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Isiku- ja majapidamisteenuste näol on tegemist tööjõumahukate sektoritega. Koduabilise töö ja koduhooldus on 
tänapäevase teenustemajanduse ühed kõige kiirema kasvuga ametikohad. Hiljutiste hinnangute järgi luuakse aastaks 

2025 hooldustöötajatele täiendavad 2,8 miljonit töökohta.1 Selle tööga tegeleb üle maailma enam kui 400 miljonit 
inimest.2 Euroopa kohta käiva hinnangu ametlike arvude järgi oli aastal 2020 Euroopas 6,3 miljonit ametlikku isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna töötajat. Lisaks hinnati, et seda tööd teeb Euroopas ka üks miljon dokumenteerimata 
(sageli sisserändajast) töölist.3 Peaksime aga siinkohal märkima, et dokumenteerimata töölised ja deklareerimata 
töölised ei tähenda sama asja – kuigi sageli võivad need kategooriad kattuda.  

Dokumenteerimata tööline on tööline, kellel puuduvad töö tegemiseks vajalikud nõuetele vastavad juriidilised paberid. 
Ent deklareerimata tööline on tööline, kes töötab väljaspool õiguslikku raamistikku (ja sageli ei maksa makse). Peamine 
erinevus seisneb selles, et deklareerimata töölistel võib olla seaduslik õigus EL-is töötada. Mõistete kattumine kipub 
aset leidma siis, kui dokumenteerimata töölised teevad ka deklareerimata tööd ning seda on peaaegu võimatu riigi 
tasandilt hinnata või jälgida. Mõlemat tüüpi töölised on haavatavad ja seisavad silmitsi suurema diskrimineerimisega. 

Kuigi isiku- ja majapidamisteenuste sektor muudab võimalikuks suurema osalemise majanduse teistes valdkondades, 
vabastades perekondi muude tegevustega tegelemiseks, jääb valdkond alahinnatuks. Paljudes riikides iseloomustab 
neid töökohti töö- ja sotsiaalse kaitse puudumine või selle madal tase ning lõppkokkuvõttes näitab seda isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna töötajate ja nende tööandjate vaheline jõudude tasakaalustamatus. See jõudude 
tasakaalustamatus tuleneb peamiselt sellest, et inimeste kodud muutuvad töökohtadeks, mistõttu kogevad töötajad 
suuremat ohtu, diskrimineerimist ja haavatavust. Kultuurilised oletused, et isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna 
töötajate näol on tegemist lihttööjõu ja mitte elukutsega, viib selleni, et mõned tööandjad ei näe endid tööandjatena ja 
ei näe seega ka vajadust võtta endale ametliku tööandja rolli. Nad ei mõtle töötingimustele ega võta endale 
struktureeritud vastutust töökeskkonna eest. Lisaks viib asjaolu, et mitmed tööandjad võivad olla ka haavatavates 

olukordades inimesed (eriti koduhoolduse puhul), ka tööandjate vastu suunatud kuritarvitamise juhtumiteni.4 Näiteks 
võib tööandja olla suuremas kuritarvitamisohus siis, kui tegemist on puudega inimesega. 

Hetkel leidub liiga palju tavapärastest töötingimustest kõrvale kalduvaid süsteeme (näiteks Saksamaa „minitööd“, 
Hispaania erisüsteem kodudes töötajatele või Hollandi puhul teenuste osutamine kodus - vaadake riiklikke aruandeid). 
Need süsteemid eksisteerivad peamiselt kulude vähendamiseks (väiksemad sotsiaalmaksed seostuvad vähemate 
õigustega). 

Mõnedes Euroopa riikides ei peeta koduabilise töö ja koduhoolduse vorme ikka veel „tööks“ ja seega jäävad need 
deklareerimata ja tunnustamata. Seni on RTO  189 konventsiooni ratifitseerinud vaid seitse EL-i liikmesriiki (Belgia, 
Soome, Saksamaa, Iirimaa, Itaalia, Portugal ja Rootsi). Seetõttu näeme me RTO  189 konventsiooni ratifitseerimises 
hädavajalikku esimest sammu. Ent hoolimatu oleks eeldada, et ratifitseerimine parandab automaatselt isiku- 
ja majapidamisteenuste valdkonna töötajate õigusi; kõigis riikides on jätkuvalt palju tööd teha. Sellest tulenevalt 
ei ole paljudel isiku- ja majapidamisteenuste valdkonnas töötajatel jätkuvalt samu õigusi kui teistel töötajatel ja nad 
töötavad sageli õiguslikes „hallides tsoonides“. Näiteks uuringus, mis viidi läbi 400 sisserändajast naissoost töölise seas, 
kes tegid Tšehhi Vabariigis koduabilise tööd, ütles neist 53%, et neil ei ole töölepingut.5 Neil töökohtadel peamiselt 
töötavad sisserändajatest naised töötavad sageli ilma haigusraha, pensionite, puhkuste või muude tavapäraste hüvedeta. 
Näiteks paljastas Iirimaal 500 dokumenteerimata sisserändajast töölise seas läbi viidud uuring, et 30% neist töötasid 
eramajapidamistes koduabilistena ja enamik neist hooldas vanemaid täiskasvanuid.6 

Need töötingimused nõuavad paremat arusaamist tööandjate, tööliste ja teiste sidusrühmade (sealhulgas 
lõppkasutajate, näiteks eakate, laste ja puuetega inimeste) õigustest ning kohustustest.

