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Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste professionaalsuse 
suurendamine on EL-i riikide jaoks ülioluline:
- et luua deklareeritud töökohti, mis toetavad nii elanikkonna 
haavatavat osa (eakad, puuetega inimesed) kui ka töö- ja eraelu 
tasakaalu;
- et hinnata vääriliselt miljoneid isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonna töölisi ja kaitsta nende väärikust ning terviklikkust, pakkudes 
neile korralikku tööd ja põhilisi sotsiaalseid õigusi;
- et arendada isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste oskusi, 
võimaldades neil majapidamistele kvaliteetseid teenuseid pakkuda;
- et tunnustada Euroopa tasandil majapidamiste vajadustele vastavaid 
ametikohti ja neile vastavaid kvalifikatsioone.
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TÄHTSAIMAD MÕISTED 
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MÄÄRATLUSED 
1 -Professionaliseerumine

Käesolevas dokumendis on tööliste professionaliseerumine määratletud kui vahendid töötajate kutsealaste oskuste 
omandamiseks või nende tunnustamise tagamiseks ja nende kaasamiseks professionaalsesse karjääriteesse: elukutse 
õppimine, uute oskuste omandamine nende konkurentsivõime jätkuva arendamise tagamiseks, töökohtade vahetamine 
ja kutsealane areng. Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas hõlmab professionaliseerumine nii esmast kui ka 
kutseharidust. 

2 -Kutseprofiil

Kutseprofiil (või ametialane profiil) koosneb kutseala seletusest kirjelduse, ulatuse kohta käiva märkuse ja määratluse 
kujul. Lisaks loetletakse seal üles teadmised, oskused ja pädevused, mida eksperdid peavad asjakohaseks. Tegelikult on 
tegemist kõigi pädevuste kogumiga konkreetse töökoha või organisatsioonisisese rolli kirjeldamiseks. Kutseprofiili võib 
kirjeldada ka kui käitumiste kogumit, mida töötajatelt nende organisatsioonisiseses rollis nõutakse. Euroopa Komisjon 
struktureerib oma Euroopa oskuste, pädevuste, kvalifikatsioonide ja elukutsete portaali (ESCO) kaudu ametikohtade 
omavahelisi hierarhilisi suhteid koos vastavate kutseprofiilidega.1

3 -Kutsekvalifikatsioonid

On kvalifikatsioonid, mida tõendavad tõendid ametlike kvalifikatsioonide kohta, pädevuskinnitus ja/või kutsealane 
kogemus.2 Euroopa kvalifikatsiooniraamistik (EQF) on Euroopa ühtne võrdlusraamistik, mis on töötatud välja  selleks, 
et muuta kvalifikatsioonid erinevates riikides ning süsteemides kergemini loetavaks ja mõistetavaks. See on kavandatud 
olulise vahendina selleks, et toetada õppijate ja tööliste piiriülest liikuvust ning elukestvat õpet kõikjal Euroopas. 

TÄHTSAIMAD MÕISTED 

2020. aastal hinnati, et isiku- ja majapidamisteenuste valdkond moodustas EL-is 6,3 miljonit ametlikku töökohta, 

esindades seeläbi 3 , 4% kogu tööhõivest.3 Eeldatakse, et järgnevatel kümnenditel isiku- ja majapidamisteenuste 

sektor kasvab; seda peamiselt Euroopa elanikkonna vananemise ja naiste suurema tööturul osalemise tõttu. 

2019. aasta 1. jaanuaril moodustasid vähemalt 65 aasta vanused inimesed 20,3% Euroopa elanikkonnast4 ja seejuures 

esines riikides märgatavaid erinevusi (22% Itaalias ja Kreekas, 21% Saksamaal ning 13% Iirimaal). 

Eurostati rahvastikuprognoosid näitavad, et eakate osakaal suureneb märgatavalt: aastal 2035 moodustavad nad peaaegu 

veerandi Belgia (24%), Portugali (25%) ja Rootsi (24%) elanikkonnast ning veelgi suurema osa Itaalia (29%) ja Saksamaa 

(30%) elanikkonnast. Lisaks suureneb Euroopa Liidu rahvastikus kõige kiiremini väga vanade inimeste suhteline osakaal. 

Seega eeldatakse, et üle 80 aasta vanuste eakate osakaal EL-i 28 liikmesriigis aastatel 2015 kuni 2080 kas kahekordistub 

või suureneb veelgi rohkem, tõustes 5,4% pealt 12,7% peale. 

Abikaasa surma tõttu elavad eakad üha sagedamini üksinda ja koos sugulastega elamine kipub olema järjest  harvem; 

see tekitab põlvkondade vähema kooselamise ja täiskasvanud laste ning nende perede elukohtade suurema geograafilise 

kauguse trendi.   

1 Iga elukutse mõiste sisaldab ühte eelistatud tingimust ja mistahes hulka mitte-eelistatud tingimusi ning peidetud tingimusi kõigis ESCO keeltes.

