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Sissejuhatus 

 

COVID-19 pandeemia kiirel levikul alates 2020. aasta märtsist on sektoritele väga erinev mõju 
olnud. Kõige raskem löök tabas neid sektoreid, mis pakuvad selliseid teenuseid, mis vajavad 
kõrgel tasemel füüsilist lähedust klientidega ja kus on suur osakaal väike- või 
mikroettevõtetel, millel puuduvad reservid väheneva teenustega seotud nõudluse 
kompenseerimiseks (Pouliakas ja Branka, 2020).  Väga sageli on tegemist keskmisel kuni 
madalal tasemel oskusi nõudvate sektoritega, kus värvatakse töölisi neist rühmadest, mis on 
nii COVID-19 pandeemia mõjudega suurel määral kokku puutunud kui ka demonstreerinud 
deklareerimata töö suurt taset. Lisaks turismi- ja majutussektoritele koonduvad selliste 
teenuste iseloom, ettevõtete struktuur ja tööhõive mustrid1 ka isiku- ja majapidamisteenuste 
vallas. 
 
Euroopa Komisjon määratleb isiku- ja majapidamisteenuseid järgmiselt: „[katab] laia 
tegevusvaldkonda, mis aitab kaasa perede ja üksikisikute kodusele heaolule: 
lapsehooldusteenused, pikaajalised hooldusteenused vanuritele ja puuetega inimestele, 
koristusteenused, parandusõpe, kodused remonttööd, aiatööd, IKT-tugi jne.“ See näitab, et 
isiku- ja majapidamisteenuste osutamine abistab nii eakaid kui ka puuetega inimesi nende 
hakkamasaamisel oma igapäevase eluga, pakub peredele mitteinstitutsionaalse 
lapsehoolduse paindlikkust ja võimaldab (äärmiselt) spetsialiseeritud teenuste kasutamist 
majas ja selle ümbruses. Lisaks peetakse isiku- ja majapidamisteenuste valdkonda suure 
kasvupotentsiaaliga tööhõivevaldkonnaks (Baga et al.  2020). Seetõttu analüüsib see aruanne 
samme, mida valitsused üle Euroopa on astunud selleks, et tulla toime COVID-19 pandeemia 
põhjustatud vapustustega teenuste ulatusele/kvaliteedile ja tööhõive tasemele erinevates 
isiku- ja majapidamisteenuste sektorites. Lisaks tuuakse ära soovitused isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna arengu edendamiseks EL-i liikmesriikides. 
 
Analüüsid põhinevad COVID-19 lühiajalist mõju isiku- ja majapidamisteenuste sektoritele ja 
vastavaid poliitikameetmeid Austrias, Belgias, Bulgaarias, Tšehhi Vabariigis, Taanis, Eestis, 
Soomes, Prantsusmaal, Saksamaal, Ungaris, Iirimaal, Itaalias, Luksemburgis, Maltal, Hollandis, 
Poolas, Rumeenias, Slovakkias, Sloveenias, Hispaanias ning Rootsis uurinud uuringu 
tulemustel. Uuringu käigus rakendati kombineeritud meetodite lähenemist: 
• viidi läbi isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioone ja töötajaid ning vastavaid 

teenuseid kasutavaid / vastavaid töölisi palkavaid majapidamisi käsitlev uuring; 
• võeti ette dokumendianalüüs, millega koguti teavet COVID-19 mõjudele suunatud 

poliitikameetmete kohta erinevates isiku- ja majapidamisteenuste sektorites; 
• üheksas valitud riigis viidi läbi ekspertintervjuud.2 

 
1 Kas ainult selles mõõtmes või isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas pakutavad mõnda tüüpi teenused; vt isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna mitmekesisust kirjeldavat jaotist 2. 

2 Uuring toimus projekti „Isiku- ja majapidamisteenuste edendamine“ (Ad-PHS) raames, tuues kokku seitse partnerit: 
Euroopa puudega inimestele teenuste pakkujate liit (EASPD); Euroopa isikuteenuste föderatsioon (EFSI); UNI Global Union 
Europa (UNI Europa); Euroopa Toidu-, Põllumajandus- ja Turismisektori (ning nendega ühenduses olevate tööstusharude) 
Ametiühingute Liit (EFFAT); Diesis COOP; Majandus-, Tööjõu- ja Kultuuriinstituut (IWAK) ja Euroopa Pereettevõtluse 
Föderatsioon (EFFE) (vt https://ad-phs.eu/). 
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COVID-19 pandeemia mõju isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna 
organisatsioonidele, kasutajatele ja töölistele 

 
Selleks, et uurida COVID-19 pandeemia mõjusid isiku- ja majapidamisteenuste valdkondadele, 
käivitati 27 EL-i liikmesriigis uuring. Sellega saadi 215 vastust 15 riigist ning see viidi läbi 
vahemikus 23. septembrist kuni 23. novembrini 2020. Enamik vastuseid saabus riikidest, kus 
isiku- ja majapidamisteenuste valdkond on arenenum ja kus nende teenuste osutajad on 
hästi organiseerunud (seega said nad uuringut oma tihedalt seotud võrgustikes levitada): 
Itaalia, Belgia, Saksamaa, Prantsusmaa ja Soome.  Kuna 50% vastustest saabus Itaaliast, 
käsitletakse neid siinkohal eraldi. Üldiselt võttes ei pärinenud ükski vastus riikidest, kus 
projektil Ad-PHS puudub kohalolu (vähem arenenud isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonnaga riigid, näiteks Horvaatia, Küpros, Kreeka, Läti ja Leedu – siinkohal oli 
märgatavaks erandiks Portugal). Kuna vastuste hulk on piiratud, ei ole uuring 
sihtpopulatsiooni suhtes esinduslik. Uuringu vastuseid täiendati ja need asetati konteksti 
üheksa riigi isiku- ja majapidamisteenuste ühenduste (tööandjate ja tööliste huvisid 
esindavad ühendused) ekspertidega läbiviidud intervjuudest saadud teadmiste abiga: Austria, 
Belgia, Eesti, Soome, Prantsusmaa, Saksamaa, Iirimaa, Rumeenia ja Hispaania. 
Keskendudes COVID-19 pandeemia esimesele lainele (veebruar/märts kuni juuni 2020) uuriti 
uuringuga järgmist: 
• pandeemia mõju nendele isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonidele, 
kasutajatele ja töölistele; 
• nende poolt pandeemia mõjudega toime tulemiseks rakendatud strateegiad; 
• nende jaoks saadaval olnud tugistruktuurid. 
 
