldavad 
soovi korral 
pikendatud/jätkuvaid 
kasutaja-töötaja suhteid. 
Kolmandate riikide 
kodanike töölubade 
süsteemid võimaldavad 
pidevat, õiglast ja 
regulaarset töökorraldust. 

Töötaja: Koolitus- ja 
atesteerimisprogrammid 
valmistavad töötajad ette 
jätkumiseks valdkonnas 
töötamiseks ja/või annavad talle 
oskused kõrgema kvalifikatsiooniga 
tööks ettevalmistamiseks.  

Allikas: Cylus and Rand (2019). 

PHSi instrumentide mehhanismid  

PHSi instrumentidesse sisseehitatud mehhanismid käsitlevad otseselt nelja väljakutset (vt Tabel 3), 

lähenedes neile ühe või mitme osaleja vaatenurgast (töötaja, kasutaja või organisatsioon). Väljakutsetega 

tuleb toime tulla mitmekesiste strateegiate või lähenemisviiside kaudu, mis keskenduvad sellele, kuidas 
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parandada rahastamist, protsesside juhtimist ja kvaliteeti. Sageli töötab ühe poliitikainstrumendi raames 

korraga mitu mehhanismi. Sellepärast sellised instrumendid nagu nt sotsiaalsed vautšerid näevad ja 

tegutsevad eri liikmesriikides erinevalt. 

 

Tabel 3: Mehhanismide ja instrumentide koostoime 

Mehhanism Instrument Mehhanismi manifestatsioon instrumendi kaudu 

Finantseerimine Sotsiaalmaksete kohandamine 

või vabastus 

Vahendid võivad kasutajad või töötajad vabastada töötaja 

nimel tehtavatest sissemaksetest, nagu näiteks pension või 

mitmesugused kindlustused. 

Tulumaksu mahaarvamine või 

krediit 

Kasutajad võivad saada maksusoodustusi, mis põhinevad 

igal aastal PHSile kulutatud rahasummal. 

Käibemaksu vähendamine või 

vabastus 

PHSi pakkuvatele organisatsioonidele võidakse kohaldada 

käibemaksu määra alandamist või vabastust. 

Protsessi-

juhtimine 

Sotsiaalsed vautšerid Sotsiaalsed vautšerid võivad aidata reguleerida ja 

lihtsustada töötajate registreerimist ning hõlbustada 

juurdepääsu rahastamismehhanismidele.  

Keskasutused Keskasutused saavad muuta töötajate registreerimise 

keskseks ja lihtsamaks. Nad saavad pakkuda kasutajatele ja 

töötajatele teavet ja tuge. 

Kvaliteedi-

juhtimine 

Koolitusprogrammid ja 

sertifitseerimine 

Need kvalifikatsiooni pakkumised aitavad arendada 

töötajate oskusi ja pakuvad kvaliteedistandardeid, et luua 

kasutajate seas usaldust. 

Brändid ja sildid Organisatsioonid saavad kasutada väljakujunenud 

kaubamärke ja silte, et kasutajaid rahustada ja töötajate 

seas standardeid kehtestada. 

Allikas: Cylus and Rand (2019). 

PHSi rahastamist puudutavate mehhanismide eesmärk on sageli vähendada teenuse kasutajate kulusid, 

tagades samal ajal, et töötajale makstav töötasu kasvaks või püsiks deklareerimata turuga 

konkurentsivõimeline. Lisaks eeldatakse, et paljud hooldusteenused on tasuta, vähemalt mõnes 

vaadeldavas riigis. 

Mittehooldusteenuste sotsiaalsed kupongid võivad võtta mitmesuguse kuju. Mõnedes riikides maksavad 

kasutajad vautšeri ostmiseks ettemaksu, kuid töötajad saavad üldjuhul lisatasu. Prantsusmaal on CESU 

vautšeritel kaks peamist varianti:  
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- Deklaratiivne CESU: See vorm on ka otsese tööhõive deklaratsioon valitsusele.86  Leibkonnad 

teatavad töötaja netopalka tunnis ning mitu tundi kuus töötaja on töötanud. Deklaratiivne CESU 

toetab Prantsusmaal domineerivat otsest tööhõivekorda 87  ja see on kombineeritud 50-

protsendise maksusoodustusega. Tunnipalk peab olema miinimumpalga tasemest kõrgemale. 

- Eelmakstud CESU: See vorm koosneb kahest võimalusest. Seda saab rahastada ja jagada tööandja 

oma töötajatele täiendava mitterahalise hüvitisena või kohalikud omavalitsused 

sotsiaaltoetustena. Rahastavad üksused tellivad ja jagavad ettemakstud kuponge vastavalt 

abivajavatele töötajatele või elanikele. Vautšeri saaja saab neid kasutada kõigi või osade oma PHSi 

vajaduste eest tasumiseks.88 

Belgias ostab kasutaja neid väljastavalt ettevõttelt teatud arvu vautšereid ja annab töötajale ühe vautšeri 

töötunni kohta. Vautšeri hind on riigiasutuste poolt kindlaks määratud. Töötaja esitab vautšerid 

vahendajaorganisatsioonile, kus ta töötab, ja saab selle eest regulaarset palka koos hüvitistega. 

Organisatsioon tagastab vautšerid need väljastanud ettevõttele vastutasuks rahasumma eest, mida on 

subsideeritud piirkondliku valitsuse vahenditest.89  See mudel vastab Belgias levinud kolmepoolsetele 

töösuhetele. Hoolduste eest makstava hüvitise, näiteks Itaalia visiiditoetuse korral saavad kasutajad 

igakuiselt valitsusest kindla rahasumma, mida nad saavad kasutada töötajale osutatud teenuste turuhinna 

maksmiseks.90  

Vahendite abil saab PHS-i tööd liigitada ka teatud tööhõivekategooriasse, mis nõuab madalamaid 

sotsiaalkindlustusmakseid, nagu Saksamaa “Minijob” puhul. Minijob’i puhul võib töötajate sissetulek kuus 

ulatuda kuni 450 euroni või tööaeg kuni kolme kuuni aastas. Tööle kulutatud tundidearvu piirab alampalk. 