2 Kutsekvalifikatsioonide tunnustamist käsitlev Euroopa Parlamendi ja Nõukogu direktiiv 2005/36/EÜ 7. septembrist 2005: https://eur lex.europa.eu/legal-content/
EN/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

3 Lebrun (2020).

4 Eurostat, „Rahvastiku struktuur ja vananemine“, august 2020.
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Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna kahel poolel (hooldus ja hooldusega mitteseotud) on nii erinevusi, sarnasusi kui 
ka vastastikku täiendavaid omadusi. Hooldusega seotud teenuseid käsitletakse Euroopas traditsiooniliselt sotsiaalpoliitika 
alla kuuluvaks ja seega rahastavad neid riigiasutused. Ent majapidamistega seotud teenuseid katavad tööhõivepoliitikad, 
mille eesmärk on luua uusi ametlikke töökohti, vähendada deklareerimata tööd ja suurendada naiste osalemist tööturul, 
vähendades selleks tasustamata tegevusi. 

Vaatamata neile kahele erinevale õiguslikule raamistikule võidakse ühte ja sama teenust (nt kodu koristamist) pidada 
osaks sõltuvale inimesele pakutavast üldisest hooldusest või seda võidakse pakkuda muude sotsiaalmajanduslike 
perspektiividega mittesõltuvatele inimestele. Võttes arvesse raskusi hooldusega seotud ja mitteseotud tegevuste 
eristamisel on saaja staatus seetõttu oluline ja see võib panustada teenuste olemuse määratlemisse. 
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1 – Kvaliteet 

Professionaliseerumine tagab teenuse kõrgema kvaliteedi ja määratleb selgelt nii hooldusega seotud kui ka hooldusega 
mitteseotud tegevuste jooksul sooritatavad ülesanded.  

Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised peavad omandama nii tehnilisi oskusi (nagu teadmised põhilistest 
hügieenieeskirjadest, konkreetsete toodete kasutamisest ja ohtlike keemiliste reaktsioonide vältimisest, haavatavate 
isikute eest hoolitsemise pädevused, kutsealane eneseteadlikkus ja tööga seotud ohtude ärahoidmine) kui ka 
suhtlemisoskusi (nagu diskreetsus, usaldus, enesemääramine ja kohanemine kasutaja vajadustega). 

See aitab kasutajal mõista seda, et tööline pakub enda eest ise hoolitsemisega võrreldes paremat teenust. 
Professionaliseerumine toob seega kaasa parema kvaliteedi või suurema tootlikkuse ning on seeläbi töötasude 
parandamise hädavajalik element. 

2 – Ohutus 

Professionaliseerumine kindlustab pakutava teenuse suurema ohutuse: 

• Õigete liigutuste õppimine kukkumiste vältimiseks ja õigete toodete kasutamine,

• Kutsealase läbipõlemise vältimine ja perekondade nõudmiste piiramine sektoris, kus töö- ja eraelu vahelist piiri 
võib olla raske ära tunda. 

3 – Tunnustamine 

Professionaliseerumine on isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste jaoks hädavajalik. See viib nende 
tunnustamiseni, kaitstes nende väärikust ja terviklikkust, pakkudes neile korralikku tööd ja sotsiaalseid õigusi. Euroopa 
tasandil tunnustamisest rääkides tähendab see tõelisi elukutseid koos majandusliku, sotsiaalse ja ühiskondliku 
lisandväärtusega.  

8



>>

JUHTUMIUURINGUD 

9



PRANTSUSMAA 

Iperia5 on Prantsusmaa ekspertplatvorm professionaalsuse suurendamiseks otsese tööhõive sektoris. Platvormi 
missioon on luua ja arendada väljaõppe pakkumise ja professionaliseerumise vahendeid kolme tüüpi töölistele: 
sõltuvate inimeste abistajad, lapsehoidjad (mõlemad kuuluvad hooldussektorisse) ja majapidamistes töötajad 
(hooldusega mitteseotud). 

Hiljuti lõi Iperia professionaalidele mõeldud koolitusprogrammi, mis käsitleb puuetega inimestele pakutava koduse 
toe eripärasid. 

Oma vanuse või puude tõttu otsustavad 430 000 Prantsusmaa sõltuvat isikut palgata ise otse hooldustööline, kes 
neid igapäevaselt saadab. Alates 2005. aasta seadustest on kodus heades oludes elamine asjasse puutuvate inimeste 
jaoks kahtlemata varasemast lihtsam ja vähem riskantsem. Professionaalsed hooldustöötajad väljendasid ise oma 
vajadust professionaliseerumise järele puude korral abistamise ja toetamise valdkonnas, mis vajab kodus töötavatelt 
hooldustöölistelt erilisi oskusi. Teenuste kindlustamine ja kohandamine hõlmab professionaalide koolitamist seoses 
puuetega inimesi puudutava koduse hoolduse eripäradega. Praegune kutsealane sertifitseerimine on mõeldud 
põetamise, lapsehoiu ja elukorraldusega abistajatele, kuid see ei kata vajalikke oskusi täielikult. 