65% vastanutest esindasid isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioone, 26% 
majapidamisi (nii vastavate teenuste kasutajatena kui ka vastavate tööliste palkajatena) ja 9% 
valimi vastustest pärines isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölistelt.3 
 
 

COVID-19 pandeemia mõjud isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna 
organisatsioonide, kasutajate ja tööliste tegevustele 
 
Pooled isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonidest kogesid COVID-19 
pandeemia esimesel perioodil kas täielikku (26%) või osalist (24%) ettevõtte sulgemist. 44% 
uuringule vastanutest hindasid, et kriisi mõju nende tuludele oli tugev ja 39% täheldasid 
mõõdukat mõju. 

 
 

3 Järgnev uuringutulemuste esitlus ei hõlma vastuseid Itaaliast; seetõttu põhineb see 108 vastusel 14 riigist. Hälbides isiku- 
ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonide, majapidamise ja tööliste seas ülekaalus olevatest profiilides osutasid 
vastajad sellele, et nad olid peamiselt hooldusega mitteseotud teenuste (nt koristamine) osutajad või kasutajad. 
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Sellest tulenevalt teatas 73% vastanutest, et see mõjutas nende üldist finantssuutlikkust 
negatiivselt (joonis 1). Kuna 73% isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonidest 
vastas, et uute klientide leidmine oli keeruline, on see indikaator selle kohta, et äritegevuse 
kadu oli raske kompenseerida. Intervjuupartnerid erinevates riikides teavitasid sellest, et 
isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna klientidel oli erinevaid põhjuseid teenuste 
tühistamiseks pandeemia ajal: kuna nad veetsid rohkem aega kodus, said nad majapidamises 
rohkem tööd teha, neil oli kasutada vähem rahalisi vahendeid või nad tundsid muret 
leibkonda kuuluvate haavatavate rühmade pärast. Kuigi ekspertarvamustes esines erinevusi, 
näib üldine tendents olevat, et hooldusega seotud teenuseid tühistati hooldusega 
mitteseotud teenustest harvemini (välja arvatud juhul, kui neid osutati haavatavatele 
rühmadele). 
 
Joonis 1: COVID-19 pandeemia poolt mõjutatud isiku- ja majapidamisteenuste osutamise aspektid (veebruar 
kuni juuni 2020): isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonid (%) 

 

 
 
Allikas: Ad-PHS COVID-19 uuring (2020). 
 
Lisaks sellele vastasid isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonide esindajad, 
et negatiivne oli mõju nende personali psühholoogilisele heaolule (76% vastanutest) ja 
füüsilisele tervisele (60%), muutes teenuste pideva osutamise keerulisemaks. Lisaks mõjutas 
see negatiivselt ka värbamist (66%) – see on näiteks asjakohane olukorras, kus tavapärased 
töötajad ei olnud haiguse või perega seotud kohustuste tõttu saadaval. Huvitav on, et enamik 
vastajatest tõi välja selle, et sellises olukorras ei olnud kommunikatsioon kas üldse mõjutatud 
(44%) või oli isegi positiivselt mõjutatud (17%). Intervjueeritud eksperdid teavitasid sellest, et 
isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonid võtsid oma selle valdkonna 
töölistega suhtlemisega seoses ette erilisi pingutusi, et leevendada nende poolt kogetavat 
ebakindlust ja leida majapidamiste ning isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste 
jaoks individuaalseid lahendusi tagamaks teenuste järjepidevust. 
 
Enamik majapidamistest (68% vastajatest) väitis, et nende poolt kasutatavad rahalised 
vahendid isiku- ja majapidamisteenuste soetamiseks ei olnud kas üldse mõjutatud või oli 
vastav mõju vaevumärgatav (18%). 14% juhtudest oli vahendite kättesaadavus isiku- ja 
majapidamisteenuste jaoks mõõdukalt mõjutatud. Ent uuringule saadud vastused näitasid, et 
teenuste osutamine jätkus tavapäraselt vaid 25% juhtudest. 39% juhtudest tühistas kas isiku- 
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ja majapidamisteenuseid pakkuv organisatsioon või töötaja teenused täies ulatuses ja 14% 
juhtudest osaliselt. Vaid 11% uuringus osalenud majapidamistest väitis, et nemad olid need, 
kes teenused osaliselt tühistas ja veel 11% tühistas need täielikult. Ent ekspertintervjuud 
rääkisid neile leidudele vastu, teavitades sellest, et äritegevuse kadu ja koondamised isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonnas tulenesid peamiselt majapidamiste vähenevast nõudlusest 
ning seda peamiselt hooldusteenuste alal. Seega tuleneb see vastuolu tõenäoliselt sellest, et 
meie valim oli kaldu nende majapidamiste poole, kes kasutasid peamiselt koduseid 
koristusteenuseid. 
 