Minijob’i režiimi alusel töötavad töötajad on piiratud tööhõive staatuse tõttu sotsiaalkindlustusmaksetest 

vabastatud ja vähendatud on ka tööandjapoolsete sissemaksete summa.91 Kuigi Minijob’i skeemi alusel 

tehtud majapidamistöid ei saa pidada täieliku tööhõive ekvivalendiks, on see osutunud kasulikuks teatavat 

tüüpi töötajatele,92 samuti on see teataval määral piiranud deklareerimata tööjõu kasutamise, eriti eakate 

inimestega majapidamiste puhul.93 Austria Dienstleistungsscheck toimib hübriidina, mille puhul kasutajad 

maksavad väikese sissemakse töötajate õnnetusjuhtumikindlustusesse, kuid pensioni- ja tervisekindlustus 

ei kuulu kasutajakulude hulka. Töötajad võivad maksta pensioni- ja tervisekindlustuse eest 

kindlasummalise kuutasuna.94 

PHS-instrumentide rahastamine võib hõlmata ka maksusubsiidiume, millest on üldiselt kasu pigem 

kasutajale kui töötajale või organisatsioonile. Need võivad toimuda nii maksu mahaarvamise või 

 
86 IMPact (2014b). 
87 Farvaque (2015: 3). 
88 IMPact (2014b); Euroopa Komisjon/EFSI (2018). 
89 Informatie Vlaanderen (2020). 
90 Grumiau (2012). 
91 Minijob’i töötajatel on siiski õigus töötajate õnnetusjuhtumikindlustusele. 
92 Need on psüühiliste puuetega töötajad, kes ei tunne end valmis töötamiseks väljaspool kodu, pensionärid, kellel avaneb 
võimalus aktiivsena püsida ja teenida lisasissetulekut ja ajutistes olukordades olevad inimesed, kes vajavad madalamat 
sisenemispunkti tööturule sisenemiseks.  
93 Larsen, Christa, eksperdi kommentaar, 06.03.2020. 
94 Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (2020). 
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maksusoodustuse 95  kui ka käibemaksu alandatud maksumäärade vormis. Vahend täpsustab üldiselt 

maksusoodustuse või maksu mahaarvamise maksimaalse suuruse, mis arvutatakse kas leibkonna 

vajaduse või tavapäraste fikseeritud määrade alusel. Mõne instrumendi abil saavad ettevõtted 

sotsiaalsete vautšerite ostmisel ära kasutada ka maksusoodustusi ja jagada neid siis oma töötajatele 

maksustamata hüvitisena PHS-teenuste ostmiseks. Maksusoodustuste puuduseks on see, et need on 

sageli vähem kasulikud pensionäridele või töötutele kasutajatele, kes ei pea tingimata maksma 

tulumaksu.96 

Protsessijuhtimise mehhanismid püüavad aidata PHS-i osalistel üksteisega hõlpsamini suhelda. Näiteks 

võivad instrumendid kindlaks määrata, kuidas kasutajad PHSi teenustele ligi pääsevad. Sotsiaalsete 

vautšerite ostmist saab lihtsamaks teha, müües neid kioskites või veebis. Belgias korraldatakse 

teenusvautšerite müüki ametlikul veebilehel, mida rahastavad ja haldavad piirkondlikud omavalitsused, 

samal ajal kui kolm Belgia piirkonda on teenusvautšerite süsteemi haldamise õiguse andnud ühele 

ettevõttele.97 See võib lihtsustada vautšeritehinguid nii kasutajate (ostmine) kui töötajate ja vahendajate 

jaoks (lunastamine). Instrumendid võivad hõlbustada kasutajate ja töötajate või kasutajate ja ettevõtete 

vaheliste töölepingute sõlmimist ja aruandlust. Näiteks on Saksamaa Minijob püüdnud keskasutuse, 

“Minijob-Zentrale”, loomise kaudu lihtsustada aruandlust ja registreerimist. 98  Eelnevalt mainitud 

deklaratiivne CESU vautšer Prantsusmaal lihtsustab tasustamist ja töösuhte deklareerimist. 

Kvaliteedijuhtimise poliitikate eesmärk on motiveerida kasutajaid ja töötajaid valima aktiivselt 

reguleeritud, ametlikku PHS-tööd, mis põhineb selle kõrgemal kvaliteedil võrreldes deklareerimata tööga. 

Mehhanismid, näiteks koolitusprogrammid või töötajate sertifitseerimine ning tööandjate kaubamärgid 

või sildid toovad esile eeskirjade järgimist, tööstusteadmisi, töötajate oskusi ja võimeid ning 

usaldusväärsust. Need aitavad kasutajatel töötajaid leida ja valida, samal ajal kui töötajad saavad oma 

oskusi kasutajatele või organisatsioonidele hõlpsamini reklaamida ja tunnustatud oskuste ja võrdlusaluste 

alusel kõrgemat tasu nõuda. Lisaks saavad kasutajad ja töötajad kaubamärkide ja nimede läbi ülevaate 

vahendavate ettevõtete kvaliteedist. Vähem käegakatsutaval tasemel aitab PHS-tegevuste jaoks vajalike 

oskuste ja koolituse arendamine kaasa töötajate saavutustundele ja aitab neil koguda laiema kogukonna 

suuremat lugupidamist. 

Prantsusmaa on olnud PHSi koolituste ja kvalifikatsiooni arendamisel esirinnas. Prantsuse süsteemis 

saavad ükskõik millise sektori töötajad taotleda oma töökogemuse tunnustamist Kutsealase Kogemuse 

Tunnistuse (VAE) kaudu.99 Eakate hooldusteenuste osutamisele spetsialiseerunud ettevõtted toetavad 

aktiivsemalt oma töötajaid kvalifikatsioonitaseme saamisel.100 Alates 2016. aastast on PHSi tööga seotud 

VAE tüüpidest kõige levinum Haridusliku ja Sotsiaalse Toe Riiklik Diplom (DEAES), 101  tunnistus, mis 

 
95 Maksu mahaarvamine vähendab inimese kogu maksustatavat tulu, samas kui maksukrediit vähendab üksikisiku maksmisele 
kuuluva maksu summat. 
96 Selle väljakutsega toimetulemiseks on mõned riigid kohandanud oma maksusoodustuste süsteemi nii, et maksuamet hüvitab 
kulud töötutele või pensionäridele.  
97 Sodexo on Prantsuse toitlustusteenuste ja rajatiste haldusega tegelev ettevõte, mis tegutseb Belgias vautšerite väljastamisega. 
See on üks maailma suurimatest rahvusvahelistest korporatsioonidest ning üks kahest suurimast teenusevautšerite ja kaartide 
pakkujast maailmas. 
98 EFSI (2013: 21).  
99 Prantsuse keeles: “validation des acquis de l’expérience.” 
100 Farvaque (2015: 42). 
101 Prantsuse keeles: “Diplôme d’État d'Accompagnant Éducatif et Social.” 
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kinnitab, vajalike oskuste olemasolu üksikisikute igapäevaste vajaduste rahuldamiseks kodus, 

õppeasutuses või koolikeskkonnas, sõltumata ametlikust koolituskogemusest.102  

Tabelis 4 on kokku võetud eelised ja väljakutsed, mis on seotud PHSi töötajate kvalifikatsiooni tõstmisega. 