Seetõttu on kohaseks vastuseks mõlema nimetusega seotud puudele spetsialiseerumise loomine („spécialisation 
handicap“). 

Puuetega inimeste eest hoolitsemisele spetsialiseerumine toetab hooldust, mis on spetsialiseerunud just sellele 
osale elanikkonnast - et saata puuetega inimesi nende elus. Kolmest oskuste plokist koosneva koolituskursuse kestus 
on 174 tundi. 

See põhineb Euroopa elukestva õppe kvalifikatsiooniraamistikule (EQF) vastaval 3. taseme atestatsioonil ja edendab 
puuetega laste või täiskasvanute koduse hooldamise põhiteadmiste omandamist, võttes arvesse puudega inimesega 
loodava suhte eripärasid. 

„Handicap“ väljaõppega seotud tegevuste ja oskuste raamistik ei hõlma arstiabi, keskendudes sellele, „kuidas 
hoolitseda“: tähendades seda, kuidas kanda hoolt puudega inimest vahetult ümbritseva keskkonna eest ja kuidas 
panustada tema heaolusse. 

Koolitusega seotud pakkumine sõltub Prantsusmaal tööhõive mudelist: kas otsese tööhõive või teenusepakkujate 
kaudu palgatud töölised. On ka täheldatud, et enamus ajast sooritab sõltuva isiku (eakas või puudega inimene) 
majapidamises üks tööline kõiki nii hooldusega seotud kui ka mitteseotud ülesandeid (inimese tõstmine, üldine 
hooldus, koristamine, toiduvalmistamine jne) ja seetõttu eelistati integreeritud lähenemist. Töölistel on seetõttu 
ligipääs lühikursustele (hooldusega seotud või mitteseotud tegevusi käsitlevad moodulid) või kvalifitseeritud 
väljaõppele, mille raames nad õpivad tõhustaks sekkumiseks sellises eritüüpi majapidamises nii hooldusega seotud 
kui ka mitteseotud tegevusi. See lähenemine tuleneb pragmaatilisest vaatest kasutaja vajadustele. 

Teenuseosutajad 

• Mõne isiku- ja majapidamisteenuste organisatsiooni raames tegutsevate ja haavatavatele inimestele (eakad, 
puudega inimesed ja alla 3 aasta vanused lapsed) teenuseid osutavate selle valdkonna tööliste jaoks on nõutavad 
diplomid, kvalifikatsioonid või vähemalt 3-aastane töökogemus. Ka juhtide jaoks on nõutavad konkreetsed 
diplomid. Seetõttu on mitmed isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonid käivitanud olulised 
koolitusprogrammid, mis kasutavad erinevaid meetodeid: „klassikalised“ füüsilised kursused, üks-ühele 
koolitus, seminarid, e-õpe jne. See väljaõpe ulatub põhioskustest (EQF-i 1. tase) kuni magistrikraadini (EQF-i 7. 
tase). Neid koolitusprogramme pakutakse kas ettevõttes kohapeal või väliste koolitusorganisatsioonide poolt.  

• Kuigi muude isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töökohtade, näiteks koristamise, aiatööde või 

3-aastaste või vanemate laste hoidmise, jaoks ei ole diplom või kvalifikatsioon nõutav, koolitavad paljud isiku- 

ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonid oma töötajaid, et pakkuda tänu paremate oskustega 

töötajatele kvaliteetsemaid teenuseid.

5 https://www.iperia.eu/  
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• Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioone kutsutakse üles allkirjastama riiklikku NOVA 
hartat, mida haldab riigi majandus- ja rahandusministeerium. Allakirjutanutele antakse ligipääs erinevatele 
vahenditele, mille eesmärk on toetada neid nende algatustes teenuse kvaliteedi parandamiseks.

• Teise võimalusena võivad isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonid valida spetsiaalselt 
valdkonnale välja töötatud standardite kohaldamise. Tänaseni eksisteerib sektoris neli standardit: NF 
Services „Isiklikud teenused kodus“, Qualicert „Teenused üksikisikutele“, Qualisap ja Cap’Handéo-SAP. Neid 
kohaldades nõustuvad isiku-  ja majapidamisteenuste valdkonna organisatsioonid vabatahtlikult kõrgetele 
kvaliteedinõudmistele vastama ja neile kehtib regulaarne järelevalve.

Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna ettevõtete riiklikus professionaalses harus tegutsejad on aktiivselt 
kaasatud valdkonna tööliste professionaliseerumise väljatöötamisse. Nende töö eesmärk on teenuste integreeritud 
pakkumine, propageerides selliste erinevate elukutsete, mis kodudes omavahel kokku puutuvad, suuremat 
omavahelist koostööd eesmärgiga muuta need töökohad atraktiivsemaks. Tänu kahekordsele väljaõppesüsteemile 
kvalifitseerub igal aastal umbes 3000 uut töölist. 