Majapidamiste arvamuse järgi ei mõjutatud enamikke isiku- ja majapidamisteenuste 
osutamise aspekte, välja arvatud muutus antud valdkonna töölisega suhtlemises, mida 
peamiselt hinnati negatiivseks (79%) (joonis 2). Vastupidiselt sellele halvenes suhtlus isiku- ja 
majapidamisteenuste organisatsiooniga vaid 9% juhtudest ja 7% juhtudest see isegi paranes. 
Näib, et ebakindluse olukorras oli isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonidel 
lihtsam korraldada ümber oma kommunikatsioon klientidega ja pakkuda neile suuniseid. 

 
Joonis 2: COVID-19 pandeemia poolt mõjutatud isiku- ja majapidamisteenuste osutamise aspektid (veebruar 
kuni juuni 2020): majapidamised (%) 
 

 
Allikas: Ad-PHS COVID-19 uuring (2020). 
 

46% isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölistest vastas, et nende sissetulek ei olnud 
COVID-19 pandeemia esimese laine ajal kas üldse muutunud, või oli muutunud 
vaevumärgatavalt (9%). Ent 27% vastajate jaoks oli nende olukord muutunud mõõdukalt ja 
9% jaoks tugevalt. Kui vastajatelt uuriti nende sissetuleku muutumise kohta, siis 46% väitis, et 
nende tööaega oli vähendatud ja 9% osutas sellele, et nad on vallandatud. Selles ebakindluse 
olukorras väitis 36% uuringus osalenud isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölistest, et 
nii nende võimet leida lisatööd kui ka nende võimet leida uus töökoht oli mõjutatud 
negatiivselt (joonis 3). Ent isiku- ja majapidamisteenuste tööliste kõige olulisem mure oli 
nende füüsiline tervis, kuna 82% vastajatest väitis, et COVID-19 pandeemial oli sellele 
ebasoodne mõju. Intervjuud näitasid, et see oli seotud stressiga, mis tulenes nii 
isikukaitsevahendite piiratud kättesaadavusest pandeemia esimeste nädalate ajal kui ka 
vajadusest töötada keskkonnas, kus senised teenuse osutamise kindlustunded olid 
ootamatult kahtluse alla seatud. Lisaks leidsid isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna 
töölised, et töötamise jätkamine oli keeruline olukorras, kus nende eraelu oli COVID-19 
pandeemia tõttu mõjutatud. 
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Joonis 3: COVID-19 pandeemia poolt mõjutatud isiku- ja majapidamisteenuste osutamise aspektid (veebruar 
kuni juuni 2020): isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised (%) 
 

 
Allikas: Ad-PHS COVID uuring (2020). 
 
 

Isiku- ja majapidamisteenuste organisatsioonide, kasutajate ja tööliste 
strateegiad COVID-19 pandeemia mõjudega toime tulemiseks 

 
Enamik isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonidest osutas, et nad pakkusid 
oma sama valdkonna töölistele isikukaitsevahendeid (91%) ja täiendasid enda teenuse 
osutamisega seotud standardeid ning protseduure (84%) (joonis 4). Seda pärast enamikes 
riikides käivitatud teavituskampaaniaid, mis käsitlesid tundlikkust haavatavate rühmadega 
kokku puutumise osas ja rangetest hügieenimeetmetest kinni pidamist. Kooskõlas teenuste 
osutamise uute standarditega muutus teenuste sagedus, kestus ja/või iseloom (69%). Nii 
sisekommunikatsioon (60%) kui ka kontaktid väliste partneritega (49%) olid valdkonnad, mis 
üle vaadati. Sageli nimetati meetmena ka isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste 
heaoluga tegelemist (71%). Vastused näitavad, et kui 39% isiku- ja majapidamisteenuste 
organisatsioonidest lühendas oma personali tööaega ja 11% suurendas seda, siis püsivamaid 
personaliga seotud otsuseid langetati harvem: 20% vastajatest sedastas, et nad olid palganud 
uusi isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölisi ja 14% ütles, et nad olid personali 
koondanud.  Sageli ei olnud personali värbamise tavapärased kanalid enam saadaval ja seda 
eriti siis, kui need toetusid riigiasutuste kättesaadavusele. Näiteks Saksamaal ei saanud isiku- 
ja majapidamisteenuste valdkonna ettevõtted teha sama valdkonna tööliste värbamisel 
koostööd riiklike tööhõiveametitega. Hispaanias ei olnud aga avatud erahooldajate 
registreerimisega tegelevad sotsiaalkindlustusametid, muutes isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonna tööliste ametliku värbamise keerulisemaks eeskätt eakate inimestega 
majapidamiste jaoks. 
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Joonis 4: Isiku- ja majapidamisteenuste organisatsioonide poolt COVID-19 pandeemia ajal rakendatud meetmed 
(veebruar kuni juuni 2020) (%) 

 

 
 
Allikas: Ad-PHS COVID-19 uuring (2020). 

 
Peamised majapidamiste poolt rakendatud meetmed olid isikukaitsevahendite pakkumine 
oma töölistele (50% vastajatest) või nende heaoluga tegelemine (39%) (joonis 5). Vastused 
näitavad, et suhteliselt väike osa majapidamistest oli otsustanud teenuse osutamisega seotud 
probleemidega täpsemalt tegeleda (nt teenuse osutamise standardite uuesti määratlemine 
või töötajate töötundide vähendamine/suurendamine). 
 