Selles vaadeldakse protsessi töötajate ja kasutajate vaatenurgast ning kajastatakse peaasjalikult 

mittehooldusteenuseid.  

Tabel 4: PHSi töötajate kvalifikatsiooni laiendamise eelised ja väljakutsed 

 Eelised Väljakutsed 

PHSi töötajad PHSi töö staatuse parandamine 

PHSi töötajate seas solidaarsustunde loomine 

Kvalifikatsiooni vastu austuse kasvatamine  

Suhteliselt vähese formaalse väljaõppe ja 
haridusalase kogemusega töötajate 
ettevalmistamine üleminekuks PHSist 
kõrgema kvalifikatsioonitasemega 
sektoritesse.  

Ligipääsu parandamine töötasudele, 
töötingimustele ja karjääriteedele  

Tõkete suurenemine PHSis töötamisel 

Piiratud oskustega sihtrühmade 
heidutamine, mis võib piirata nende 
osalemist 

Kulude suurenemine 

PHSi kasutajad Hooldus- ja teenustaseme kehtestamine, mida 
kasutaja võib PHSi töötaja palkamisel oodata. 

Läbipaistvuse ja usalduse suurenemine. 

PHSi töökohtade loomise kulude 
suurendamine, millest mõned võivad 
kasutajale edasi kanduda  

Suurem järelevalve ja inspekteerimine 
kodudes 

Allikas: Cylus and Rand (2019). 

Kvaliteedijuhtimine on oluline samm PHSi töö professionaalseks muutmisel, kuna see arendab töötajate 

ja tööandjate ootusi, mis on kooskõlas teiste karjääriteedega.  

- Ühtsete tööstandardite väljatöötamine; 

- Väljaõppe ja tunnistuse või diplomi olemasolu; 

- Suuremad kollektiivläbirääkimiste võimalused. 

Kvaliteediga seotud poliitika ja vahendid ei ole oma olemuselt mõeldud mitte ainult selleks, et muuta PHS 

kasutaja jaoks paremaks, vaid ka et muuta PHS töötaja jaoks kvaliteetsemaks töövaldkonnaks. Seda saab 

saavutada poliitikate kaudu, mille eesmärgiks on laiaulatuslik reguleerimine. 

Näiteks Iirimaal on seadusega kehtestatud tegevusjuhendi väljatöötamine 2007. aastal põhjustanud olulisi 

muutusi avalikkuse ettekujutuses PHSi töötajatest kui tööõigustega tööjõust. Lisaks sellele, et PHSi 

töötajatele anti õigus kirjalikele lepingutele, miinimumpalgale, maksimaalsele töötundidele ja tasulisele 

puhkusele, sätestab juhend ka, et PHSi kasutajad peavad „austama töötaja väärikust ja privaatsust.”103 

 
102 1901 Formation (2016). 
103 Mather (2015: p. 25). 
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Paljud riigid, näiteks Austria, Soome, Prantsusmaa, Iirimaa, Madalmaad, Hispaania ja Rootsi, on võtnud 

kasutusele majapidamiskontrolli, et tagada töötaja õiguste järgimine. Hispaanias peaksid inspektorid 

kontrollima, kas töötajatega on sõlmitud lepingud. 104  Rootsis peavad inspektorid jälgima, kas PHSi 

kasutajad pakuvad töötajatele tervislikku ja turvalist keskkonda.105 

Hoolekanderežiimide ja PHS poliitika seosed 

Hoolekanderežiimide kategoriseerimist on juba pikka aega kasutatud Euroopa riikide rühmitamiseks ning 

nende poliitikatega seotud käitumise ja tulemuste selgitamiseks ühiste traditsioonide ja tunnuste alusel. 

See tüpoloogia võib olla abiks ka proovimaks mõista väljakutseid, mis tekivad PHSi arendamisel erinevates 

EL-i liikmesriikides, ja nende kalduvust lahendada neid väljakutseid erinevat tüüpi PHSi poliitikate ja 

vahendite abil.  

Hoolekanderežiime käsitlevas kirjanduses liigitatakse Euroopa riigid järgmiselt: 

- Põhjamaade režiime (Taani, Soome, Rootsi ja Holland) 106  iseloomustab võrdõiguslikkuse ja 

sotsiaalse ühtekuuluvuse toetamiseks suuresti üldistel maksudel põhinevatele ümberjaotamis-

meetmetele keskendunud tugev riik. Neil on kõrge tööhõive ja sooline võrdõiguslikkus, tugevad 

hoolekandesüsteemid ja ulatuslik peretoetuspoliitika.107  

- Kontinentaalsed režiimid (Saksamaa, Prantsusmaa, Austria, Luksemburg ja Belgia) kipuvad olema 

korporatiivsed, seostades tugeval, kuid sageli jäigal tööturul osalemisega isiklikke eeliseid. Neil on 

tugevad ametiühingud ja tugevalt meeste kui pere toitjate rolli julgustav ajalugu. Sellegipoolest 

on nendes riikides tugevad sotsiaalsed tugisüsteemid ja mõõdukas kuni kõrge ümberjaotamise 

tase, mis põhineb erinevate sotsiaalkindlustusskeemide või üldiste maksude alusel.108 

- Vahemere režiime (Hispaania ja Itaalia) iseloomustab tugev keskendumine perekonna poolt 

pakutavale hooldusele, mis võib põhjustada olulisi lõhesid soolises tööhõives. Neil on vähem 

ümberjaotamist ja vähem sotsiaalseid tugisüsteeme ning nad keskenduvad vähem vaesuse 

vähendamisele.109 

- Anglosaksi režiime (Iirimaa ja Malta) 110  iseloomustab vaba konkurents hoolekandes. Nende 

sotsiaalkindlustussüsteemid ei ole hästi arenenud ja sotsiaalsed ülekanded on endiselt madalad 

ning vahendite testimise osakaal on suur.111 

 
 