Otsene tööhõive 

Sotsiaalne dialoog on võimaldanud lisaks seadusel põhinevale toetusele luua ka traditsioonilise tööandjapoolse 
toetuse, mida maksab iga majapidamisest tööandja ja mis on nähtud ette sektoris töötajate kutsealaseks väljaõppeks. 
Selle fondiga on otsese tööhõive sektor suutnud viia ellu professionaalsuse suurendamise poliitika koos valdkondliku 
diplomi ja suure valiku väljaõppe jätkumoodulitega, mis on ligipääsetavad alates peres töötamise esimesest tunnist. 
Enne, kui lapsehoidjad saavad laste eest hoolt kanda, peavad nad olema heakskiidetud. Selleks peavad nad läbima 
eelneva 120-tunnise väljaõppe. 

Sotsiaalne dialoog on muutnud võimalikuks alljärgneva. 

• Tööliste jaoks: võimalus pääseda ligi 58 tunnile koolitusele aastas alates esimesest töötatud tunnist ja seda 
ilma staažiga seotud tingimuste või minimaalse iganädalase tööajata.

• Lihtne koolitustele registreerumine eraettevõtjatest tööandjate ja tööliste jaoks. Väljaõpe ei sõltu mitte 
töölepingust, vaid töötajast endast.

• Tööliste jaoks on see tasuta ja tööandjatele kehtib nende igakuistel sotsiaalkindlustusmaksetel põhinev 
alandatud hind, mis hõlmab väljaõppe hinna tasumist, palga maksmist koolituse kestuse jooksul ja elamiskulude 
(hotell, sõidukulud, toitlustus) fikseeritud tasu. See viimane meede võimaldab töölistel kasutada oma õigusi 
ilma, et nad peaksid muretsema enda väljavahetamise pärast (see on selles sektoris väljaõppega alustamise 
jaoks keskne takistus).

•  Rahaline toetus juhiloa saamise ja sõiduaja jaoks.

Lisaks spetsiaalse professionaliseerumise raamistiku loomisele on kutsutud ellu asjakohane ja sektori reaalsusega 
kohandatud koolituspakkumine, et suurendada sektori atraktiivsust ja võimaldada isiku- ning majapidamisteenuste 
valdkonna tööliste poolt vajatavate oskuste tunnustamist.
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ROOTSI 
Pikaajalise hoolduse jaoks on kohalike omavalitsuste poolt paika pandud litsentsid, hinnad ja vastavused (isegi 
eraisikutest teenuseosutajatele), mille üle omavalitsused ka järelevalvet teostavad. Riikliku Sotsiaalkindlustusameti 
poolt iga-aastaselt läbi viidav kasutajate rahulolu uuring on kõige laialdasemalt kasutatav vahend pikaajalise 
hoolduse kvaliteedi mõõtmiseks Rootsis. Lisaks on alates 2015. aastast Rootsi Standardiinstituudi poolt rakendatud 
kahte standardit, mis käsitlevad  „Ulatuslike vajadustega eakatele pakutava hoolduse, põetamise ja taastusravi 
kvaliteeti tavapärastes ja hoolekandeasutustes“. Viimastel aastatel on mõned omavalitsused töötanud välja 
töötavatele hooldustöötajatele mõeldud koolitusprogrammid, kuid koolitustel puuduvad miinimumnõuded. Üle 
75% hooldustöötajatest on saanud vähemalt ühe aasta formaalset väljaõpet. 

Hooldusega mitteseotud teenuste osas on mõned eraettevõtted kas registreerunud kollektiivläbirääkimistes osaleva 
tööandjate esindusühingu Almega juures, otsustanud oma töölisi põhiliste koduste tööde osas ise koolitada või 
toetuvad sotsiaalsete partnerite poolt aastal 1985 käivitatud kahepoolsele koolitusorganile SRY (Servicebranschens 
Yrkesnämnd). 

BELGIA 
Belgia teenuste osutamise kupongide kava raames näeb valdkondlik kollektiivläbirääkimiste leping ette seda, et kõik 
teenuste osutamise kupongide ettevõtted peavad koolitama oma töötajaid vähemalt 12 tundi või 2 päeva aastas 
(täistööajale taandatud töökohtadel põhinedes). Seda kohustuslikku koolitust rahastavad osaliselt piirkondlikud ja 
valdkondlikud koolitusfondid. 

