
 

 

 

 

 

 

 
 

Kommenteeritud kokkuvõte 
Ad-PHS projekti hetkeseisundi aruandest 

Sissejuhatus: isiklikud ja majapidamisteenused kogu Euroopas 
Praegu töötab kogu Euroopas isiklike ja majapidamisteenuste valdkonnas (PHS) 6.3 miljonit inimest, 
mis moodustab umbes 3.4 protsenti kogu ELi tööhõivest. 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, samuti muutuvatest ootustest hoolduse ja tugiteenuste osas. 
Ka soolisest aspektist on PHSi igasugune avalik toetamine kasulik, kuna naised esindavad suurt osa 
PHSi pakkujatest, nii deklareeritud ja deklareerimata majanduse töötajatena kui ka pereliikmetena, 
kes täidavad majapidamis- ja hooldusülesandeid tasustamata valdkonnas. 

 
 
Ad-PHS projekti eesmärgid 
Isiklike ja majapidamisteenuste edendamise (Ad-PHS) projekti 
eesmärk on luua eri liikmesriikide osapoolte vahel PHSi jaoks ühine 
diskursiivne raamistik. See eeldas 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 oli käesoleva projekti eesmärk mõista, kuidas 
PHS erinevates kontekstides praegu töötab ning millised on praeguse 
hetke väljakutsed, ja kasutada seda teavet raamistike 
väljatöötamiseks, mis toetaksid kõiki ELi liikmesriike nende PHS-
poliitika väljatöötamisel. 

 
Täpsemalt on eesmärkideks seatud taustteabe ettevalmistamine ja 
igas riigis temaatiliste töötubade algatamine, kus oleks võimalik 
koguda ja analüüsida teavet, samal ajal paljulubavaid praktikaid tuvastades. Samavõrra on kavas 
ettepanekute tegemine PHSi arendamiseks erinevates keskkondades (suunised sotsiaalse dialoogi 
struktuuride, sotsiaalsete vautšerisüsteemide, professionaliseerumise, sidusrühmade õiguste ja 
kohustuste, digitaalsete platvormide ja võrgustike, töötajate kooperatiivide õiguste ja kohustuste kohta); 
samamoodi nagu ka üle-euroopalise dialoogi algatamine, eriti lõppkonverentsi kaudu. 

Seda projekti rahastab  
Euroopa Liit. 
(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

See dokument kajastab ainult autorite 
seisukohti ja Euroopa Komisjon ei saa 
vastutada selles sisalduva teabe võimaliku 
kasutamise eest. 

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. 
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PHSi olulisus ja kesksus 
Euroopa Komisjon määratleb PHSi kui “laia valikut tegevusi, mis aitavad kaasa perede ja üksikisikute 
kodusele heaolule: laste hooldus, eakate ja puuetega inimeste pikaajaline hooldus, koristamine, heakorra 
tunnid, kodu remont, aiandus, IKT tugi jne.”1 
 

Praegu on liikmesriikidele PHSi osas omane erinev professionaliseerumine ja formaliseerumine. Suur 
sõltuvus nii liikmesriikide vahelistest kui ka kolmandate riikidega seotud rändeahelatest 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 Euroopa Sotsiaalsete Õiguste Samba Tegevuskava ja kõik hooldusteenustega seotud algatused 
(Vananemise Roheline Raamat, Laste Garantii, Soolise Võrdõiguslikkuse Strateegia 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. 

 
 
Hooldus- ja mitte-hooldusteenused 
Projekti üldiste eesmärkide jaoks, loomaks ulatuslikku ülevaadet PHSi praegusest olukorrast kogu 
Euroopas, tuleb ülesanded ligipääsetavalt kategoriseerida. Seega on PHSi kaks peamist 
tegevuskategooriat hooldus- ja mitte-hooldus- või reproduktiivtöö. Hooldustööd pakub väline hooldaja ja 
selle keskmes on inimene. See toetab nii inimeste füüsilist heaolu kui ka ligipääsu inimõigustele ja 
osalemist kogukonnaelus (ja käesoleval juhul toimub see kodus). Mittehooldustegevused on üldjuhul 
objektikesksed, toetades otseselt koduga seotud ruumi või objekti hooldamist või ettevalmistamist. 

 
 
Töösuhetes osalevad pooled 
PHSi määratlemine ja mõistmine eeldab lõppkasutaja (PHS-tegevust sisseostvad üksikisikud või 
leibkonnad); töövõtja (töötaja, kellele makstakse PHSi tegevuste eest tasu); tööandja (teenuseosutaja või 
lõppkasutaja ise); ja valitsuse (keskse instantsina, mis kehtestab mängureeglid (pakkudes rahastust, luues 
ja rakendades õigusnorme, töötades välja vahendeid, reguleerides lepinguid ja viies läbi inspektsioone) 
vaheliste suhete selget mõistmist. 