104 Mather (2015: 24). 
105 Mather (2015: 24). 
106  Madalmaadele on omased nii Põhjamaade kui ka Kontinentaalsete režiimide tunnuse PHSi poliitika ja vahendite osas. 
Vaatamata sellele, et keskendutakse maksusoodustustele, on sellel hooldusele keskendunud rahalised hüvitised. 
107 SensAge (2014).  
108 SensAge (2014).  
109 SensAge (2014). 
110 Malta hoolekandesüsteem on hoolekandefilosoofiate ainulaadne sulam. Ühest küljest on Maltal Euroopa Liidus üks suurimaid 
varasematest sõltuvate rahaliste hüvitiste protsent võrreldes koguhüvitistega. Teistes poliitikavaldkondades on see siiski 
suhteliselt helde. Samal ajal on traditsiooniline perekond, mida tavaliselt seostatakse traditsioonilise meessoost perekonna toitja 
mudeliga, domineerivam kui see on paljudes teistes heaoluriikides. 
111 Urbé (2012). 
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On selge, et kõik Ad-PHSi projektiga hõlmatud riigid ei sobi sellesse liigitusse, mis keskendub režiimidele. 
Oluline on see, et Kesk- ja Ida-Euroopa riikide (KIE) 112  heaoluriigi analüüsile on pööratud vähem 
akadeemilist tähelepanu, eriti aga nende riikide PHS-sektorile. See muudab põhjaliku liigitamise ja sujuva 
võrdluse keerulisemaks ja ebatõenäoliseks ning allpool esitatakse vastavas osas teine lähenemisviis nende 
riikide analüüsimiseks. Alljärgneval kaardil (joonis 1) on kõik Ad-PHS-i projektiga hõlmatud riigid kujutatud 
ja liigitatud vastavalt hoolekande tüübile/režiimile, et saada kiire ülevaade erinevatest ajaloolistest 
suundumustest ja riikide sarnasustest. 
 

Joonis 1: PHS-i riigid liigitatult ühiste heaolutunnuste järgi
 

 

Allikas: Rossow (2020). Märkus: Kõik loetletud riigid ei sobi režiimi klassifikatsiooni; vt teksti. 

 

Järgnevalt antakse ülevaade PHS-i hetkeolukorrast vastavalt eri heaolurežiimide rühmadele või tüüpidele, 

alustades Ad-PHS-i A rühma riikidest (need, kus PHS-i süsteemid on arenenumad). 

 

 

 
112 See liigitus hõlmab riike, mis kuulusid endisesse Nõukogude Liitu ja on nüüd ELi liikmed või soovivad saada ELi liikmeks. See 
peatükk hõlmab järgmisi Ad-PHS-projektiga hõlmatud riike: Bulgaaria, Eesti, Ungari, Poola, Tšehhi Vabariik, Rumeenia, Slovakkia 
ja Sloveenia (Euroopa Liidu Väljaannete Talitus 2020). 
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A-rühma riigid: Vahemere piirkonna riigid, Põhjamaad ja riigid, mis kuuluvad kontinentaalse režiimi alla. 

Selles grupis pakuvad Vahemere piirkonna riigid üldjuhul vähem sotsiaalteenuseid riigi kaudu. Selles 

olukorras on seal olnud pikem katkestusteta mittehooldus-valdkonnale keskendunud 

majapidamistöötajate, samuti mitteametliku ja deklareerimata töö, traditsioon. 113  Näiteks 

hooldustegevused on üldiselt jäetud perekonna kanda. Tänapäeval, kui paljud pered ei saa isiklikult 

vanematele sugulastele pikaajalist hooldust pakkuda, palkavad pered hooldajaid sageli mitteametlikult. 

Need töötajad teevad sageli ka mittehooldustöid. Itaalias liigitatakse majapidamistöötajad kahte 

kategooriasse: kas “colf”, juhul kui nad osutavad enamasti mittehooldusteenuseid; või “badante”, kui 

nende peamine ülesanne on hooldada ülalpeetavat inimest. Viimaste hulgas on palju sisserändajatest 

naisi, kes on sageli dokumenteerimata ja osutavad neid pikaajalisi hooldusteenuseid samal ajal 

majapidamises elades. 114  Niinimetatud „sisserändaja perekonnas“ mudel osutab mittehooldustöö ja 

töötaja ning tööandja koos elamise tavalisusele. Seega pööravad PHS-instrumendid Vahemeremaades 

vähem tähelepanu mittehooldusteenuste edendamisele, kuna seda vajadust rahuldab juba suur arv 

deklareerimata majapidamistöötajaid.  

Samuti on vähem rõhku pandud selliste instrumentide väljatöötamisele, mis viiksid mitteametlikud 

lepingud ametlikule korrale üle. Ehkki on tehtud jõupingutusi suurema lepingupõhise tööjõu 

rakendamiseks, kipub nende lepingute üle vähe järelevalvet olema. Riigid nagu Itaalia ja Hispaania on 

rakendanud dokumenteerimata töötajate, kellest paljud teevad deklareerimata PHS-tööd, legaliseerimise 

kavasid.115-116 Seetõttu on paljudes Vahemere riikides suundumus välja töötada hooldusele orienteeritud 

instrumente, mis keskenduksid rohkem kasutaja kui töötaja vajadustele. Küllalt tavalised on kassapõhised 

ja hooldusinstrumendid, mille kasutamisel kontrollitakse isikute toimetulekut ja mis on mõeldud 

haavatavatele isikutele, kelle perekonnad võivad rahaliselt olla vähem võimelised neid toetama. Nagu 

näitab Itaalia hooldustoetus, jäetakse selle hüvitise kasutamine sageli kasutaja enda otsustada. Sel viisil 

toetavad või hõlbustavad hoolduse eest makstavad rahalised instrumendid kaudselt deklareerimata 

töökorraldust ja võivad pärssida PHSi tööoskuste parandamist. 117 Kuna kasutaja huvides on saada 

võimalikult palju teenust võimalikult vähese raha eest. Peamiselt kassapõhiseid hooldusvahendeid 

kasutavate riikide eesmärk on ennekõike tagada ühiskonna vanemate ja kõige haavatavamate liikmete 

vajaduste rahuldamine. Nagu eelpool mainitud, saab Hispaanias rahalisi hüvitisi kasutada isegi 

pereliikmetele muidu tasuta pakutava hoolduse eest maksmiseks, tugevdades seeläbi perekesksele 

hooldusele keskendumist nendes riikides. Need riigid seisavad silmitsi väljakutsetega tagamaks, et 

piiratud hooldusinstrumendid oleksid kõigile kättesaadavad, kuna elanikkond vananeb ja paljud 