Joonis 5: Majapidamiste poolt COVID-19 pandeemia ajal rakendatud meetmed (veebruar kuni juuni 2020) (%) 
 

 
 
Allikas: Ad-PHS COVID-19 uuring (2020). 
 

Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste korral oli kõige sagedamini kasutatud 
meetmeks kas tööandja poolt pakutud (64% vastajatest) või ise ostetud (27%) 
isikukaitsevahendite kasutamine (joonis 6). Ent nad pidasid vajalikuks tühistada teenused eriti 
haavatavate rühmadega majapidamistes (55%). 
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Joonis 6: Isiku- ja majapidamisteenuste tööliste poolt COVID-19 pandeemia ajal rakendatud meetmed (veebruar 
kuni juuni 2020) (%) 

 

Allikas: Ad-PHS COVID-19 uuring (2020). 
 
 
Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonide, kasutajate ja 
tööliste jaoks saadaval olevad tugimeetmed 
 
EL-i liikmesriikide reaktsioonid COVID-19 pandeemiale erinesid suurel määral (jaotis 3). 
Selleks, et saada esimene ülevaade standardsetest tugimeetmetest isiku- ja 
majapidamisteenuste erinevates valdkondades, palusime me uuringus osalejatel näidata ära 
see, kas konkreetne tugimeede oli saadaval või mitte (joonis 7).  72% vastajatest tõi ära, et 
nende jaoks olid saadaval soovitused või suunised; saadaval oli ka valitsuse tugiprogramme 
(78%). Veidi väiksem osa osalejatest tõi ära õigusnõustamise kättesaadavuse tööõiguse ja -
regulatsioonide valdkonnas (77%) või nõuanded selle osas, kuidas valitsuse tugiprogramme 
kõige paremini ära kasutada (61%). Nagu intervjuud näitasid, oli üldise kindlusetuse aegadel 
keeruline tegeleda personaliga seotud küsimuste või valitsuse toetusfondidele tehtavate 
taotlustega ja kõik osapooled isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas vajasid head 
nõustamist. Mitmes riigis ei ole isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonide 
või tööliste jaoks vastu võetud tugiprogrammid täitnud oma lubadust pandeemia mõju 
leevendamise osas, kuna vahendeid ei ole kas veel eraldatud või kehtib neile läbivaatamine ja 
võimalik tagastamine juhul, kui kõik tingimused ei ole täidetud. 
 
Märkimisväärne on, et isikukaitsevahendite varud olid saadaval vastanutest vaid 43% jaoks. 
Intervjuude partnerid erinevates riikides kinnitasid seda, et eriti COVID-19 pandeemia alguses 
oli isikukaitsevahendeid äärmiselt keeruline hankida - isegi kuigi see oli isiku- ja 
majapidamisteenuste osutamise jätkamise/taastamise ülioluline eeltingimus. 
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Joonis 7: Tugimeetmete kättesaadavus COVID-19 pandeemia ajal (veebruar kuni juuni 2020):  isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonid, majapidamised ja töölised (%) 
 

 
 
Allikas: Ad-PHS COVID - 19 uuring (2020). 
 

On oluline panna tähele, et isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonide, 
majapidamiste ja tööliste vahel esinesid väikesed erinevused. Suurem osa isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonidest osutas, et valitsuse tugiprogrammid olid 
saadaval (86%) ja ka nõuandeid selle osas, kuidas programme kõige paremini kasutada, võis 
saada suurem osa vastanutest (56%). Olukorras, kus COVID-19 pandeemia mõjutas töösuhete 
alustalasid (nt lühiajaline töö, karantiiniga seotud hüvitamine), oli 70% vastanutest ligipääs 
õigusnõustamisele tööõiguse ja -regulatsioonide valdkonnas. Lisaks võis 80% vastanutest 
toetuda isiku- ja majapidamisteenuste osutamisega seotud soovitustele või suunistele.  See 
näitab seda, et isiku- ja majapidamisteenuste organisatsioonidel oli suurem võime hankida 
teavet saadaolevate tugimeetmete kohta (võrrelduna näiteks isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonna töölisi palkava majapidamisega). Lisaks olid paljud instrumendid loodud ametliku 
isiku- ja majapidamisteenuste organisatsiooniga sõlmitud töösuhte ümber ja neid ka hallati 
nende kaudu; seetõttu kaldusid erinevate toe saamise võimaluste kättesaadavusega rohkem 
tegelema just organisatsioonid. 
 
Meie intervjuude partnerid rõhutasid seda, et olukorrast ülevaate saamine pidevalt 
muutuvates tingimustes oli suur väljakutse kõigi jaoks isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonnas. Nagu uuringule vastajad välja tõid, ei olnud ühtne teabepunkt nõuannete 
saamiseks 53% jaoks kättesaadav (joonis 7). Isiku- ja majapidamisteenuste organisatsioonide 
jaoks olid esimesteks teabeallikateks COVID-19 pandeemiaga tegelemisel riigiasutused (49% 
vastanutest) ja isiku- ja majapidamisteenuste osutajate ühendused (35%). Lisaks kasutas 25% 
majapidamistest (kui isiku- ja majapidamisteenuste kasutajad ja mõnel juhul ka kui 
tööandjad) esmalt riigiasutuste pakutud teavet, kuid enamik (64%) ütles selgesõnaliselt, et ei 
riigiasutused, isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna ühendused ega ametiühingud ei olnud 
nende jaoks esimene teabeallikas. Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised 
kasutasid esmalt isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste ühenduse (36%) või 
riigiasutuste (27%) pakutud teavet. 
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Isiku- ja majapidamisteenuste organisatsioonid, majapidamised ja töölised hindasid 
ametivõimude reageeringut COVID-19 pandeemiale peamiselt kehva (34%) või keskmisena 
(31%) (joonis 8); samas olid 29% ametivõimude tegevusega rahul. 