1 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_are_the_trends_for_the_fu-
ture____2 

2 Lebrun (2020).

3 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

4 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/22495_guide_accompagnement_EN_low.pdf

5 SIMI (Sdružení pro integraci a migraci/Association for Integration and Migration): Koduabiliste töö – tähelepanuta jäetud ja alahinnatud, https://picum.org/worked-
15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/

6 Vt Iirimaa sisserändajate õiguste keskus: Iirimaa on kodu. Iirimaa dokumenteerimata sisserändajate hetkeolukorra analüüs, https://picum.org/worked-15-hour-
days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna sidusrühmad on nii tööandjad kui ka töötajad, kuid arvestama peab ka 
nendega, keda hooldatakse (neid tuntakse lõppkasutajatena). Kui mõnikord ei ole lõppkasutaja ise tööandja, siis mõnel 
juhul on tegemist ühe ja sama isikuga. Kui lõppkasutaja on ka tööandja, tuleb rakendada teatud ettevaatust, kuna 
see isik võib ka haavatavate isikute gruppi kuuluda. 

Eurodiaconia koduhooldusteenuste suuniste järgi „on hädavajalik, et riigiasutused kaitseksid kasutajaid koduabilise 
teenuse halva kvaliteediga osutajate eest ja varustaksid kasutajaid ja/või nende perekondi vajalike vahenditega oma 
õiguste kasutamiseks“.7 Arvestades suurenevat rõhku „isikukesksetele teenustele“ on vajalik uurida nii tööliste ja 
tööandjate kui ka lõppkasutajate õigusi ning kohustusi. Isikukeskne hooldus annab lõppkasutajatele suurema 
autonoomia ja sätestab aktiivsema rolli ning suurema kontrolli hooldussuhtes. 

Selleks, et saada pakkuda isikukeskseid teenuseid, peab kõigil sidusrühmadel olema teatud väljaõppe ja teadlikkuse 
tase. Kohustus ei tohiks jääda ühe või teise osapoole õlule; sellise hoolduse toimumiseks peavad kõik osapooled 
keskkonda looma. Näiteks võime me pöörduda ÜRO puuetega inimeste õiguste konventsiooni poole, mis sätestab 
puuetega inimeste õiguse „elada kogukonnas teistega võrdsete valikute alusel“ ja nõuab seda, et riigid annaksid 
juurdepääsu „valikule kodustele, hooldekodudega seotud ja muudele kogukonna tugiteenustele, sealhulgas 
isiklikule abistamisele, mis on vajalik elamise ja kogukonda kaasamise toetamiseks ning isolatsiooni või kogukonnast 
eraldumise ärahoidmiseks“ (artikkel 19). 

Kui asi puudutab pikaajalise hooldusteenuse kasutajaid, sätestavad ÜRO peaassamblee 16.12.1991 resolutsiooniga 
46/91 vastu võetud eakaid käsitlevaid põhimõtted nii seda, et „eakad peaksid saama elada ohututes ja isiklike eelisuste 
ning muutuvate võimete järgi kohandatavates keskkondades“ kui ka seda, et „eakad peaksid saama elada kodus nii kaua 
kui võimalik“.8 Samuti saadakse laialdaselt aru sellest, et vananemise kui protsessiga kaasnevad sageli pikaajalised 
väljakujunevad vaegused ja see tähendab seda, et tuge vajavad eakaid saab ÜRO puuetega inimeste õiguste 
konventsiooni põhimõtete alla käivaks liigitada.9 Me saame kaasata neid teisi olemasolevaid õiguslikke raamistikke 
selleks, et isiku- ja majapidamisteenuste valdkonda täiustada. 

Ent me peaksime keskenduma RTO C189 artikli 3.2 jõustamisele. See sätestab, et koduabiliste tööga seotud õigustel on 
neli mõõdet: „(a) ühinemisvabadus ja kollektiivläbirääkimiste õiguse tegelik tunnustamine; (b) sunni- või kohustusliku 
töö kõigi vormide likvideerimine; (c) lapstööjõu kasutamise tegelik kaotamine; ja (d) tööhõive ja elukutsega 
seotud diskrimineerimise likvideerimine“. Lisaks sellele peaksid liikmesriigid kooskõlas RTO  konventsioonidega 138 
ja 182 määrama kindlaks ja jõustama koduabilise tööle vanuse alampiiri. 

Riikides, kus me näeme konventsiooni ratifitseerimist, on vaja järeltegevusi ja vastavuse tagamist. Hiljuti Euroopa 
tasandil esitatud Euroopa Majandus- ja Sotsiaalkomitee arvamus kohapeal elavate tööliste kohta sätestab järgmist. 
„Palgalisi kohapeal elavaid töölisi ei tohi jätta välja asjakohastest EL-i ja liikmesriigi tööhõivega seotud 
määrustest,  muuhulgas: nõuetekohane tasu, tervise- ja ohutuse kaitse, sotsiaalkindlustus ning õigus 
ühinemisvabadusele ja kollektiivläbirääkimistele“.10  Need on vaid mõned näited kehtivatest raamistikest, mis 
osutavad sellele, kus leidub kohustusi. Vaja on teha täielikum ülevaade, mis analüüsiks kõiki olemasolevaid raamistikke. 
See ülevaade peaks võtma arvesse nii nende raamistike mõju kui ka seda, kas neid kohalikus kontekstis tõhusalt 
rakendatakse või mitte. 

7 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

8 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx

9 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

10 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx

6

https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabiliti
https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx


Töölepingute näiteid leidub paljudes erinevates kontekstides ja on hädavajalik tõsta siinkohale esile seda, et olukordades, 
kus sotsiaalne dialoog ja kollektiivläbirääkimised puuduvad, on mõned riigid ja organisatsioonid töötanud välja 
töölepingute mallid, mida pered saavad kasutada. Töölistel on õigus sellisele töölepingule, mis sisaldab viiteid vastavatele 
seadustele ja muude sätete hulgas tagab läbipaistva ning prognoositava tööaja ja -tingimused. Leidub ka näiteid suunistest 
ja veebilehtedest, mis toetavad uue lepingu üle läbirääkimisi pidavaid tööandjaid ja töötajaid. Kollektiivläbirääkimiste 
puudumisel on üksikud töötajad ebasoodsas olukorras ja neil ei ole sageli paremates töötingimustes kokku leppimiseks 
võimu. Naised, sisserändajad, teise nahavärviga inimesed ja inimesed, kes kõnelevad töökeskkonna peamisest keelest 
erinevat keelt, on töölepingute osas märgatavalt ebasoodsamas olukorras. Sellised olukorrad on uskumatult „küpsed“ 
ärakasutamiseks. 