 
113 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
114 Rugolotto et al. (2018). 
115 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
116 Hispaanias nimetatakse ühte reguleerimisskeemi ‘arraigo social’ või ‘sotsiaalseks juurdumiseks’, mille kohaselt dokumentideta 
migrandid saavad töölube, kui nad tõendavad järgmist: pidev elamine Hispaanias eelneva kolme aasta jooksul; neid pole 
kriminaalkorras karistatud viimase viie aasta jooksul; sõlmitud töölepingud vähemalt üheks aastaks kokku vähemalt 30 töötunniga 
nädalas (võib olla mitu lepingut); samuti dokumenteeritud tõendid perekondlike sidemete ja/või sotsiaalse integratsiooni kohta. 
Alternatiivina võivad isikud tõendada: kaks aastat pidevat Hispaanias elamist, neid pole kriminaalkorras karistatud viimase viie 
aasta jooksul ja neil on vähemalt 6 kuud kestev ebaregulaarne töösuhe, mida on tunnustatud kohtuotsuse või tööinspektsiooni 
poolt. See programm on olnud eriti kasulik isikutele, kes töötavad PHS-valdkonnas mittehooldustööl. See skeem loob ka tee 
alaliseks elamisloaks pärast 5 aastat. 
117 Pfau-Effinger/Geissler (2005). 
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perekonnasisesed hooldajaid naasevad tööturule. Lisaks võib kassapõhiste instrumentide korral olla 

keeruline läbipaistvust tagada, eriti kui järelevalve vahendite kasutamise üle on piiratud. 

Põhjamaade ja Kontinentaalsetes režiimides on PHS-instrumentide kujundamise eesmärgid tihti sarnased 

– deklareerimata töö vähendamine, madala kvalifikatsiooniga töökohtade arendamise toetamine ning 

töö- ja eraelu tasakaalu parandamine. Ometi erineb instrumentide olemus riigiti. 

Põhjamaad kalduvad kavandama PHS-poliitikat, mis keskendub madala kvalifikatsiooniga tööjõusektorite 

arendamisele ning võitlusele deklareerimata töökorralduse vastu. Kuna eakatega seotud ja 

lastehoiuteenuseid kaetakse üldjuhul läbi heaoluriigi kaudu osutatavate sotsiaalteenuste ja nende 

eesmärk on üldist heaolu silmas pidavate sotsiaalpoliitiliste eesmärkide saavutamine, saavad PHS-

instrumendid keskenduda rohkem mittehooldusteenuste turgude arendamisele. Kuna nende 

mittehooldusega seotud PHS-instrumentide kasutamine kipub Põhjamaades olema laialt levinud 

vanemate inimeste ja väikelastega perede seas, näib, et neid vahendeid kasutatakse ka vanemate 

inimeste iseseisva elu jätkamiseks ning soolise võrdõiguslikkuse ning töötavate lapsevanemate töö ja 

eraelu tasakaalu edendamiseks.  

Peamised Põhjamaade kasutatavad mehhanismid on maksusoodustused ja -toetused,118 mis on seletatav 

nende riikide suhteliselt madala palgaerinevusega oskustööliste ja madala kvalifikatsiooniga töötajate 

vahel ning selge vajadusega muuta PHS taskukohaseks. Lisaks mittehooldusvahenditele, mis kasutavad 

maksuvähendusi, on Madalmaades olemas ka hooldusraha instrument. Erinevalt Vahemere režiimide 

kassa-instrumentidest on AWBZ-instrument tugevamalt reguleeritud, nõudes kasutajatelt deklareerimist, 

keda nad palkavad ja milliste teenuste eest. See regulatsioon aitab tagada, et kassa-instrument toetaks 

ametlikku tööhõivet119 Huvitav on see, et kui Soome ja Rootsi instrumendid keskenduvad vahendatud 

töökorralduse toetamisele, toetavad Hollandi instrumendid otsese tööhõive mudeleid. Kuid kuna paljud 

majapidamisteenuste valdkonnas tegutsevad Rootsi ettevõtted on tegelikult füüsilisest isikust ettevõtjad, 

toetavad need vahendid ka kasutaja ja töötaja vahelist otsest töökorraldust.120 Põhjamaade instrumendid 

peavad tagama, et nende teenused oleks juurdepääsetavad erinevatel sotsiaalmajanduslikel tasanditel – 

vastasel juhul võidakse neid näha vaid rikastele kasu toovatena. 

Mittehooldus-majapidamisteenuste osas jagavad Kontinentaalriigid Põhjamaade suurt tähelepanu 

selliste vahendite väljatöötamisele, mis vähendavad deklareerimata töökorraldust ja loovad madala 

kvalifikatsiooniga töökohti. Sarnaselt Vahemeremaade ja Madalmaadega kipuvad aga Saksamaa ja Austria 

keskenduma rohkem hooldusele ja on välja töötanud instrumendid, mis soosivad otseseid töösuhteid 

mittehooldusteenuste puhul. Prantsusmaal ei tehta otsese töösuhte puhul vahet hooldust ja 

mittehooldusteenuseid pakkuvatel töötajatel. Sarnaselt Madalmaadele on ka neis riikides hooldusrahasid 

ametlikumate töökorralduse toetamiseks paremini reguleeritud. 121  Belgia instrumendid on seevastu 

keskendunud mittehooldusele ja edendavad vahendusmeetmete kasutamist, näidates mõningaid 

paralleele Põhjamaadega. Kontinentaal-instrumentides kasutatakse enamasti laia valikut mehhanisme, 

mis ühendavad maksusoodustusi, sissemaksete korrigeerimist, töötlemismehhanisme, mis hõlbustavad 

 
118 Pavolini/Ranci (2008). 
119 Pavolini/Ranci (2008). 
120 Morel (2015). 
121 Morel (2015). 
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vautšeritega ostmist ja maksmist, ning eritüüpi mini-töölepingute väljatöötamist. Samuti on Prantsusmaa 

kvaliteedi tähistamiseks välja töötanud kaubamärgi- ja märgistamismehhanismid. Jätkusuutlikkus on selle 

režiimi peamine väljakutse, kuna selle programmid sõltuvad suuresti valitsuse toetustest. 

 

B-rühma riigid (vähem arenenud PHS-poliitika) ja võrreldes A-rühmaga 

Kesk- ja Ida-Euroopa Ad-PHS-i B-rühma riikide (vähem arenenud PHS-poliitikaga) uurimine näitab, et 

“postkommunistlikke heaoluriike ei saa taandada ühelegi Esping-Anderseni või mõnele teisele tuntud 

heaoluriigi tüübile”,122 kuna nende arenguteed on liiga erinevad.123 Kuid hooldusteenuste puhul on Chiara 

Saraceno ja Wolfgang Kecki (2008) poolt välja toodud perekondlikkuse tüpoloogia variatsioonid aitavad 

paremini mõista postkommunistlikke heaoluriike võrreldes nende Lääne- ja Lõuna-Euroopa vastetega.  