Valdkondlik koolitusfond (Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services/Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques) 
loodi aastal 2009 sotsiaalsete partnerite poolt. See panustab kõigi ühiskomiteesse 322.01 kuuluvate tööliste ja 
ettevõtete jaoks koolituspoliitika väljatöötamisse. Sel viisil tagab see sektori koolitusega seotud vajaduste täitmise 
ja hõlbustab kõigi sidusrühmade koolitusega seotud pingutusi. Lisaks piirkondlikule rahastusele katab valdkondlik 
koolitusfond uute teenuste osutamise kupongide alusel töötavate tööliste koolituskulud 9 kuni 18 tunni ulatuses. 
Lisaks viib valdkondlik koolitusfond läbi mitmeid projekte - näiteks „Jätkusuutlikkuse fond“, mille eesmärk on tõsta 
teadlikkust teostatavast ja võimalikust tööst isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas, ning mille esimene kampaania 
(aastal 2019) keskendus sobivate seadmetega varustamisele. Veel üks projekt on digitaalse õppeplatvormi „Minu 
täiuslik päev“ rajamine. Selle eesmärk on pakkuda teenuste osutamise kupongide alusel töötavatele töölistele uusi 
vahendeid väljaõppeks ja see on mõeldud ka teabeplatvormiks potentsiaalsetele sama valdkonna töölistele. 
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SAKSAMAA 
Saksamaal pole tõelisi riiklikke poliitikaid isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna toetamiseks ja seega 
domineerib seal jätkuvalt deklareerimata töötamine. Seetõttu on Saksamaa Pädevuskeskus „Majapidamisteenuste 
professionaliseerumine ja kvaliteedi tagamine“ viimas hetkel läbi üldist mõtisklust selle üle, kuidas saaks isiku- ja 
majapidamisteenuste sektoris professionaliseerumise poliitikat rakendada. 

Peamine eesmärk on edukate käimasolevate projektide jätkamine ja edasiarendamine. 

• Aastal 2020 algatab pädevuskeskus majapidamistega seotud teenuste valdkonnas tegutsevate spetsialistide 
kvalifikatsiooni raamõppekava edasiarendamise. Sellega seoses kaasatakse erinevaid eksperte. Peamiseks 
tõukejõuks saavad olema seni õppekavaga seoses praktikas omandatud kogemused. Ühingu „dgh“ (Saksamaa 
Kodumajanduse Ühing) raamõppekavaga anti pädevuskeskuse esimestes rahastamisetappides oluline 
panus ühetaolisse ja tunnustatud baaskoolitusse majapidamistega seotud teenuste valdkonnas tegutsevate 
spetsialistide jaoks.

• Hetkel plaanib pädevuskeskus töötada välja strateegiaid koos erinevate majapidamisteenuste osutamise külje 
sidusrühmadega. Sellel põhinevalt töötatakse keskpikas perspektiivis välja üleriigiline tegevusprogramm.

• Oluliste tulemuste andmist jätkab pilootprojekt „Oskustööliste tagamine majapidamisteenuste 

professionaalsemaks muutmise kaudu“, mida on viidud läbi kahes erinevas kohas Saksamaal alates 

2017. aasta märtsist, ja mis on kavandatud kestma kuni 2021. aasta juunini ning mida rahastab Saksamaa 

perekonna-, vanurite, naiste- ja noorsooküsimustega tegelev ministeerium. Selle eesmärk on kohandada 

riiklikke tööturupoliitikaid majapidamisteenuste pakkumise ja nõudlusega ning töötada seeläbi valdkonna 

spetsialistide kvalifikatsiooni jaoks välja raamõppekava, mis peaks viima ühetaolise ja tunnustatud 

baaskoolituseni spetsialistide jaoks. Koos sellega edendab pädevuskeskus majapidamisteenuste jaoks 

mõeldud kupongide riiklikku kasutuselevõttu. Selle mudeli tasakaalustamine on veel üks nende töö kavandatud 

fookustest. Seda kasutatakse näiteks kriteeriumite väljatöötamiseks nende ettevõtete jaoks, mis on riiklikus 

kupongide mudelis osalemiseks kõlblikud.

ITAALIA 
Itaalias on agentuuri Ebincolf näol tegemist tööandjate ja peredes töötavate tööliste kahepoolse riikliku agentuuriga, 
mille 2002. aasta detsembris lõid koduabiliste töö sektori kõige suurema esindatavusega tööandjate ja tööliste 
organisatsioonide riiklikud föderatsioonid, mis allkirjastasid koduabiliste tööd käsitleva riikliku kollektiivlepingu. 

Selle asutuse funktsioonid on järgnevad: luua vaatluskeskus ja hinnata koduabiliste tööhõive olukorda; arvutada 
välja keskmised standardsissetulekud; hinnata nii riikliku kollektiivlepingu rakendamise taset erinevates 
piirkondades ja valdkondades kui ka sisserändajatest töölisi käsitlevaid määrusi; kontrollida koduabiliste heaolu ja 
sotsiaalset olukorda ning nende väljaõppega seotud vajadusi (Ebincolf rahastab igal aastal mitmeid koduabilistele 
mõeldud koolitusprogramme); viia läbi tööohutust käsitlevaid analüüse ning ettepanekuid. Sellega seoses on Ebincolf 
avaldanud viis dokumenti, mis käsitlevad tööohutust majapidamissektoris: majapidamise koristamise ja hügieeni 
teemal; majapidamistes energiavarustusega seotud riskide ärahoidmise teemal; majapidamistes gaasivarustusega 
seotud riskide ärahoidmise teemal; redelitel ja toolidel ronimist nõudvate tegevuste korral riskide ärahoidmise 
teemal; ja raskete esemete tõstmisega seotud riskide ärahoidmise teemal. 