 
Joonis 8: Hinnang ametivõimude reageeringule COVID-19 pandeemiale (veebruar kuni juuni 2020): isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonid, majapidamised ja töölised (%) 
 

 
Allikas: Ad-PHS COVID-19 uuring (2020). 
 
Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna ühenduste poolt COVID-19 pandeemia ajal 
sooritatud tegevuste hindamisel oli olukord küllaltki vastupidine – 38,9% vastajatest hindas 
seda heaks, 30,6% keskmiseks ja vaid 16,7% kehvaks (joonis 9). 
 
Joonis 9: Hinnang isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna ühenduste reageeringule COVID-19 pandeemiale 
(veebruar kuni juuni 2020): isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonid, majapidamised, töölised 
(%) 
 

 
 
Allikas: Ad-PHS COVID-19 uuring (2020). 

 
 
 
Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonid, majapidamised ja 
töölised COVID-19 pandeemia ajal Itaalias 
 Kuna enamik Itaaliast saadud vastuseid pärines isiku- ja majapidamisteenuseid kasutavatest 
või isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölisi palkavatest majapidamistest (92%), on 
võimalik COVID-19 pandeemia mõjusid üksikasjalikumalt kirjeldada vaid selle rühma puhul. 
47% majapidamistest ütles, et nad pakkusid kriisi esimestel kuudel (veebruar kuni juuni 2020) 
oma isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölistele isikukaitsevahendeid. Lisaks tegeles 
37% neist oma isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste heaoluga ja 36%  vaatas üle 
teenuse osutamise standardid ning protseduurid. See näitab seda, et majapidamised püüdsid 
teenuseid töös hoida. Ent tuleb võtta arvesse, et mõnede majapidamiste jaoks pidi see olema 
keeruline, kuna 14% neist koges suurt ja 29% mõõdukat vähenemist neile saadaolevate 
ressursside osas. Sellest tulenevalt tühistas 18% uuringus osalenud Itaalia majapidamistest 
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isiku- ja majapidamisteenused üldse ja 16% tegi seda osaliselt. Isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonna tugimeetmete osas tõid valdkonna organisatsioonid, majapidamised ja töölised 
välja selle, et saadaval olid soovitused ja suunised (65% vastanutest), valitsuse 
tugiprogrammid (44%) ja õigusnõustamine tööõiguse ja -regulatsioonide alal (43%). Ent 45% 
neist sedastas, et saadaval ei olnud nõuandeid selle osas, kuidas valitsuse tugiprogramme 
kõige paremini ära kasutada. Lisaks väitis 65%, et puudusid isikukaitsevahendite varud. Selles 
olukorras hindas 46% kõigist Itaalia vastanutest seda, et ametivõimude reageering oli kehv ja 
20%, et see oli keskmine; samas vaid 23% ütles, et see oli hea. Hinnang isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonnas tegutsevate ühenduste reageeringule oli soodsam, kuna 
34% uuringus osalenutest tõi välja selle, et see oli hea, ja 22% hindas seda keskmiseks.  
 
 
 
 

 

Tugimeetmed, mis olid isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonnas  
COVID-19 pandeemia ajal kättesaadavad 

 

COVID-19 pandeemia ajal töötasid EL-i liikmesriigid isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna 
jaoks välja väga erinevad reageeringud, kuigi nad järgisid samu eesmärke: nii erinevatele 
kasutajarühmadele isiku- ja majapidamisteenuste osutamise stabiliseerimine kui ka isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna säilitamine valdkonnana, mis pakub ettevõtlusvõimalusi 
suurele hulgale teenusepakkujatele ja tööd suurele hulgale isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonna töölistele. Alustuseks anname laialdase ülevaate sotsiaalhoolekandesüsteemi 
peamistest väljakutsetest ja lähenemistest, mis võimaldavad haavatavatel ja/või sõltuvatel 
rühmadel jääda nende enda kodudesse.  Seejärel toome näiteid sellistest 
tugimehhanismidest, mis tegelesid äritegevuste ja tööhõive järjepidevusega isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonnas. 
 
 