Eraldi mudelite väljatöötamise asemel, viitavad Saraceno ja Keck “neljale erinevale mustrile 

perekondlikkuse-mitteperekondlikkuse teljel”. “Vaikimisi perekondlikkus”, mis on omane enamikule 

postkommunistlikest heoluriikidest, viitab toetamata perekondlikkusele, kuna pere poolt pakutavale 

hooldusele ja rahalisele toetusele pole avalikult pakutavaid alternatiive või on neid vähe. “Toetatud 

perekondlikkus”, mis vastab Esping-Anderson’s Vahemeremaade mudelile, viitab poliitikatele, mis 

hõlmavad tavaliselt maksustamist ja tasulisi puhkusi, toetamaks perekondi nende rahaliste ja 

hoolimiskohustuste täitmisel. “Valikuline perekondlikkus”, mis on küllalt sarnane Kontinentaalsele 

mudelile, viitab asjaolule, et pakutakse võimalust maksta pereliikmele hooldusteenuse eest või kasutada 

riiklikult toetatud hooldust. Lõpetuseks , “mitte-perekondlikkus”, mis vastab Skandinaavia mudelile, viitab 

sotsiaalsete õiguste individualiseerimisele, vähendades sellega perekondlikke kohustusi ja sõltuvusi.124 

Kui aga arvestada konkreetseid sekkumisvaldkondi, mitte riiklikku hoolekandekorda tervikuna, võivad 

tulemused olla erinevad. Nii võib näiteks raske puudega inimeste toetamisel täheldada “valikulise 

perekondlikkuse” levikut, kuna toetused, mida võib kasutada hooldustöötaja või pereliikme palkamiseks 

isiklikuks abistajaks, on saadaval nii Kontinentaalsetes, Vahemere kui ka Kesk- ja Ida-Euroopa 

liikmesriikides. Autorid ise möönavad veel, et “vaikimisi esinev perekondlikkus on olemas ka kõige mitte-

perekondlikumates või toetatult perekondlikes riikides, eriti just hoolduse valdkonnas.”125 

Samal ajal eksisteerib teenuse osutamise turustamise ja erastamise üldine suundumus, mida toetab EL-i 

regulatsioon, mis käsitleb konkurentsilepingute sõlmimist ja eelarvesurvet avaliku sektori ja 

munitsipaalvarade erastamise osas. 126  Sellest järelduvalt võib täheldada teenuseosutajate 

pluraliseerumist, kus kõigis vaadeldavates riikides on märgata kasumi-põhiste ettevõtete suuremat 

kohalolu. Samuti võib täheldada omavalitsuste tasandi kasvavat tähtsust avalike teenuste osutamisel ning 

ühiskondliku kolmanda sektori (taas-)tekkimist ühistute, sotsiaalsete ettevõtete või kasutajate 

organisatsioonide kaudu.127 

 
122 Fenger (2007). 
123 Lauzadyte-Tutliene/Balezentis/Goculenko (2018). 
124 Saraceno/Keck (2008: 9). 
125 Saraceno/Keck (2008: 10). 
126 Wollmann (2018). 
127 Wollmann (2018). 



Seda projekti rahastab  

Euroopa Liit. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

28 

 

Selles kontekstis on ka hooldusele orienteeritud PHSi osutamine muutunud – see on rohkem turule 

orienteeritud ja indiviidile keskendunud ning kasutajad saavad juurdepääsu hoolduspakettidele, mida 

pakuvad mitmesugused avaliku, era- ja kolmanda sektori organisatsioonid.128 Chiara Saraceno ja Wolfgang 

Keck rõhutavas, et riigi ja turu poolt juhitud de-familiseerumise vahel on suur erinevus. Viimasel juhul 

võivad sissetuleku ja sotsiaalse staatuse erinevused raskendada juurdepääsu teenustele. See muutub 

veelgi olulisemaks, kui kokkuhoiu-eelarved on mõjutanud riigiasutuste suutlikkust tegeleda sotsiaalsete 

vajadustega. Näiteks Rumeenias peaksid meditsiinilised koduse hoolduse teenused olema kõigile 

kindlustatutele tasuta kättesaadavad, kuid tegelikult on need saadaval ainult Riikliku 

Tervisekindlustusameti aastaeelarvetes seatud piirangute piires. Seoses avaliku, era- ja kolmanda sektori 

osapoolte pakutavate teenuste osutamisega ilmneb erineval tasandil toimuva diskrimineerimise ristmõjus 

tugevnemise oht, mis muudab PHSi kättesaadavuse teatud ebasoodsas olukorras olevatele rühmadele, nt 

romadele või vaestele maaelanikele, üha raskemaks. Eriti Kesk- ja Ida-Euroopa liikmesriikide puhul, kus 

vaesuse leevendamine on poliitilises kavas endiselt kõrgel kohal, tuleks erilist tähelepanu pöörata 

ebasoodsas olukorras olevate rühmade kaasamisele ja nende juurdepääsu tagamisele kõikidele 

teenustele, mida nad võivad vajada. Kuid nagu ka Bulgaarias, võib ka siin täheldada arenguid: see riik võttis 

2019. aastal vastu uue sotsiaalteenuste seaduse, mis jõustub 2020. aastal ja millega kehtestatakse täiesti 

uus filosoofia ning muudetakse sotsiaalteenuste kavandamise, osutamise, rahastamise ja järelevalve 

õigusraamistikku. Enamikus teistes riikides peetakse sotsiaalabi peamiselt pereliikmete ülesandeks (mis 

Ungaris on isegi põhiseaduses sätestatud).129 

Lõpuks, ja eelkõige ka tervishoiu ja terviseohutuse valdkonnas tegutsevatele praktikutele kogu Euroopas, 

mõistmine, et riigid näivad PHS-süsteemide alusel heaolurežiimi järgi gruppidesse jaotuda, võib olla abiks 

välja selgitamisel, kuidas läheneda PHSi diskursusele ELi tasandil ja kuidas arendada diskursusi riikides, kus 

PHSile on seni vaid piiratud tähelepanu pööratud. Riigid jaotuvad vastavalt sellele, millised on PHSi 

arendamise levinumad eesmärgid, samuti vastavalt hoolduse vs mittehoolduse prioritiseerimisele,  

konkreetsete sihtrühmade silmas pidamisele ning mehhanismide valikule.  