Lisaks töötavad sotsiaalsed partnerid Ebincolfi kaudu uue UNI tehnilistele standarditele vastava sertifitseerimise 
(Certicolf) kallal. 
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EUROOPA PROJEKTID
Euroopa projekt atHOME,6  mida juhtis mõttekoda „Pour la Solidarité“ aastatel 2017 kuni 2019, tegeles eakate eest 
hoolitsejate töötingimustega ja ka viisidega, mis võimaldaksid eakatel jääda võimalikult kauaks heade tingimuste 
juures oma kodudesse. Selle toe tagamisel on ülioluliseks näitajaks hooldajatele mõeldud koolitusvahendid. Projekti 
atHOME koordineeris Prantsusmaa Punane Rist koos oma Hispaania, Portugali ja Belgia partnerite abiga ning 
tegemist oli osaga Erasmus+ programmist, mis pakkus koduabilistele ligipääsu koolitusvahenditele. 

Projekt on äsja käivitanud kaks huvitavat vahendit pikaajalise hoolduse sektoris tegevatele koduabilistele: 

• mobiilirakendus sõltuvate inimeste hooldamisega seotud töögraafikute ja meditsiinilise teabe salvestamiseks;

• professionaliseerumise programm, mis on organiseeritud ümber 12 hooldajatele mõeldud oskuse.

Euroopa projekt PRODOME,7  mille eesmärk on arendada koduabiliste professionaalsuse suurendamist Euroopas 
peamiselt koduabiliste hetkevajaduste järgi kohandatud koolitusprogrammi väljatöötamise teel. Seda tehakse 
projektipaarides, mis koosnevad majapidamistest tööandjaid (Prantsusmaa ja Itaalia) või nende töötajaid (Hispaania) 
esindavast sotsiaalsest partnerist ja professionaliseerumise valdkonna liikmest, kes taotlevad koduabilise profiili 
jaoks sertifitseerimise võrdlusaluse loomist. 

See koolitus kasutas „segatud õppimise“ formaati ja seda katsetati 2019. aastal kahes pilootriigis: Hispaanias ja 
Itaalias. Sellesse kaasati nii valdkonnaülesed (nt majapidamistele rakendatud IT-alased või „rohelised“ oskused) kui 
ka spetsiifilised pädevused. 

See Erasmus+ programmi poolt rahastatud ja 2019. aasta oktoobris lõppenud projekt andis pildi koduabiliste 
olukorrast Euroopas: tegemist on peamiselt nähtamatute töölistega, kes on peamiselt naised, kellel puudub 
mõnikord ligipääs sotsiaalsetele õigustele ja kes töötavad ilma sotsiaalkindlustuseta. Riikidevahelised erinevused on 
suured. Projekt lõi ka seose deklareeritud töötamise toetamisele pühendunud riiklike poliitikate ja koduabiliste töö 
sektori edendamise ning tunnustamise vahele. 

Projekti tulemuste hulgas loodi neile töölistele mõeldud PRODOME-i koolituskomplekt, mis on vabalt kättesaadav 
neljas keeles, mis põhineb üheksal moodulil ning praktilisel kogemusel ja mille eesmärk on koduabiliste profiili ning 
vajaduste kohandamine. Väljaõpe võimaldab üliõpilastel pakkuda sihitud teenuseid, mis vastavad konkreetsetele 
vajadustele. Enne avaldamist katsetati väljaõpet Itaalias ja Hispaanias. 

6 https://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/home-pls-sengage-pour-lamelioration-de-laide-domicile

7 https://www.prodome.eu/
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POSITIIVSED
TULEMUSED
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1 – Teenuste osutamise kvaliteedi parandamine 

Väikelaste hooldamise valdkonnas tõi isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste oskuste arendamine kaasa 
heaolu ja turvalisuse garantii. Eakate hoolduse puhul toovad spetsiifilised, tehnilised ja suhtlemisega seotud oskused 
kaasa koduse autonoomia kadumise võimalikult suure ärahoidmise ja aeglustamise ning seejärel eaka saatmise tegevustes: 
kodu turvaliseks muutmine, inimese eest hoolitsedes tema harjumuste ja privaatsuse austamine, eakate kannustamine ja 
abistamine ilma nende eest ülesandeid ära tegemata, jälgimine ja toetuse pidev kohandamine nii, et see sobiks arenguga 
võimetes jne. 

2 – Tööstusharu atraktiivsus 

Koostöös demograafilise muutusega on isikupärastamine hoob atraktiivsuse suurendamiseks, et seista silmitsi oskuste 
ja tööjõu puudustega. Seejuures nõuavad tulevased väljakutsed seda, et saadaks toetuda palju suuremale hulgale 
professionaalidele - eriti selleks, et olla võimeline saatma sõltuvat isikut tema kodus. 