Isiku- ja majapidamisteenuste sektor kui osa sotsiaalhoolekandesüsteemist 
 
EL-i 21 liikmesriigi sotsiaalhoolekandesüsteemis isiku- ja majapidamisteenuste osutamist 
käsitlenud dokumendianalüüs paljastas, et haavatavate rühmade jaoks isiku- ja 
majapidamisteenuseid organiseerivad, osutavad ning rahastavad üksused olid teadlikud 
vajadusest nende teenuste säilitamise järele. Tugimeetmed olid suunatud omavalitsustele, 
isiku- ja majapidamisteenuste organiseerijatele ja antud valdkonna töölistele (suurendades 
nende vastupidavust) ning kasutajatele (võimaldades neil tulla toime COVID-19 pandeemiast 
tulenevate konkreetsete väljakutsetega). Järgnevad valitud näited illustreerivad erinevates 
EL-i liikmesriikides rakendatud erinevaid lähenemisi: 
• Riikides, kus sotsiaalhoolekanne on korraldatud omavalitsuste poolt, suurendasid keskvalitsused 
COVID-19 pandeemiaga seotud omavalitsuskulude ülempiiri või eraldasid omavalitsustele täiendavad 
vahendeid, et viimased saaksid kompenseerida pandeemiaaegseid täiendavaid kulutusi (nt Taani ja 
Eesti). Hispaania valitsus lõi 300 miljoni euro suuruse fondi, et katta COVID-19 pandeemiaga seotud 
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vajadusi sotsiaalteenuste osutamises. Bulgaarias laiendati Euroopa Sotsiaalfondi poolt rahastatud 
projekti „Patronage care for adults“ alusel osutatud teenuste ulatust nii, et see hõlmaks toidu, 
ravimite ja muude esmatarbekaupade eakateni toimetamist eriti just kõrvalistes piirkondades. 
• Saksamaal said need isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonid, kes osutasid 
regulaarselt sotsiaalhoolekande teenuseid neile inimestele, kes said oma sotsiaalkindlustuselt 125 
euro suurust toetust, taotleda nende teenuste eest sotsiaalkindlustuselt hüvitist isegi juhul, kui 
teenuste osutamine oli peatatud. 
• Prantsusmaal otsustati, et kodus sotsiaalhoolekande teenuseid pakkuvad töötajad peaksid saama 
preemiat, mille suuruse täpsustavad kohalikud omavalitsused. Ent see poliitiline tahe ei ole kõigi 
tööliste jaoks veel materialiseerunud, kuna määratud preemia erineb piirkonniti märkimisväärselt. 
• Poolas suurendati puuetega inimeste poolt kasutatavat toetust tugiisiku palkamiseks; Saksamaal 
pikendati sotsiaalhoolekande teenustega seotud isikliku hoolduse toetuste kulutamise tähtaega. 
 

Seoses COVID-19 pandeemia algusega nägid omavalitsused vajadust muuta oma 
olemasolevaid teenuseid ja pakkuda uut tüüpi teenuseid. Näiteks asendati koduvisiidid 
telefonikõnede või virtuaalsete visiitidega, et kontrollida klientide heaolu ja vähendada nende 
üksindust (nt Taanis), või otsiti viise, kuidas kaasata perekond ja kogukond teenuse osutamise 
ümberkorraldatud vormidesse (nt Itaalias). Inimestevaheliste kontaktide piiramised tõid 
kaasa selle, et omavalitsused korraldasid ümber oma kommunikatsioonikanalid; seda näiteks 
Bukarestis, kus avati spetsiaalne telefoniliin, mille kaudu said taotleda abi need eakad, kes ei 
saanud toetuda mõnele tugistruktuurile (seoses toiduvalmistamise, isikliku hügieeni või 
ravimite võtmisega). Saksamaal nõustus sotsiaalkindlustus selgesõnaliselt hüvitama 
alternatiivseid teenuseid (nt toiduainete ostmine või telefonikõned otseste hooldusteenuste 
asemel), mida osutasid kas madalamate hooldusega seotud kvalifikatsioonidega inimesed või 
piirkondlikud abistajad. 

 
Need paindlikud reageerimised COVID-19 pandeemiaga seotud väljakutsetele püüdsid 
säilitada sotsiaalhoolekande osutamise struktuure sotsiaalhoolekandesüsteemis.  
Ent enamikes riikides olid piirangud siiski kaugeleulatuvad ja vähemoluliste koduabiga seotud 
teenuste osutamine lükati edasi; seda eriti nende inimeste puhul, kes võisid toetuda endi 
sotsiaalsetele võrgustikele. Näiteks pakuti Maltal puuetega inimestele mõeldud tööteraapia, 
kogukonna ja sotsiaaltööga seotud teenuseid vaid neil juhtudel, mil seda käsitseti 
kiireloomulise ja hädavajalikuna. See oli suures ulatuses seotud isikukaitsevahendite kohese 
kättesaadavusega, kuna enamikes riikides seati esikohale haiglate või hooldekodude 
vajadused. Näiteks Sloveenias taotles Sloveenia puuetega inimeste organisatsioonide riiklik 
nõukogu võimudelt konkreetselt, et haavatavad puuetega inimesed kaasataks 
isikukaitsevahendite tarne prioriteetsete rühmade hulka, rõhutades sotsiaalhoolekande 
teenuste sõltuvust sellistest vahenditest. 
Lisaks muudeti teenuste osutamise väljakujunenud protsesse, et kaitsta isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna töölisi: Hollandis loodi spetsiaalsed „koroonameeskonnad“, 
kes pakkusid hooldust vaid COVID-19 patsientidele; Slovakkias lühendati kas tööaega või 
muudeti pauside ajastust, et viia isiku- ja majapidamisteenuste tööliste omavahelised 
kontaktid miinimumini. 
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Väga rangete sulgemisreeglitega riikides käsitleti isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna 
personali olulise tähtsusega tööjõuna ja neile kindlustati laiendatud liikuvus. Hispaanias andis 
kuningliku dekreedi 463/2020 artikkel 7 neile vajaliku liikuvuse ja õiguse siseneda oma 
klientide kodudesse. Lisaks said isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised jätkata 
töötamist Itaalias, kuigi valitsus soovitas tegevuse osutamise peatada (välja arvatud juhul, kui 
erakordsed asjaolud selle vajalikuks muutsid). Ent see tõstatas küsimusi selle kohta, millistel 
tingimustel hüvitataks teenused, mida ei saadud osutada. See sõltus haiguspuhkuse üldistest 
eeskirjadest, mida muudeti mitmes riigis (nt Taanis ja Eestis) ning mis enamikel juhtudel 
pakkusid suuremat ligipääsu haigustoetustele. Itaalias oli COVID-19 viirusega nakatumise 
korral koduabilistel õigus koduse isolatsiooni või haiglas viibimisega seotud toetusele 
tervishoiufondi Casacolf kaudu. Lisaks reguleeriti Luksemburgis konkreetselt 
eramajapidamistes osutatavaid isiku- ja majapidamisteenuseid, sätestades selle, et töötaja sai 
töötamisest keelduda vaid juhul, kui neil oli vastav tervisetõend. Nad olid töötamisest 
vabastatud ja neil oli õigus saada tühistatud teenuste eest hüvitust vaid juhtudel, mil nende 
pereliige oli nakatunud COVID-19 viirusega. 
 