Pilk tulevikku 

Ad-PHS projekt on kaasanud riiklike PHS-diskursustega seotud töötubade ja seminaride kaudu 21 

liikmesriigi peamisi sidusrühmi. Liikmesriikides, kus PHSi valdkond on juba aktiivselt kaasatud riiklikku 

tegevuskavasse, on töörühmad keskendunud sektorite praeguse olukorra mõistmisele, selle edasise 

arengu plaanide määratlemisele ja parimate tavade näidete kogumisele. Riikides, kus PHS-poliitikale on 

seni vähem tähelepanu pööratud, on seminarid keskendunud selliste riiklike eesmärkide ja huvide 

väljaselgitamisele, mis võiksid selle arengusse kaasa aidata, ja kaalumisele, kuidas edasi liikuda.  

Siiski on keeruline koguda põhjalikku teavet PHSi olukorra kohta kõigis 21 Ad-PHS projekti hõlmatavas ELi 

liikmesriigis. Eriti riikides, kus PHSile on seni vähem tähelepanu pööratud, aga ka Itaalias ja Hispaanias, 

 
128 Power/Hall (2018). 
129 Spasova et al. (2018: 17). 
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teave on enamasti kättesaadav riigikeeles - kui see on üldse kättesaadav. Nendel juhtudel oli keskse 

tähtsusega selliste asjatundjate leidmine, kes ei oleks mitte ainult valdkonnaga kursis, vaid valdaksid ka 

inglise keelt ja oleksid valmis Euroopa võrgustikus suhtlema. Kahjuks polnud see alati võimalik ja mõnel 

juhul tuli seminari tulemusi täiendada täiendavate uuringute ja ekspertteadmistega. Kuid ka sellistes 

riikides nagu Rumeenia ja Tšehhi, kus kohalikud sidusrühmad tervitasid projekti suure huvi ja isegi 

entusiasmiga, on vaja rohkem pingutada, et julgustada riigiasutusi tegutsema. 

Olukordades, kus seni on PHSiga tegelenud ainult täpsed algatused, nagu näiteks Bulgaaria puhul, osutus 

potentsiaalsete sidusrühmade tuvastamine ja nendega ühendust võtmine keeruliseks. Kui PHS-i töötajate 

selget määratlust ja huvide esindamist pole või neid ei tunnustata, ei saa sotsiaalse dialoogi mehhanismid 

toimida ja tööturu osapooltega on keeruline tegeleda. Seetõttu (halvasti arenenud tervishoiupoliitika; 

vastavalt vähesed kohalikud huvirühmad; süstemaatilise teabeolukorra puudumine ja 

tõlkimisprobleemid) erinevad Ad-PHS projekti raportid kättesaadava teabe hulga ja vaadeldud allikate 

poolest. See varieeruvus kajastub ka käesolevas sünteesitud hetkeolukorra aruandes. Madalam teabe 

hulk peegeldab seega riiklikku olukorda PHS-sektoris. 

Arvestades ilmset vajadust PHSi seadustamise järele ja suurt huvi selle valdkonna arendamiseks mõeldud 

vahendite rakendamise vastu, teadmiste järjestikune laienemine peaks kindlasti jätkuma. Eelkõige tuleb 

võrgustikke laiendada Kesk- ja Ida-Euroopa riikides, kus Ad-PHSi valdkond on vähe toetatud või pole veel 

piisavalt arenenud. Nendes liikmesriikides on sidusrühmade võrgustike mitmekesistamine oluline ka 

ekspertide leidmisel, keda saaks kaasata riikidevahelisse poliitikaõppesse. Tulevased projektid võiksid 

tugineda Ad-PHSi esimestele sammudele võrgustiku loomisel, kuid võiksid keskenduda rohkem kohalikule 

oskusteabele ja kohalike ekspertide tugevamale kaasamisele, et luua üleeuroopaline temaatiline 

sidusrühmade võrgustik. Ühise teadmistebaasi loomine toetab diskursusi ja poliitikaõpet riiklikul tasandil 

ning pakub kindla lähtepunkti poliitika kujundamise protsessidele Euroopa tasandil. Nii on ELi 

pühendumine ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile ja puuetega inimeste strateegiale 2010-

2020 toetanud eelarve eraldamist ja puuetega inimestele mitterahalisele hooldusteenusele ja/või 

rahalistele toetustele juurdepääsu tagamist kõigis projektiga hõlmatud riikides. Seetõttu võib tugevam 

osalemine ELi tasandil avaldada sarnast mõju ka PHSi arendamisel.  

Euroopa Komisjoni esitatud Tegevusplaanis Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Samba rakendamiseks 130 

keskendutakse suuresti kõigile võrdsete võimaluste ja töökohtade tagamisele ning ametialase liikuvuse ja 

majanduse ümberkorraldamise toetamisele. Ametliku tööhõive laiendamine PHSis erinevate algatuste 

kaudu, näiteks majapidamistöötajate üleminek deklareerimata majandusest ja neile juurdepääsu 

tagamine õiglastele töötingimustele ja võrdsetele töökohtadele teiste majandussektorite töötajatega, 

nende töötajate ametialase ümberõppe toetamine, kes soovivad töötada hooldus- ja mittehooldus-

sektoris ning kõigile PHS töötajatele juurdepääsu tagamine tööhõivele ja sotsiaalsetele õigustele annaks 

olulise panuse ülaltoodud eesmärkide saavutamisse, toetades samal ajal Euroopa Soolise 

Võrdõiguslikkuse Strateegiat ja Euroopa Juurdepääsetavuse Akti, luues selleks toetusvahendeid nii 

naistele, kes soovivad täistööajaga töötada, kui ka puuetega inimestele, kes seisavad silmitsi kaasamisega 

seotud väljakutsetega. Kuna ühistuid on juba mõnedes Euroopa riikides, näiteks Itaalias, PHSi valdkonnas 

 
130 Euroopa Komisjon (2020c). 
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peamisteks tegijateks nimetatud, aitaks PHSi arendamine kaasa ka sotsiaalmajanduse tegevuskava 

eesmärkide elluviimisele. 