 
 
Erinevad töökorraldused 

PHSi töökorraldus võib olla korraldatud erinevatel viisidel. Tööd teostatakse kas otsese töösuhte raames 
(Nt Prantsusmaal on see mudel väga levinud), kus kasutaja tegutseb seaduslikult PHSi töötaja tööandjana. 
Mõnikord saavad lõppkasutajad kasu töösuhte vahendamisega tegeleva vahendaja toest. Teine viis PHSi 
suhete korraldamiseks on teenusepakkuja kasutamine. Sellised lepingud moodustavad nüüd suurema osa 

 
1 Euroopa Komisjon (2012): Talituste töödokument isiku- ja majapidamisteenuste tööhõivepotentsiaali kohta, mis on lisatud 
dokumendile „Komisjoni teatis Euroopa Parlamendile, nõukogule, Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomiteele ning Regioonide 
Komiteele. Töövõimalusterohke majanduse suunas“, lk 4. 
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PHS-lepingutest ELis (Belgias on tugevalt välja töötatud ja avalikult toetatud teenusepakkujate süsteem, 
kus tööhõivestandardid määratakse kindlaks kollektiivlepinguga ja organisatsioonid vastutavad palkade ja 
hüvitiste administreerimise eest; sarnane on olukord ka nt Soomes, Prantsusmaal, Itaalias, Hispaanias ja 
mujal). Vahenduskokkuleppe üks hiljutisemaid variante hõlmab veebiplatvormide arendamist, nt Austrias, 
Saksamaal, Taanis ja Iirimaal. Ometigi on need teenusepakkumised sageli osa eraõiguslikest 
kasumiettevõtetest, kes tegutsevad seaduslikkuse piiril, ja pole mitte alati osa ametlikult rakendatud 
teenustemaastikust. Teenuseosutaja kokkulepe võib hõlmata füüsilisest isikust ettevõtjaid, tõenäoliselt 
enamasti mitte-hooldusteenuste valdkonnas (nt Rootsis). FIEna tegutsevate teenuseosutajate puhul 
koosneb „organisatsioon” täielikult PHS-töötajast/ettevõtte omanikust, kes saab kasu riiklike vahendite 
regulatiivsetest omadustest (otsese tööhõivega sageli seotud väljakutsed, nagu läbipaistvus, ebakindlus, 
tööõigused ja sotsiaalne kaitse, on siiski endiselt probleemsed). 

 
 
Väljakutsed PHSi ametlikustamisel 
Praeguseks on paljudes riikides PHSile poliitikas vähe tähelepanu pööratud või on valdkonda reguleeritud 
vaid osaliselt, kajastades endiselt valdavat suunda selle sektori olulisuse struktuurse tähelepanuta jätmise 
suunas. Kontrastina soovitab Ad-PHS projekt pöörata suuremat rõhku valdkonna tohutule panusele 
ühiskonna kõigisse sotsiaalsetesse aspektidesse, tehes PHSist sotsiaalse investeeringu idee suurepärase 
näite. Üheks suurimaks PHSi arengut pärssivaks väljakutseks selle kalduvus deklareerimata töökorralduse 
poole (mida soodustavad konkreetsed tööturustruktuurid, ametliku tööhõive kulud, poliisid ja 
ränderežiimid). 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. 

 
 
PHSi arendamist toetavate instrumentide hindamine 
PHS kannatab teenuste läbipaistvuse (mil määral on instrumendi eesmärk ja omadused kõigile 
osapooltele selged ja arusaadavad); teenuste kättesaadavuse (kõigi lõppkasutajate ja töötajate võime 
instrumenti kasutada); teenuste funktsionaalsuse (mil määral instrument töötab ettenähtud viisil); ja 
teenuste jätkusuutlikkuse (mil määral saab instrument lähitulevikus jätkuvalt täita riigi PHSi vajadusi) 
puudumise all. Olemasolevad lähenemisviisid nende probleemidega tegelemiseks jagunevad kolme 
kategooriasse: finantseerimine, protsesside haldamine ja kvaliteedi haldamine. Projekti hetkeolukorra 
aruandes hinnatakse erinevaid lähenemisviise nende väljakutsetega toimetulekuks. 

 

 
PHSi instrumentide mehhanismid 
Väljakutsetega tuleb toime tulla mitmekesiste strateegiate või lähenemisviiside kaudu, mis keskenduvad 
sellele, kuidas parandada finantseerimist, protsesside haldamist ja kvaliteeti. Sageli töötab ühe 
poliitikainstrumendi raames korraga mitu mehhanismi. Sellepärast sellised instrumendid nagu nt 
sotsiaalsed vautšerid näevad välja ja tegutsevad eri liikmesriikides erinevalt. 
PHSi finantseerimist puudutavate mehhanismide eesmärk on sageli vähendada teenuse kasutajate 
kulusid, tagades samal ajal, et töötajale makstav töötasu kasvaks või püsiks deklareerimata turuga 
konkurentsivõimeline; samal ajal kui protsesside haldamise mehhanismid püüavad aidata PHSi osalistel 
üksteisega hõlpsamini suhelda. Näiteks võivad instrumendid määrata, kuidas lõpp-kasutajad PHSi 
teenustele ligi pääsevad. Kvaliteedi haldamise poliitikate eesmärk aga on motiveerida kasutajaid ja 
töötajaid valima aktiivselt reguleeritud, ametlikku PHS-tööd, mis põhineb selle kõrgemal kvaliteedil 
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võrreldes deklareerimata tööga. Mehhanismid, näiteks koolitusprogrammid või töötajate 
sertifitseerimine ning tööandjate kaubamärgid või sildid toovad esile eeskirjade järgimist, valdkonna 
alaseid teadmisi, töötajate oskusi ja võimeid ning usaldusväärsust. 