Kohapeal elavad töölised moodusasid isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas vaidluste 
erijuhtumi, kuna neid mõjutasid oluliselt riikidevahelisele liikuvusele seotud piirangud. 
Austrias, kus enamik kohapeal elavatest hooldajatest tulevad Rumeeniast, Bulgaariast ja 
Horvaatiast, määras keskvalitsus ühekordse maksuvaba preemia suuruses 500 eurot neile, 
kes pikendasid oma vahetusi vähemalt nelja nädala võrra. Lisaks korraldati erironge ja -lende, 
et võimaldada hooldajatel üldistest reisipiirangutest mööda pääseda. COVID-19 pandeemia 
ajal muutusid kohapeal elavate hooldajate (nii formaalsete kui ka mitteformaalsete) 
tingimused halvemaks, kuna pereliikmed vähendasid oma külaskäike eakate 
majapidamistesse. Lisaks olid sisserändajatest kohapeal elavad hooldajad vallandamiste ja 
palkade omavolilise vähendamise vastu vähem kaitstud (nt Poolas).  Hollandis esindas neid 
töövaidlustes ühing FNV, soovitades luua hädaolukordade fondi, kust maksta neile, kes olid 
oma sissetulekud kaotanud. Itaalias tagas 2020. aasta mais välja antud 
ministeeriumidevaheline dekreet immuunsuse oma deklareerimata koduabilised 
registreerinud tööandjatele ja neile koduabilistele, kes olid töötanud Itaalias enne 31. 
oktoobrit 2019, andes neile välja ajutised elamisload. 
 
Isiku- ja majapidamisteenuste osutamise instrumentide muutmine kui vahend 
nende teenuste osutamise toetamiseks 
 
Riikides, kus olid olemas isiku- ja majapidamisteenuste kasutamist ja osutamist toetavad 
instrumendid, muudeti neid selliselt, et tagada äritegevuste jätkuvus ning tööhõive isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonnas. Need olid kas loodud stimuleerima nõudlust isiku- ja 
majapidamisteenuste järele või sagedamini kutsutud ellu selleks, et leevendada vähenevat 
nõudlust isiku- ja majapidamisteenuste järele.4 
 

 
4 EL-i liikmesriikide poolt kasutusele võetud lähenemiste ulatuse näitlikustamiseks on siinkohal võimalik ära tuua vaid valik 
vastavatest meetmetest. 
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• Nõudluse poolelt: 
- Luksemburgis suurendati koduabiliste palkamise maksimaalset kindlasummalist maksutoetust ajutiselt 

5400 euro pealt 6750 euro peale; 
- Itaalias said need, kellel oli alla 12 aasta vanuseid lapsi ja kes ei võtnud välja 15 päeva pikkust palgalist 

puhkust, lastehoiuteenuste jaoks 600 euro väärtuses kupongi; 
- Belgias pikendati teenuste osutamise kupongide, mille näol on tegemist peamise rahalise tugivahendina 

isiku- ja majapidamisteenuste nõudluse stimuleerimiseks, kehtivust kolme kuu võrra; 
- Belgia pealinnas Brüsselis suurendati teenuste osutamise kupongide piirkondlikku toetust 2 euro võrra 

tunni kohta (14,60 euro pealt 16,60 euro peale) vahemikuks 18. märtsist 30. juunini 2020.  See lisatoetus 
oli nähtud ette täiendavate isikukaitsevahendite kulu kompenseerimiseks. 

 
• Pakkumise poolelt: 
- Brüsseli piirkonnas võeti ajutise töötuse puhul kasutusele brutohüvitis suuruses 2,5 eurot tunnis. See oli 

mõeldud asendustuluna selleks, et tagada nende isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste, kes olid 
eelneva 14 kuu jooksul töötanud oma selle hetke tööandja heaks vähemalt ühe tunni Brüsseli piirkonnas, 
tavapärase palga kompenseerimine 95% ulatuses. Valloonia valitsus nägi ette täiendavad 8,6 miljonit eurot 
selleks, et tagada täispalk veel 40 tuhandele isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölisele; 

- Hispaanias tagati koduabilistele 70% nende palgast tingimusel, et nad suutsid tõestada, et nende töökohad 
olid kas kaotatud või ajutiselt peatatud. 2020. aasta märtsist septembrini tagas Hispaania valitsus vastavad 
toetused enam kui 23 tuhandele neile tingimustele vastavale koduabilisele; 

- Itaalias said need koduabilised, kes ei elanud oma tööandja juures ja kelle tööleping(ud) moodustasid 
enam kui kümme tundi tööd nädalas, 2020. aasta aprillis ja mais 500 eurot toetust. 