Caritas Europa järgi „peavad kohapeal elavatel töölistel olema samad töötajate õigused kui teistel sihtriigi töölistel“.11 
Seega peaks kehtima selle riigi, kus isik töötab, õigused. Selle rakendamise tagamine nõuab EL-i liikmesriikidelt üksteisega 
tegevuste koordineerimist. Nende töötamise põhiõiguste kaitsmise tagamiseks on EL-i liikmesriikidel tarvis „siduda 
tööload lahti ühe konkreetse töökoha või tööandja küljest ning pakkuda võimalust loa tüübi ja staatuse muutmiseks 
konkreetses riigis“.12 

RTO konventsiooni 189 artiklid 16-18 sätestavad piisava ligipääsu kohtutele, tribunalidele või muudele vaidluste 
lahendamise mehhanismidele. Paljudel juhtudel nõuab see seda, et hetkel selles sektoris töötavad isikud peavad oma 
staatuse seadustama. Liikmesriikidel on soovitatav luua „tulemüür“ ehk eristada selgelt teineteisest tööhõiveasutused 
ja sisserändajatega seotud seaduseid rakendavad asutused. Lisaks sellele peaksid EL-i liikmesriigid tagama tõhusad ja 
ligipääsetavad vastavusmehhanismid ning omama tööinspektsiooni, rakendamist ja karistusi puudutavaid sätteid. 

11 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

12 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Leidub erinevaid tööhõive mudeleid ja organisatsioone, sealhulgas mittetulundusühingud, valitsusvälised organisatsioonid, 
avalik-õiguslikud ettevõtted ja eraettevõtted. Ühest küljest on olemas otsene tööhõive. Teisalt leidub vahendajaid 
või teenuseosutajaid. Muudel juhtudel töötavad isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised  füüsilisest isikust 
ettevõtjatena.13  Leidub ka valitsuste ja tööhõiveagentuuride poolt kasutusele võetud teeninduskupongide süsteeme, 
mille abil palgatakse töölisi otse. RTO  konventsiooni 189 artikli 15 järgi: 

• tööandjatel on kohustus kaitsta töötajaid petturlike värbamispraktikate eest;

• nõutavaid tasusid ei tohiks arvestada maha töötasudest.

Caritas Europa järgi: „et värbamine õnnestuks kõigi sidusrühmade vaatenurgast, peavad värbamised/vahetused olema 
õiglased, inimlikud, inimõigusi austavad ja vastutustundlikult väljatöötatud“.14  

Tasub pidada meeles seda, et kõik koduhoolduse valdkonna tööandjad peavad tagama selle, et: 

„hangitud põetamis- ja hoolduspersonali abistatakse kohapeal, abistatakse tehniliste ja isiklike küsimustega ning neile on 
kättesaadav nende valitud keelt rääkiv kontaktisik. Kohapeal töötavate hooldustööliste üks erilisi koormaid, mida tuleks 
ametisse paigutamise kavandamisel ära hoida, on pikaajalist hooldust vajava üksiku inimese majapidamisse sealsete 
prognoosimatute ohtudega üksi jätmise kogemus või suutmatus saada mõne pereliikmega ühendust akuutsetes otsuste 
langetamise olukordades“.15  

See kehtib kõigile isiku-  ja majapidamisteenuste valdkonna tööandjatele ja peab olema osa tööandjate parimatest 
praktikatest. 

13 Erinevate tööhõive mudelite määratluste jaoks vaadake palun Ad-PHS-i hetkeseisu aruannet. 

14 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf

15 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf- see viitab küll värbamisagentuuridele,   kuid Ad-PHS  
konsortsium usub, et see on kohandatav kõigile. 
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Isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölisi on keeruline organiseerida. Nad töötavad suhtelises isolatsioonis, 
sõltumatutena kodudes või iga päev mitmes kodus. Mõnel juhul võib kuluda päevi, nädalaid või kuid enne, kui isiku- ja 
majapidamisteenuste valdkonna tööline on ühenduses mõne kolleegiga, ja võib juhtuda, et otse palgatud töölised räägivad 
väljaspool oma töökohta harva teiste töölistega. Mõned organisatsioonid on töötanud selliste tööliste organiseerimise 
nimel, tõstatades selliseid ühiseid teemasid nagu töötervishoid ja -ohutus. EFFAT töötas välja abivahendid toetamaks 
ametiühinguid nende püüdlustel selliste töötajate organiseerimisel ja ka ametiühingutelt on tulnud muid paljulubavad 
praktikad.16 

Prantsusmaal, Saksamaal ja Itaalias toimuvad ametiühingute ja eramajapidamistest tööandjaid esindavate 
ühingute vahelised kollektiivläbirääkimised. EL-i liikmesriikides, teiste seas Belgias, Soomes ja Rootsis, toimuvad 
kollektiivläbirääkimised ametiühingute ja majapidamisi töötajatega varustavate üksikute ettevõtete vahel. Ühingud 
peavad nende ettevõtetega läbirääkimisi üks-ühele. 