Koduhoolduse näol on teatavasti tegemist kasvava tööstusharuga, mille järele nõudlus kasvab; sellele eriomaselt 
peame me analüüsima sellist koolitust, mis on kohandatud küll koduhooldusega, kuid pakub ülekantavate oskuste suurt 
mitmekesisust. Euroopa tööhõivepoliitika seirekeskuse (EEPO) 2015. aasta aruanne vaatles otseselt EL-i liikmesriike 
ja soovitas seda, et suureneva töötuse aegadel (nagu me sellega COVID-19 järgselt silmitsi seisame) peaks väljaõpe 
koosnema üldiste ja kutsealaste oskuste segust, mis oleks suunatud lühi- ja pikaajaliselt tööta olnud täiskasvanutele. Kui 
tuua näiteks arvutialased oskused ja digitaliseerimine, siis ei pruugi esmapilgul olla ilmne, miks võiks koduhooldustööline 
neid vajada. Ent kui nad saavad toetada oma lõppkasutajaid selliste tegevustega nagu internetipanga kasutamine või 
maksudeklaratsioonide esitamine veebis, on koduhooldustöölistest suurem abi. Koduhooldustöölised saavad ühenduse 
tööülesannete pakkumiste ja tööliste võrgustikega, mille tegevus toimub võrgus. Digitaliseerimine on vaid üks näide 
üldistest oskustest, millest koduhooldustöölised märgatavat kasu saavad.  

Väljaõpe ja sertifitseerimine suurendavad naiste võimalusi karjääri kujundamisel isiku- ja majapidamisteenuste sektoris. 
See võib saada ka atraktiivsuse hoovaks meestele, et nad isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna elukutseid valiks. 

See võib saada ka atraktiivsuse ja integratsiooni hoovaks sisserändajatele rühmade jaoks. 

3 – Parem tunnustamine 

Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töökohtade majanduslik ja sotsiaalne väärtus näib olevat selge, kuid 
tööliste kutseoskusi tuleb arendada selleks, et tagada ühiskondlik tunnustus ja kvaliteetsed teenused neid vajavatele 
majapidamistele. 

Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste professionaliseerumine Euroopas panustab pakutava teenuse 
sobimisse perekondade pidevalt arenevate vajadustega ja tegemist on ka vahendiga tagamaks ühiskonna tunnustust 
sellele, et nõutavad omadused jäävad kutseoskuste piiresse. Koduhooldustööliste kuvandi parandamiseks on 
võtmetähtsusega ka emotsionaalse töö tunnustamine. Need töölised teevad lõppkasutajatega märgataval hulgal 
emotsionaalset ja suhtlemisega seotud tööd, mida sageli peetakse enesestmõistetavaks. Koduhooldustöölised 
suhtlevad lõppkasutajatega päevast päeva ja nende suhe on selline, mida mitmed lõppkasutajad ei pruugiks isegi 
oma perekonnaga jagada. Oluline on märkida sedagi, et sageli on töö osaks ka surm ja lein ning töötajad ei saa sobivat 
tunnustust või aega kaotusega leppimiseks. Nende töö tunnustamine nõuab ka selle fakti formaalset tunnustamist, et 
tegemist on keerulise ja selgeid emotsionaalseid oskusi vajava tööga. 

4 – Tervis ja standardid 

Puhastustoodete mürgisus, laste igapäevasest kandmisest või sõltuvate eakate liigutamisest tekkinud luu- ja lihaskonna 
haigused ning kodused tööd koos emotsionaalse pühendumisega, mis on vajalik paljudes hooldus- ja abistamissuhetes. Nii 
majapidamiste ja üksikisikute ootustele vastamiseks kui ka selleks, et õppida end kaitsma ja hoida ära tööga seotud haigusi 
ning õnnetusi, peavad isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised arendama välja konkreetsed kutseoskused. 
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5 – Inimkapital 

Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste oskuste arendamine on seetõttu tõhusaim viis selleks, et tagada reaalsete 
töökohtade areng koos suure inimese enda poolt lisatava väärtusega, ja parim viis selleks, et inimesed mõistaksid seda, 
et need töökohad väärivad palku, sotsiaalset heaolu ja kutsealast tunnustamist (eriti seoses asjaoluga, et tegemist on 
sektoriga, kus domineerib deklareerimata töö).  

Professionaliseerumine võimaldab võidelda hooldajate isoleeritusega: vahemikus 10 kuni 25 protsenti Euroopa kodanikest 
võtab endale mitteametliku hooldaja rolli ja seda proportsioonides, mis võivad riigiti märgatavalt varieeruda. Kasutatavate 
määratluste ja väljakujunenud meetmete tõttu neid töölisi sageli ei tunnustata.  