 

Enamikes riikides olid saadaval krediidid ettevõtetele, maksuvabastused või ettevõtete 
üldised toetuskavad (nt Prantsusmaa solidaarsusfond ettevõtetele, kelle käive oli alla 1 
miljoni euro ja kes olid kaotanud enam kui 50% tuludest). Kuigi toetuskavasid olid 
mitmesuguseid ja need olid ligipääsetavad ka mikroettevõtetele ja vabakutselistele, ei olnud 
enamik neist loodud isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnale ning ei arvestanud näiteks 
selle valdkonna eripäradega. Näiteks sai Saksamaa hädaolukorra toetuskva kasutada 
tegevuskulude katmiseks (nt büroo rent), kuid mitte personali jaoks. Ent isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonid teatasid, et kuna teenuste osutamine 
toimub majapidamistes, on enamik nende kuludest seotud personaliga. Austrias oli füüsilisest 
isikust kohapeal elavatele hooldajatele saadaval 2000 euro suurune hädaabitoetus. Ent kuna 
enamik neist on registreeritud oma kodumaal ja neil puudub Austria pangakonto, ei 
kvalifitseerunud nad toetuse saamiseks. 
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Poliitikatega seotud soovitused toetamaks 
isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna 
arengut 

 

COVID-19 pandeemia esitas isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnale tõsise väljakutse: see näitas 
pakilist vajadust sellise poliitikatega seotud tegevuskava järele, mis toetaks selle vastupidavust 
muutuvates oludes. See puudutab eriti neid hooldusteenuseid, mida osutatakse pikaajalise hoolduse 
süsteemi raames. Erinevate isiku- ja majapidamisteenuste kasutajate sõltuvus teenuste 
usaldusväärsest osutamisest näitab vajadust isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna olulisuse 
tunnustamise järele ja selle järele, et tegeletaks selgesõnaliselt selle valdkonna täiendava 
arendamisega käimasolevate või kavandatavate pikaajalise hoolduse valdkonna reformide raames. 
Vaja on lahendada nii isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna rahastamise ja abisaajate ringiga kui ka 
isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste oskuste profiilide ja töötingimustega seotud 
küsimused. 

 
Ülevaadatud lähenemised isiku- ja majapidamisteenuste osutamisele COVID-19 pandeemia ajal 
paljastasid järgnevad väljakutsed, millega EL-i liikmesriikides isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna 
rahastamise ja kohustuste laiemas raamistikus tegeleda tuleks: 
• Isiku- ja majapidamisteenuste osutamise korraldamine: on vajalik leida viise isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna ümberkorraldamiseks sotsiaalhoolekandesüsteemis, et perekonnad 
või kohalikud kogukonna oleksid suuremal määral kaasatud. Kuna sellega kaasneb erinevaid asjaosalisi 
hõlmavate konkreetse kiireloomulisuse ja/või keerukusega olukordade hindamine, ei piisa teenuse 
osutamise digitaalsete platvormide sisseseadmisest. Pigem on vaja kaaluda seda, kuidas kombineerida 
erinevaid pakkumisi ja korraldada ümber teabevood. Lisaks on vaja uuesti määratleda erinevate 
osapoolte omavahelised suhted ja nende kohustused; 
• Nõudlus isiku- ja majapidamisteenuste järele: haavatavatele rühmadele eriti just 
sotsiaalhoolekande teenuste osutamise peatamine pikemaks ajaks on tekitanud vajaduse isiku- ja 
majapidamisteenuste järele. Ent kuna klientide rahaline suutlikkus on paljudel juhtudel vähenenud, ei 
saa see vajadus isiku- ja majapidamisteenuste järele ilma sihtotstarbeliste toetusvahenditeta 
materialiseeruda (nõudlusena isiku- ja majapidamisteenuste järele). See probleem on eriti asjakohane 
seetõttu, et COVID-19 pandeemia on halvendanud juba varasemalt eksisteerinud puudujääke isiku- ja 
majapidamisteenuste osutamises ja rahastamises. Lisaks tuleb isiku- ja majapidamisteenuste järele 
leiduva nõudluse toetamise vahendeid üle vaadata ja laiendada, et vältida deklareerimata töö 
osakaalu suurenemist isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas olukorras, kus deklareeritud 
teenused ei ole kas taskukohased või kergesti kättesaadavad; 
• Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste töötingimused: mitmes riigis tähendas 
deklareerimata töö suur ülekaal isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas seda, et suuremal osal 
valdkonna töölistest puudus ligipääs valitsuse tugivahenditele, mis halvendas nende tööolusid ja 
majanduslikku olukorda. COVID-19 pandeemia esimese faasi jooksul kogesid ka registreeritud isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna töölised suurt esialgset ebakindlust seoses teenuste osutamisega, 
teenuste osutamise muutuvate raamtingimustega ja nii nende endi kui ka nende klientidega seotud 
muredega töötamise ohutuse seisukohalt. Erinevate EL-i liikmesriikide sidusrühmade andmetel oli see 
seotud üldise arusaamaga, et isiku- ja majapidamisteenuste valdkond on tervishoiu ja pikaajalise 
hooldusega võrreldes teisejärguline. Need seletused näitavad, et vaja on tunnustada seda, et isiku- 



15 

 
 

 

jamajapidamisteenuste valdkond on samavõrra oluline, kuna tegemist on tervishoiu ja pikaajaliste 
hooldusteenuste osutamise suuremate süsteemide olulise tugisambaga. 
 

Vaatamata COVID-19 pandeemiast tulenevale keerulisele olukorrale on isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkond kriisile reageerimiste kaudu vastupidavust üles näidanud. 
Erinevate väljakutsetega tegelema õppimise ajal on isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna 
sidusrühmad näidanud üles pühendumist, loovust ja võimet areneda, demonstreerides 
sellega isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnale omast innovatsioonipotentsiaali. On aeg 
kasutada neid impulsse ära selleks, et toetada kergesti ligipääsetavate ja taskukohaste isiku- 
ja majapidamisteenuste osutamist. 
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