Mõned tähtsamad kaalutlused, millega kollektiivläbirääkimised peaksid tegelema, on: 

• isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töötajad elavad sageli vaesuses;

• töötajaid ei tohi survestada seetõttu, et nad kaebavad tööandjale tööõiguse rikkumiste kohta;

• „ajavaesed“ töölised: vajalik on omada prognoositavaid ja läbipaistvaid tööaegu, et koduabilised saaksid osaleda 
ametiühinguga seotud tegevustes;

• ligipääs teabele nende enda valitud keeles sotsiaalmeedia, e-kirjade, SMS-ide jne kaudu;

• Belgias kasutusel olev kupongide skeem on panustanud töötajate organiseerumisse, võimaldades 
kollektiivläbirääkimistel kasulik olla.

Üks tööliste ja tööandjate olulisimaid õigusi, mis on RTO  konventsioonis 189 sätestatud, on ühinemisvabadus ja õigus 
kollektiivläbirääkimistele. See õigus peab käima käsikäes peamiselt naistest koosneva tööjõu „organiseerumisõigusega“. 
Liikmesriigid peavad looma piisavad tingimused sektoris riiklikul tasandil sotsiaalse dialoogi ülesehitamiseks. Euroopa 
Liit peaks tööandjate ja tööliste organisatsioonide arendamist ja struktureerimist Euroopa tasandil toetama ja selle 
pikaajaline eesmärk peaks olema Euroopa sotsiaalse dialoogi väljatöötamine. Need organisatsioonid peaksid tooma 
kaasa ebaseadusliku tööhõive vähenemise (peamiselt otsese tööhõive valdkonnas) ja nad edendaksid kollektiivses 
kontekstist üksikisikute õigusi. Eesmärk on tõesti töötajate ja tööandjate omavaheliste töösuhete reguleerimine ja selle 
võimaldamine, et kõik sidusrühmad oleks teadlikud oma õigustest ja kohustustest. 

Tööstusharu olukorra parandamiseks on hädavajalik, et need „ajavaesed“ töölised saaksid kasutada ära 
„organiseerumisõigust“ ja osaleda ametiühingu tegevustes. EL-i liikmesriigid peavad tagama selle, et töölistel 
on  prognoositavad ja läbipaistvad tööajad kooskõlas Euroopa tööaja direktiiviga, läbipaistvate ja prognoositavate 
töötingimuste direktiiviga17  ja töö-  ja eraelu tasakaalu direktiiviga.18  Lisaks sellele leidub väljaspool Euroopa Liitu 
mitmeid häid praktikaid, mis saavad tagada selle, et isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised saavad oma õigusi 
kasutada. Muuhulgas on New Yorgi osariik andnud tööandjatele korralduse „mitte survestada töölist/töölisi selle eest, 
et nad esitasid tööandjale või tööhõive osakonda kaebuse tööseaduse rikkumiste kohta“.19 Töölised ei tohiks karta 
rikkumistest teavitamist ja kuigi korraldused võivad olemas olla, vajab see, et töölised endi eest seisaksid, ka kollektiivset 
tegutsemist ning tuge - eriti nende tööliste puhul, kellel on üks-ühele suhe oma tööandjaga. Mõnedes Euroopa riikides 
on kollektiivläbirääkimised viinud isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste tööhõive kvaliteedi ja töötingimuste 
parandamise riiklike kollektiivlepingute allkirjastamiseni. Itaalias on otsese tööhõive sektori sotsiaalsed partnerid 
määratlenud sisserändajatest tööliste halvad teadmised itaalia keelest või sageli isegi kirjaoskamatuse kui takistuse nende 
ligipääsuks oma õigustele ja kollektiivlepingutele. Selles kontekstis ja selleks, et võimaldada suuremal hulgal töölistel 
oma õigusi teada, on kollektiivleping tõlgitud kuute keelde, võttes traditsiooniliste itaalia, inglise, prantsuse ja hispaania 
keeles olevate versioonide kõrval kasutusele ka vene- ja rumeeniakeelsed versioonid. Kõik sotsiaalsed partnerid on seda 
kogemust eduloona tunnistanud ja see on toonud kaasa sektori laiema mõistmise Itaalias. Ent üheks väljakutseks jääb see, 
et need kollektiivlepingud ei ole hästi teatavaks tehtud. 

16 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

17 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en

18 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/work-life-balance/

19 https://labor.ny.gov/legal/laws/pdf/domestic-workers/facts-for-domestic-workers.pdf
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Tõhus kaitse mistahes kujul kuritarvitamise, ahistamise ja vägivalla eest (RTO  C189, artikkel 5) 

On lihtne rääkida, et töölised ei tohiks kuritarvitamist taluda, kuid nagu eespool mainitud, on töölised sageli isoleeritud. 
Kokku tuleks leppida piisavas mistahes kujul kuritarvitamise, ahistamise ja vägivalla, sealhulgas füüsilise, psühholoogilise 
või seksuaalse (mis põhineb sool, rahvusel, usul jne), eest kaitsmises; seda on võimalik saavutada sotsiaalse dialoogi, 
tööliste organiseerimise ja kõige olulisemalt kollektiivläbirääkimiste kaudu. 

Üks põhiõigusi, mis tuleb tagada, on õigus eraelu puutumatusele (RTO  C189, artikkel 6) ja see kehtib nii töölisele kui 
ka  lõppkasutajale (ÜRO eakaid käsitlevad põhimõtted, 14).  Ei isiku-  ja majapidamisteenuste valdkonna töötajad ega 
hoolduse ja teenuste kasutajad ei peaks taluma mistahes tüüpi kuritarvitamist.  Selles kontekstis toetab Eurodiaconia 
„hooldajate eest hoolitsemist“, kuna see „hoiab  ära läbipõlemisohu“.20 

Läbipaistev ja prognoositav tööaeg (RTO  C189, artiklid 7 ja 10) 