Kuna majapidamistöötajad on sageli riikidevaheliselt liikuvad, kutsutakse Euroopa tasandi osalejaid, nagu 

vastloodud Euroopa Tööhõiveamet, tagama neile õiglaseid töötingimusi. Euroopa tasandi osalised saavad 

täiendavalt anda impulsse majapidamistöötajate üle-Euroopalise kvalifikatsiooniraamistiku loomiseks, 

mis võimaldaks neil oma oskusi ühest kontekstist teise üle kanda. Seega võiks PHS-sektor olla eeskujuks 

mitte ainult ajakohastatud Euroopa oskuste kavale, vaid ka PHSi hariduse ja koolituste Euroopa 

kvaliteedistandardite propageerimisel maailmas. Lisaks võiks ILO konventsiooni nr 189 

(majapidamistöötajate õiguste ja võõrtööliste sotsiaalsetele õigustele juurdepääsu tagamise kohta) 

vastuvõtmine sektorites seadustamist veelgi toetada. Nii kasutajate kui ka töötajate jaoks toetaks Euroopa 

ühise diskrimineerimisvastase poliitika rakendamine, eriti seoses rassismi ja romade vastase 

diskrimineerimisega, nagu on välja pakutud Romade Võrdõiguslikkuse ja Kaasatuse Algatuses, 

samaaegselt nii romadest töötajate kaasamist PHSiga seotud sektoritesse kui ka romade paremat 

juurdepääsu PHSile kasutajatena. Sarnaselt peaks PHSi arendamine olema ka osa ELi Maapiirkondade 

Pikaajalisest Visioonist, nii selleks, et ennetada maaelanike tõrjumist kodustest tugiteenustest kui ka 

selleks, et luua maapiirkondade elanikele mitmekesisemaid töövõimalusi.  

  



Seda projekti rahastab  

Euroopa Liit. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

31 

 

Sõnastik 

Ametlikustamine: Mitteametliku hooldustöö kontekstis kirjeldab Euroopa Komisjon, kuidas 

“mitteametliku hoolduse ametlikuks muutmine toimub kas maksete ja nendega seotud 

sotsiaalkindlustuse (pensioni ja tervisekindlustus), koolituste/sertifitseerimise ja lõpuks ka 

seadusandluse (hooldaja staatuse ja õiguste tunnustamine) kaudu”. Samas artiklis seostab 

Euroopa Komisjon „mis tahes tüüpi ametliku töö” järgmiste tunnustega: palk (eelistatavalt 

korrapärane ja etteaimatav); tööleping ja sotsiaalkindlustus (s.t kaitstus regulatsioonidega); 

koolitused ja oskuste valideerimine; ning lõpuks laiem seadusandlus, mis tunnistab rolli 

olulisust ja kindlustab õiguste minimaalset miinimumstandardit.”131 

Immigratsioon: Immigratsioon ehk sisseränne on toiming, millega isik asub elama mõne 

liikmesriigi territooriumil perioodiks, mis on tõenäoliselt vähemalt 12 kuud, olles varem 

tavaliselt elanud teises mõnes liikmesriigis või kolmandas riigis (Euroopa Komisjoni määrus 

Nr 862/2007 rände ja rahvusvahelise kaitse kohta).132 

Rändeahel: Mõisted ahelränne ja rändeahel viitavad „protsessile, mille käigus rändajate 

esialgsed liikumised põhjustavad edasisi liikumisi samast piirkonnast samasse piirkonda. 

Ahelrände korral rändavad mingi kogukonna üksikud liikmed ja julgustavad või abistavad 

rände edasist liikumist.”133 

Professionaliseerimine: “[P]rofessionaaliseerimine tähendab töötajatele teatud sektoris selliste 

tööhõive ja sotsiaalkaitseõiguste tagamist, mis on samaväärsed seadusega reguleeritud 

töölepingute alusel töötavatele töötajate omadega, sealhulgas korralik palk, reguleeritud 

tööaeg, tasustatud puhkus, töötervishoid ja tööohutus, pensionid, emadus-/isaduspuhkus ja 

haiguslehed, hüvitised invaliidsuse korral, töölepingu ülesütlemist või lõpetamist 

reguleerivad eeskirjad, kahju hüvitamine kuritarvitamise korral ja juurdepääs koolitustele; 

sealjuures arvestades, et majapidamistöö- ja hooldussektorit saab professionaliseerida riigi 

finantseeringut (maksusoodustused), sotsiaalset rahastamist (peretoetused, abi 

ettevõtetele, vastastikused ühingud ja tervisekindlustus, töönõukogud jne) ja erarahastamist 

(eraisikute tasumine teenuste eest) kombineerides.”134 

Reguleeritud elukutse: Töö ja kutsealade kontekstis määratleb Euroopa Liit (EL) kutseala 

“reguleerituna juhul, kui sellel kutsealal töötamiseks peab töötajal olema kindel kraad, 

erialaeksamid, näiteks riigieksamid ja/või peab ta registreeruma kutseorganisatsioonis.”135 

 
131 Euroopa Parlament (2008). 
132 Eurostat (2018c). 
133 Euroopa Komisjon (2018c). 
134 Euroopa Parlament ja Nõukogu (2016: 6). 
135 Euroopa Liit (2019). 
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Seadustamine: (Illegaalse) sisserände kontekstis defineerib EL “seadustamist” “riikliku 

menetlusena, millega ebaseaduslikult riigis viibivatele kolmandate riikide kodanikele antakse 

õiguslik seisund.“136  

Deklareerimata töö: ELis tähistab mõiste deklareerimata töö “mis tahes tasustatud tegevusi, mis 

on oma olemuselt seaduslikud, kuid mida ei ole riigiasutustele deklareeritud, võttes arvesse 

erinevusi liikmesriikide õigussüsteemides”. Liikmesriigid on võtnud vastu palju erinevaid 

määratlusi, mis keskenduvad töö-, maksu- ja / või sotsiaalkindlustusalaste õigusaktide või 

määruste mittejärgimisele: kui samas on ka muid mittevastavuse vorme, pole tegemist 

deklareerimata tööga. Kui pakutavad kaubad ja teenused on ebaseaduslikud, on see osa 

laiemast kuritegelikust majandusest (nt seadusega keelatud uimastite või tulirelvade 

tootmine või nendega kaubitsemine, rahapesu või inimkaubandus), st varimajandusest (mida 

sageli määratletakse nii deklareerimata kui ka kriminaalset majandust hõlmavana) ja kui 

rahalisi makseid ei tehta, on see osa tasustamata valdkonnast.137 

Dokumenteerimata või ebaseaduslik migrant: Euroopa Liit määratleb dokumenteerimata või 

ebaseadusliku sisserändajana “Schengeni riigi territooriumil viibiva kolmanda riigi kodaniku, 

kes ei täida või enam ei täida Määruses (EL) 2016/399 (Schengeni Piirieeskirjad) sätestatud 

riiki sisenemise tingimusi või muid sellesse ELi riiki sisenemise, seal viibimine või elamine 

tingimusi.”138 

Tasustamata valdkond: Mõiste tasustamata valdkond viitab tegevusele, mis on oma olemuselt 

seaduslik, kuid mida pole riigiasutustele deklareeritud ja mille eest ei maksta raha.139 

 

  

 
136 Euroopa Komisjon (2009). 
137 Euroopa Komisjon (2018b). 
138 Euroopa Komisjon (2018c). 
139 Euroopa Komisjon (2018b). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l14514
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