Mitteametlikke (või perekondlikke) hooldajaid eristatakse koduabilistest. Eurocarers pakub välja selge määratluse 
nende identifitseerimiseks: „mitteametlikud hooldajad on isikud, kes pakuvad (sageli tasustamata) hooldust kellelegi, 
kellel on krooniline haigus, puue või muu pikaajaline tervise või hooldusega seotud vajadus, tehes seda aga väljaspool 
professionaalset või ametlikku võrgustikku“. Mitteametlikud või vabatahtlikud hooldajad on reeglina naised, kes on sageli 
vanemaealised. EL-i 28 liikmesriigis ei tööta 18% naistest seetõttu, et nad tegutsevad hooldajana. Prantsusmaal on see 
määr madalamate hulgas (9%), kuid Hispaanias on see 25%, Itaalias 22% ja Saksamaal 15%.8 

Ent isolatsioon ei puuduta vaid mitteametlikke töölisi; isolatsiooni käes kannatavad üldiselt kõik  koduhooldustöölised.  
Nad töötavad eraldatud töökeskkondades ja neil on väga väike kokkupuude teiste koduhooldustöölistega. Aastal 
2016 lõi Prantsusmaa riiklik autonoomia solidaarsusfond (CNSA) programmi „Life assistant relays“. Tegemist on 
professionaliseerumisprogrammiga (viiest 3-tunnisest sessioonist koosnev kursus), mis põhineb ühe valdkonna tööliste 
omavahelisel ametialaste teadmiste vahetamisel (juhendaja juhendamisel). See võimaldab elukorraldusega abistajatel 
saada teadlikuks oma tegevuse professionaalsest iseloomust, algatada võimalusel nende varasemate teadmiste 
tunnustamine, avada tee muude koolitusprogrammide juurde ja luua professionaalne võrgustik. 

Nende oskuste tunnustamine, mida hooldajad omandavad oma vabatahtliku hooldajana töötamise kogemuse jooksul, ja 
neile väljaõppele juurdepääsu andmine võimaldab neil oma rolli paremates tingimustes täita. 

Selliste mehhanismide kehtestamine, mis ei lukusta neid nende kui hooldajate rolli (tunnustades samas nende abi 
olulisust). 

8 Euroopa hooldajad, hooldajad ja juurdepääs koolitusele: EL-i riikide üldine ülevaade, aruanne on koostatud seoses projektiga TRACK: https://eurocarers.org/track-2/
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SOOVITUSED

1. TAGAGE ISIKU- JA MAJAPIDAMISTEENUSTE VALDKONNA TÖÖLISTELE ÕIGUS PÄÄSEDA LIGI PROFESSIONAALSETELE 
KOOLITUSTELE, mis võimaldaks neil panna alus nende soovidel ja elu eesmärkidel põhineva karjääri edendamisele. 
Isegi juhul, kui see hõlmab ligipääsu koolitustele, mis ei ole otseselt seotud nende selle hetke ametitega (või isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonda kuuluva ametiga).

2. LOOGE KOHANDATUD KOOLITUSPROGRAMME JA SEADKE SISSE OSKUSTE SERTIFITSEERIMISE SÜSTEEMID, mis 
peavad võtma arvesse kodude spetsiifilisust, hõlmama uusi oskusi ja suurendama varem omandatud teadmiste 
kinnitamist. Professionaliseerumine peaks olema ligipääsetav oskuste omandamise erinevate viiside kaudu: 
kiirkoolituskursused (sihitud moodulid), kutseharidus, varasema õppimise tunnustamine jne. Erilist tähelepanu 
tuleb pöörata eriti haavatavatele töölistele, näiteks sisserändajatele (dokumenteeritud või dokumenteerimata).

3. TUGEVDAGE SOTSIAALSET DIALOOGI: edendage parema professionaliseerumise saavutamiseks kollektiivlepinguid, 
et suurendada nende töökohtadega arvestamist ja võimaldada kutsealast arengut. Seal, kus kollektiivlepingud 
on kasutusel, on töötingimused paremini määratletud ja struktureeritud ning sellest saavad kasu nii tööandjad/
kasutajad (osutatavate teenuste kvaliteedi kaudu) kui ka töötajad (nende töötingimuste ja kutsealase koolituse 
kaudu).

4. ARENDAGE ennetavalt SEKTORITEVAHELISI OSKUSI, mida on erinevate ISIKU- JA MAJAPIDAMISTEENUSTE 
VALDKONNA sidusrühmade järgi kohandatud:

 – Rohelised oskused koristamiseks ilma keskkonda või enda tervist kahjustamata;

 – Suhete ja autonoomiaga seotud oskused mõistmaks soove, ennetamaks arenevaid vajadusi ning tegemaks 
asjakohaseid ettepanekuid ajal, mil laps kasvab, eakas inimene kaotab oma autonoomia jne. 

 – Digitaalsed oskused arendamaks konkurentsivõimet, aitamaks eakatel täita haldusformaalsusi, kohandumaks 
majapidamises kasutatavate kodu automatiseerimise vahenditega (nutikad seadmed, tervis).

>>

Riigiasutused peavad astuma kiiresti samme toetamaks nende töökohtade 
lisandväärtust, et astuda vastu eelseisvatele demograafilistele ja 
ühiskondlikele väljakutsetele. 
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Seda projekti rahastab 
Euroopa Liit.
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