Klientide nõudmiste ja vajaduste paindlikust laadist tulenevalt on paljudel töölistel ebaselged töötunnid. Need kokkulepped 
ei tohiks aga praegusi ebavõrdsusi süvendada. Nagu eelnevalt mainitud, tagavad nii EL-i tööaja direktiiv kui ka hiljutisem 
läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiiv 21 nii selle, et töölistel on olemas põhiõigused, kui ka selle, et 
tööandjad teavad seda, kuidas oma töötajaid informeerida. Ent ei tasuks unustada, et otse perekondade või majapidamiste 
poolt palgatud isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised ei kuulu juhul, kui nende tegelik tööaeg (majapidamise 
kohta) on nelja järjestikuse nädala pikkuse vaatlusperioodi jooksul keskmiselt kolm tundi nädalas või alla selle, hiljutise 
läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiivi kohaldamisalasse. Huvitav on märkida ka, et see sätestab, et 
„liikmesriikidel peaks olema võimalik kehtestada konkreetsed normid, et vabastada isikud, kes on kodumajapidamises 
koduabiliste tööandjaks, käesolevas direktiivis sätestatud nõuetest järgmiste valdkondade osas: kaaluda muud liiki tööle 
ülemineku taotlusi ja neile vastata, pakkuda tasuta kohustuslikku koolitust ning näha ette soodsatel eeldustel põhinevad 
õiguskaitsemehhanismid, kui käesoleva direktiivi kohaselt töötajale esitatavates dokumentides sisalduv teave on puudulik“. 
Need välistused asetavad otseses töösuhtes olevad töölised olukorda, mis tõenäolisemalt kuritarvitamise tõttu kannatab. 

RTO  C189 järgi on isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölistel õigus tavapärasele tööajale, töötatud aja päevastele 
ja nädalastele piirangutele, iganädalasele ja -päevasele puhkusele ning töötaja tasustatud puhkusele: 

• vähemalt 24 järjestikust puhkusetundi nädalas;

• ületunnitöö hüvitamine;

• ootetöö: paindlik, kuid vajab kaitset „lõputu“ tööaja eest.

Tasub märkida, et Euroopa tööaja direktiivil (direktiiv 2003/88/EÜ tööaja korralduse kohta, 04.11.2003) põhinevalt ei või 
tööaeg olla pikem kui keskmiselt 13 tundi päevas ja 48 tundi nädalas (sh ületunnitöö), arvestades seejuures nelja kuu 
pikkust vaatlusperioodi. Minimaalne puhkus 7 päeva kohta on 35-tunnine pidev puhkus (24 tundi pluss minimaalne öine 
puhkus 11 tundi) ja niipea, kui tööpäev on pikem kui 6 tundi, tuleb tagada minimaalsed puhkepausidega seotud vajadused, 
mille üksikasjad peavad olema kas seaduse või kollektiivlepingu alusel riiklikul tasandil reguleeritud. See võib muutuda 
juhul, kui vajatakse pidevat hooldust; seega, kuigi selle direktiivi kavatsused on head, ei pruugi see olla kõigis kontekstides 
jõustatav. Direktiivi on võimalik ka kas kollektiivläbirääkimiste protsessi kaudu või seeläbi, kuidas seda riiklikul tasandil 
rakendatakse, asendada. 

Paljude tööliste tööaeg on ebaselge ja paljud neist on palgatud tööajata lepingute alusel töötavate agentuuride poolt. Seda 
tüüpi lepingud toovad kaasa pikad puhkuseta töötunnid ja töötajate ärakasutamise. 

20 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
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Lepingute täiustamisel võib arvestada järgnevaid asju, mida tööandjad peaksid töötajate palgalehtedel üksikasjalikult 
kirjeldama: 

• maksete intervallid (kord nädalas, kord kahe nädala jooksul või kord kuus);

• tunnitasu suurus;

• ületunnitöö tasustamise üksikasjad seoses kõigi üle kokkulepitud normi jäävate töötundidega;

• kõigi maksude ja sotsiaalkindlustusega seotud mahaarvamiste andmed;

•  muude palgast tehtavate mahaarvamiste andmed (mida on võimalik teha ainult pärast eelnevat kokkulepet).

Tööaeg peaks olema lepinguliselt kinnitatud ja tööandjad ning ametiühingud peaksid selle oma valdkondlikesse 
kollektiivlepingutesse või seadusesse lisama. Näiteks katab Itaalias aastast 1958 pärinev koduabiliste seadus nr 339 
tööaega, iganädalast puhkeaega ja puhkusi. Ametiühingute järgi on see andnud olulise panuse tasustatud koduabilise töö 
„tööna“ tunnustamisse. 

Tööalased õigused (RTO  C189, artikkel 8) 

Eurodiaconia koduhooldusteenuste suuniste järgi „on hädavajalik, et riigiasutused kaitseksid kasutajaid madala kvaliteediga 
koduhooldusteenuse osutajate eest ja varustaksid kasutajaid ja/või nende perekondi oma õiguste kasutamiseks vajalike 
vahenditega“. 

• Kehtima peaksid selle riigi, kus isik töötab, õigused;

• Caritas Europa järgi „peavad kohapeal elavatel hooldustöötajad olema samad tööõigused, mis teistel sihtriigi 
töölistel“;22

• Liikmesriigid peaksid tegevusi omavahel koordineerima;

• Tööõiguste tagamiseks on tarvis „siduda tööload lahti ühe konkreetse töökoha või tööandja küljest ning pakkuda 
võimalust loa tüübi ja staatuse muutmiseks konkreetses riigis“ – nagu PICUM-i poolt koos organisatsioonidega 
COFACE Families Europe, EASPD (Euroopa puudega inimestele teenuste pakkujate liit), Eurocarers ja UNI Europa 
korraldatud ümarlaud soovitas.23 

22 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

23 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Kuna isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töötajad elavad sageli vaesuses, näeb RTO  konventsiooni 189 artikkel 11 
ette, et valdkonna töölistele makstaks regulaarselt (eelistatult igal nädalal) ja et neil oleks ligipääs sotsiaalkindlustuse kait-
sele.  Liikmesriigid ja tööandjad peaksid piirama ka mitterahaliste maksete hulka ja tagama tasustatud raseduspuhkuse 
minimaalse ajavahemiku, et isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised ei kaotaks sissetulekut siis, kui nad seda 
kõige enam vajavad. 