 
 

Pilk tulevikku 
Ad-PHS projekt on kaasanud riiklike PHS-diskursustega seotud 
töötubade ja seminaride kaudu 21 liikmesriigi peamisi sidusrühmi. 
Siiski on osutunud keeruliseks koguda põhjalikku teavet PHSi 
olukorra kohta kõigis projekti hõlmatavas liikmesriikides.  

Arvestades aga ilmset vajadust PHSi seadustamise järele ja suurt 
huvi selle valdkonna arendamiseks mõeldud instrumentide 
rakendamise vastu, tuleb siiski jätkata teadmiste järjestikust 
laiendamist. Eelkõige tuleb võrgustikke laiendada Kesk- ja Ida-
Euroopa riikides, kus Ad-PHSi valdkond on vähe toetatud või pole 
veel piisavalt arenenud. 
 

Peame oluliseks rõhutada, et hoolimata selle suurest panusest meie ühiskonda, tunnustatakse ja 
toetatakse PHS-teenuseid Euroopa institutsioonide ja riikide ametivõimude poolt endiselt ebapiisavalt. 
See alaesindatus võib mõjutada nii PHSi töötajaid kui ka lõpp-kasutajaid. 
 
Siiski näeme ELi poliitikate ja programmide teatavat ühilduvust ning kõige olulisemad neist on loetletud 
allpool. 

 
 

Programmide ühilduvus 
 
• Nii on ELi pühendumus ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsioonile ja puuetega 

inimeste strateegiale 2010–2020 toetanud eelarve eraldamist ja mitterahaliste hooldusteenuste 
ja/või rahaliste toetuste kättesaadavuse tagamist puuetega inimestele kõigis projektiga 
hõlmatud riikides. Seetõttu võib tugevam sidusus ELi tasandil avaldada sarnast mõju ka PHSi 
arendamisel. 

• Euroopa liidrite vastu võetud sotsiaalsete õiguste Euroopa sammas keskendub tugevalt kõigile 
võrdsetele võimalustele ja töökohtadele ning ametialase liikuvuse ja majanduse 
ümberkorraldamise toetamisele. Seetõttu peaks tulevane tegevuskava sisaldama meetmeid, 
mille eesmärk on parandada tervishoiuteenuste kättesaadavust ja taskukohasust, samuti sektori 
töötingimusi. 

• Komisjoni hiljutises soolise võrdõiguslikkuse strateegias 2020–2025 on sätestatud järgmise viie 
aasta peamised meetmed koos eesmärgiga tugevdada soolise võrdõiguslikkuse aspekti 
integreerimist kõigisse ELi poliitikatesse ja suurematesse algatustesse. 

• Kuna kooperatiive on juba mõnedes Euroopa riikides, näiteks Itaalias, PHSi valdkonnas olulisteks 
tegijateks nimetatud, aitaks PHSi arendamine kaasa ka Sotsiaalmajanduse tegevuskava 
eesmärkide elluviimisele. 

• Kuna majapidamis-töötajad on sageli riikidevaheliselt liikuvad, kutsutakse Euroopa tasandi 

 

Lisasoovituste saamiseks lugege 
projekti Ad-PHS memorandumit 
»Isiklike ja majapidamisteenuste 
arendamine – tänane ja homne 
vajadus« uue Euroopa Komisjoni ja 
parlamendi jaoks alates 2019. aasta 
maist.  
 
Dokumendiga saab tutvuda siin. 

https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
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osalejaid, nagu vastloodud Euroopa Tööhõiveamet, tagama neile õiglased töötingimused. 
Euroopa tasandi osalised saavad täiendavalt anda impulsse majapidamis-töötajate üle-
euroopalise kvalifikatsiooniraamistiku loomiseks, mis võimaldaks neil oma oskusi ühest 
kontekstist teise üle kanda. Samuti kavatsetakse deklareerimata tööga võitlemise Euroopa 
platvorm integreerida ELA-sse 2021. aastal. 

• Sarnaselt peaks PHS arendamine olema ka osa ELi Maapiirkondade pikaajalisest visioonist, nii 
selleks et ennetada maaelanike tõrjumist kodustest tugiteenustest kui ka selleks, et luua 
maapiirkondade elanike jaoks mitmekesiseid töövõimalusi. 