Selleks, et isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised pakuksid kvaliteetseid professionaalseid teenuseid, tuleb 
neid tasustada sellises ulatuses, et nad saaksid elada rahaliselt stabiilselt elu. Mitmes riigis on see vähemalt kohustuslik 
miinimumpalk ja seda ilma sool põhineva diskrimineerimiseta. 

Deklaratiivne universaalne teenuste osutamise kupongide (CESU) süsteem 24 võimaldab eraettevõtjatest tööandjatel oma 
töölisi platvormil deklareerida. Kuna ettevõtjad toovad ära töötatud tundide arvu ja makstavad palgad ning preemiad, 
tekitab see deklaratsioon automaatselt palgalehed. Töötaja jaoks tagab see õiguse tervisekindlustusele, töötushüvit-
istele, pensionile jne. Kui igakuised andmed deklareeritakse internetis CESU veebilehel, arvutab süsteem automaatselt 
maksud ja sotsiaalmaksed ning teeb otsedebiteerimise majapidamise pangakontolt. 

Tööandja vastutab selle eest, et ta esitab töötajale üksikasjalikud palgalehed, millel on toodud ära: 

• maksete intervallid (kord nädalas, kord kahe nädala jooksul või kord kuus);

• tunnitasu suurus;

• ületunnitöö tasustamise üksikasjad seoses kõigi üle kokkulepitud normi jäävate töötundidega;

• kõigi maksude ja sotsiaalkindlustusega seotud mahaarvamiste andmed;

• muude palgast tehtavate mahaarvamiste andmed (mida on võimalik teha ainult pärast eelnevat kokkulepet).

24 Oluline on eristada Prantsusmaal rakendatud deklaratiivset CESU-süsteemi ja ettemaksega CESU-süsteemi. Kuigi mõlemal on sama lühend, on tegemist kahe 
eraldiseisva vahendiga. Deklaratiivne CESU tähistab deklaratiivseid süsteeme ja tasustamissüsteemi, kuid ettemaksega CESU näol on tegemist sotsiaalkupongide pro-
grammiga. Seetõttu keskendub käesolev dokument deklaratiivsele CESU-süsteemile.  
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Isiku- ja majapidamisteenuste töökeskkond on ainulaadne selle poolest, et töö leiab aset inimeste kodudes ehk keskkonnas, 
mis ei ole ette nähtud hoolduseks selliselt, nagu mõni kliinik või hooldusasutus seda oleks. Võib olla vaja tunnustada 
mitmeid selle keskkonnaga seotud kaalutlusi ja nende üle arutleda. 

• Töötajatelt ei saa võtta tasu asjade purunemise või muude väikeste õnnetuste eest, mis leiavad aset tavapärase 
töörutiini ajal. Erakorraliste kahjude korral võib võtta tasu palgast maha arvestatava protsendina, mis ei üle ta 
maksimumi, mida võib kõiki mõistlikke asjaolusid arvestades õiglaseks ja mõistlikuks pidada.

Seda tüüpi poliitikate probleem seisneb mõistlikuks peetava mitmetimõistetavuses ja me peame tunnistama seda, et 
meie kodudes leidub palju sentimentaalse väärtusega asju, mis omakorda tähendab seda, et need on asendamatud. 

• Tööandja tagab selle, et töötaja on igal ajal täielikult kindlustatud seoses kõigi tema tööhõivega seotud tegevustega.

See on tööandja kohustus; ent selle teostamiseks vajavad tööandjad teatud enda kohustuste mõistmise taset. Nad peavad 
astuma ka mõistlikke samme tagamaks seda, et töölised oleks vajadusel saanud ennetamismeetodite alase väljaõppe. 

Reisimine 

Neile isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töötajatele, kes kulutavad arvestatava hulga ajast kodu ja töö vahet 
reisimiseks, peab see olema tasustatud. See oli oluline võit, kui Euroopa Kohus otsustas, et need, kellel pole kindlat või 
harjumuspärast tööpinda, peaksid oma päevase tööaja hulka arvestama aja, mis neil kulub oma kodu ja esimese ning 
viimase töökoha vahel reisimiseks.25

 Transport ja sellega seotud kulud on veel üks teema, mida tuleb töölepingu üle läbi 
rääkides arvestada. 

• Tööandja peab tagama selle, et töötajale hüvitatakse viivitamatult kõik viimase taskust tehtud kulutused, mi s 
leidsid aset tema töökohustuste täitmise jooksul (näiteks kulutused reisimisele, laste või enda hoole all olevate 
isikute jaoks tehtud ostud, sissepääsutasud jne).

Igapäevaselt koos lõppkasutajaga töötamine tähendab seda, et ette tuleb ettenägematuid kulutusi - näiteks puuduolevad 
koostisosad toiduvalmistamisel või puhastusvahendite varu ootamatu lõppemine. Töötajad peavad teadma, et kui nad 
mõned kulud katavad, saavad nad selle eest võimalikult pea hüvitatud. Mõnede töötajate jaoks võib hüvitamise ootamine 
kuni igakuise palgatšeki saamiseni tähendada seda, et neil ei ole enda ülalpidamiseks piisavalt raha. 

Mõned olulisemad järeldused 

• Tööandja austab töötaja privaatsust ja isiklikku väärikust. Kohapeal elavate koduabiliste (C189, artikkel 15 allpool)
puhul kaasneb sellega töötajatele eraldi asuva ja piisava majutuse pakkumine; st privaatsed ruumid, kuhu kellelgi 
teisel juurdepääsu pole (välja arvatud töötaja loal).

• Tööandja aitab kaasa töötaja isiklike tegevuste vabale sooritamisele, sealhulgas vaba aja veetmise ja spordi ga 
seotud tegevused, usulistel talitlustel osalemine, kohtumised ja ühiskondlikel üritustel osalemine jne.

• Tööandja peab võtma kogu vastutuse selle eest, et töötaja teaks oma õigusi (pakkudes talle nt selgitavaid brošüüre 
ja infolehti), et tagada see, et töötaja oleks teadlik enda seadusjärgsetest õigustest; ja ta aitab kaasa sellele, 
ku i töötaja otsib nende õigustega seoses teavet ja nõu ametiühingult, tema huvisid kaitsvalt agentuurilt jne. 
Rahvusvaheliste ja riiklike seaduste järgi ei takista tööandja mingil viisil töötaja õigust ametiühingu liikmelisusele 
j a seal esindatusele. Sotsiaalse dialoogi kaudu see loomulikult paraneks ja suurendaks lõppkokkuvõttes ligipää su 
kollektiivläbirääkimistele.

25  https://www.bbc.com/news/uk-34217549
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RTO  konventsiooni 189 artikkel 13 sätestab koduabiliste jaoks minimaalsed töötervishoiu ja -ohutuse standardid. Sektori 
omapärade tõttu saab vaid väike osa isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töötajatest kasu OSH ennetavatest 
meetmetest ning koolitusest. EL-i kehtiv tööohutuse ja -tervishoiu raamdirektiiv 26 katab tõesti vaid ametlikult palgatud 
isiku-  ja majapidamisteenuste valdkonna töötajaid, välja arvatud neid töötajaid, kes on palgatud otse kodumajapidamiste 
poolt. EU-OSHA on keskendunud isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna tööliste esilekerkivatele küsimustele, kuid 
kõige olulisemaks väljakutseks jääb see, et nende töölisteni on raske jõuda ja rakendamine on keeruline. 

Kutsealaste riskide vähendamisele suunatud meetmeid pärsivad kolm isiku- ja majapidamisteenuste osutamisele omast 
elementi: 

• töökoht on enamikel juhtudel teenusest abisaaja kodu;

• isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised tegutsevad kas üksinda või puutudes kokku teenuste saajatega;

• isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töölised töötavad keskmiselt kaheteistkümnes erinevas majapidamises.

Euroopa Töötervishoiu ja Tööohutuse Agentuur (EU-OSHA) viis aastatel 2018-2019 läbi ohtlikke aineid käsitlenud 
„Tervislike töökohtade kampaania“. Mittespetsialistidele suunatud kampaania püüdis tõsta nende kemikaalidega 
töötavate inimeste teadlikkust, kellel ei olnud varasemaid teadmisi nende sobiva käsitsemise kohta. Bioloogilised riskid 
hõlmavad ebasanitaarseid tingimusi, patsientide terviseseisundit, halva kvaliteediga vett, teravaid instrumente ja 
loomade hammustusi. Seetõttu on bioloogilised ja kemikaalidega seotud ohud sageli riskidega seotud. Kui asi puudutab 
ohtlikke aineid, siis enamik toodete tüüpe on puhastus- või desinfitseerimisvahendid. Veel üks riskivaldkond on 
meditsiiniliste seadmete ja farmaatsiatoodete jäätmete haldamine. 

RTO  konventsioonis 170, mis käsitleb ohutust kemikaalide kasutamisel töökohal, on toodud ära plaan kemikaalide 
usaldusväärseks käitlemiseks. Konventsioon määrab ära nii tööandjate, tootjate ja tarnijate vastutused kui ka tööliste 
kohustused ja õigused, sealhulgas õigus saada teavet. 

Euroopa töötervishoiu ja -ohutuse direktiiv katab kõiki tööandjate poolt palgatud töölisi (sealhulgas praktikante), kuid 
välistab kodudes töötavad koduabilised. Seetõttu võttis Rahvusvaheline Koduabiliste Föderatsioon IDWF 2018. aastal 
vastu OHS-resolutsiooni, et kinnitada uuesti oma pühendumist koduabiliste, kelle tervist ja ohutust nende 
töökeskkonnas piisaval määral ei kaitsta, kaitsmisele. Resolutsioon soovitab arvestada koduabiliste tervise ja ohutusega 
nende ülesannete täitmisel; koduabiliste jaoks tööalase ohutusega seotud haridust käsitleva juhendi väljatöötamist; 
koduabiliste väljaõpet haiguste ennetamise ja tööalase ohutuse vallas; ja koduabiliste poolt kaitsevarustuse kasutamise 
alase teadlikkuse tõstmist ning sellealast harimist. 

Sotsiaalkupongide süsteemi näol on Belgias tegemist deklareeritud ja subsideeritud koduabiliste töö sektoriga, kus 
töötab 125 000 töölist. Iga tööline saab kasu kollektiivlepingule vastavast töölepingust, mis reguleerib töötingimusi ja 
juurdepääsu sotsiaalkindlustusele. Seda silmas pidades loodi koolitusfond, et pakkuda koduabilistele koolitusseansse 
tööga seotud ergonoomika (koristamine ja triikimine), ohutuse ja hügieeni, seljavalu ärahoidmise ja puhastustoodetega 
seotud ohutuse alal. 

26 https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
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Lisaks sellele on Belgia kupongisüsteemi raames loodud uus jätkusuutlikkuse fond, mille fookuses on see, kuidas kasutada 
kemikaale ja keskkonnasäästlikke tooteid, mis ei ole tingimata ohutud. Sel teemal korraldatakse koduabilistele täiendavat 
väljaõpet. Lisaks keskendus üks Brüsseli Vaba Ülikooli uuring terviseriskidele puhastustööstuses. Uuring pakub olulisi 
teadmisi koristajate, füüsilise töö tegijate ja mittefüüsilise töö tegijate suremuse erinevuste kohta, näidates seda, et 
surnute arv on suurim koristajate seas.27 Suremuse põhjused näivad olevat kopsuvähk, kopsupõletik, südame isheemiatõbi 
ja tserebrovaskulaarne haigus. Kuigi uuringuga ei uuritud edasi kahjulike terviseseisundite põhjuseid, on põhjendatud 
väita, et koristajad võisid puutuda kokku keemiliste toodete, bioloogiliste ohtude, keeruliste füüsilise töö tingimuste ja 
erinevate psühholoogilise ohu teguritega. 

Start People juhib teadlikkuse tõstmisega seotud tegevusi ja sealhulgas ühte projekti, mida juhitakse koostöös vastava 
sektori koolitusfondiga, et koolitada majapidajate juhendajaid, kes saaksid teavitada oma kolleege ameti võimalikest 
ohtudest. Start People on loonud ka mitu vahendite komplekti, mis on olnud suunatud nii klientidele kui ka töölistele, 
näiteks: 

• kommunikatsioonialane brošüür klientidele, kuhu nad saavad märkida oma soovid eriteenuste järele, ja vahendite 
komplekt töölistele, et nad neid soove kommenteeriksid ja nende kohta küsimusi esitaksid;

• uutele klientidele mõeldud infoleht nõuannetega, mida on hea teada, ja ohutusega seotud teemasid käsitleva 
tegevustel põhineva teabega;

• alates 2018. aastast soodustused keskkonnasõbralikele toodetele;

• nii klientidele kui ka töölistele saadetavad uudiskirjad, mis sisaldavad artikleid sellistel teemadel nagu tervis ja 
ohutus;

• ohutust käsitlev brošüür, mis on tööliste jaoks koostatud koostöös kindlustusettevõttega;

• isikukaitsevahendid töötajatele;

• mitu koolitust tervisega seotud teemadel, sealhulgas ohutusalane baaskoolitus ja toodete tundmine;

• psühholoogiline tugiteenus ja meditsiinimeeskond, toetamaks pikaajaliste haiguste käes kannatavaid töölisi;

• viimase asjana pakutakse ka koolitusi töönõustajatele ja juhatajatele, et aidata neil töösuhet paremini hallata. Lisaks 
on nad kutsutud ka majapidajate koolitusel osalema.

Kõige ülaltoodu valguses peaksid liikmesriigid võtma järgmised seisukohad, et tagada isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonna töölistele töötervishoiu ja ohutusega seotud standardid: 

• tööandja peab tagama selle, et kõik isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töötajate tööga seotud tegevused 
on ohutud ja neil puuduvad ohud tervisele. See kohustus laieneb igale inimesele, keda organisatsiooni tegevused 
võivad mõjutada (nt teised inimesed kes on kodus ajal, mil tööline seal töötab);

•  kuna isiku- ja majapidamisteenuste alane töö leiab aset ilma kohapealse järelevalveta, on vaja poliitikaid ja 
protseduure, mis tagaksid selle, et paigas on selged aruandlus- ja reageerimisprotsessid;

• isiku- ja majapidamisteenuste valdkonna töötaja peaks hädaolukorra puhuks ja selleks, et tagada tööandjate ja 
töötajate omavaheline avatud suhtlus, saama kasutada mobiiltelefoni;

• olemas peaks olema inimestega ümber käimise juhend, mis sisaldaks ülesande kirjeldust, koormust, keskkonda ja 
individuaalseid iseloomuomadusi;

• kliendi ning isiku- ja majapidamisteenuste osutaja vahel peaks olema selgeks tehtud reeglid ja vastutused seoses 
seadmete soetamise, hooldamise ja parandamisega ning need peaksid olema loodud koduse keskkonna hindamise 
teel.

27 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/ 
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Leidub mõningaid levinud tervishoiu ja ohutusega seotud probleeme, mida enamik isiku- ja majapidamisteenuste 
valdkonna töötajad ka jagavad; näiteks: 

• haiguspuhkuse puudumine;

• öötööl võib olla tõsiseid tagajärgi tervisele;

• juhul, kui kellegi kodust saab töökoht, tuleb vastata seadusest lähtuvatele ohutuse ja tervishoiuga seotud nõuetele;

• tööandjad ei võta vastutust ohtude haldamise eest;

• bioloogilised ohud;

• libisemised, komistamised ja kukkumised;

• üksinda töötajad (plaanid hädaolukorra puhuks, mobiiltelefon, tööandja ja töötaja omavaheline suhtlemine);

• inimestega hakkama saamist, sealhulgas tõstmist, dušitamist ja tualeti kasutamist, käsitlev juhend (ülesanne, isik, 
koormus, keskkond).

Töötervishoid jääb ka valdkonnaga edasi minnes oluliseks väljakutseks. Seda teemat tuleb kõnetada sotsiaalse dialoogi 
kaudu. 

Kokkuvõttes võib öelda, et tööandjate ja tööliste jaoks leidub palju nende kohustustega seotud suuniseid. Ei ole võimalik 
piisavalt palju rõhutada seda, et tööliste ja tööandjate õiguste edendamiseks selles sektoris on vaja sotsiaalset dialoogi ja 
kollektiivläbirääkimisi. 

Liikmesriigid peavad panema paika süsteemid, mis vähendavad kasutajate jaoks hinda ilma tööliste õigusi vähendamata. 
Seetõttu on vajalik vältida alandavaid süsteeme ja soosida nõudlusel põhineva toe süsteeme, näiteks normaalseid 
töötingimusi võimaldavaid teeninduskuponge või maksukrediite. 
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