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 ET 

ETTEPANEKUD 

Naiste õiguste ja soolise võrdõiguslikkuse komisjon palub vastutaval tööhõive- ja 

sotsiaalkomisjonil lisada oma resolutsiooni ettepanekusse järgmised ettepanekud: 

– võttes arvesse 2010. aasta üldise soovituse eelnõud nr 28 osalisriikide põhikohustuste 

kohta, mis tulenevad ÜRO konventsiooni (naiste diskrimineerimise kõigi vormide 

likvideerimise kohta) artiklist 2, 

– võttes arvesse komisjoni strateegilist kohustust soolise võrdõiguslikkuse edendamiseks 

aastatel 2016–2020, 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu 2011. aasta naistevastase vägivalla ja perevägivalla 

ennetamise ja tõkestamise konventsiooni (Istanbuli konventsioon), 

– võttes arvesse Euroopa Nõukogu soolise võrdõiguslikkuse strateegiat 2014–2017, 

A. arvestades, et meeste ja naiste võrdõiguslikkus on põhiõigus, mis eeldab võrdsete 

võimaluste ja võrdse kohtlemise tagamist kõigis eluvaldkondades, ja arvestades poliitikat, 

mille eesmärk on tagada selline võrdsus, mis aitab kaasa arukale ja jätkusuutlikule 

majanduskasvule; 

B. arvestades Euroopa Parlamendi 15. septembri 2016. aasta resolutsiooni nõukogu 

27. novembri 2000. aasta direktiivi 2000/78/EÜ (millega kehtestatakse üldine raamistik 

võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel) („võrdse tööalase 

kohtlemise direktiiv“) kohaldamise kohta; 

C. arvestades, et diskrimineerimise kõigi vormide, sealhulgas soolise diskrimineerimise vastu 

tuleb otsustavalt võidelda; 

D. arvestades, et „sugu“ määratletakse viitega meeste ja naiste vahelistele bioloogilistele 

erinevustele, samal ajal kui „sotsiaalne sugu“ viitab sotsiaalselt loodud identiteetidele, 

rollidele ning naiste ja meeste omadustele ning sotsiaalsele ja kultuurilisele tähendusele, 

mille ühiskond omistab neile bioloogilistele erinevustele, ja arvestades, et sotsiaalne sugu 

viib hierarhiliste suheteni naiste ja meeste vahel ning võimu ja õiguste jaotamise ja 

omistamiseni, eelistades mehi ja seades naised ebasoodsasse olukorda; 

E. arvestades, et „vähendada soolist palga-, sissetulekute ja pensionilõhet ning võidelda sel 

viisil naiste seas esineva vaesusega“ on üks komisjoni poolt dokumendis „Strateegiline 

soolise võrdõiguslikkuse tagamise kava 2016–2019“ ette nähtud prioriteetsetest 

valdkondadest; 

F. arvestades, et on taunimisväärne märkida, et naised kannatavad seoses juurdepääsuga 

tööturule konkreetse diskrimineerimise all, töötavad tunduvalt väiksema töötasu eest ja 

moodustavad suurema osa osalise tööajaga töötavast tööjõust töökohtadel, millele nad on 

sageli asunud vastu tahtmist; arvestades, et nad peavad silmitsi seisma suure 

pensionilõhega, ebastabiilsemate ja ebakindlamate töösuhetega ja et vaesus ohustab neid 

rohkem kui mehi, mõjutades kõige enam üksikemasid, eakamaid üksielavaid naisi ja 

puudega naisi; arvestades, et kolme või enama lapsega pered on samuti suuremas vaesuse 

ohus; arvestades, et tööturule pääsemise ja seal püsimisega seotud naistevastane 
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diskrimineerimine emaduse tõttu on lubamatu; 

G. arvestades, et 2014. aastal oli 15–64aastaste inimeste tööhõive määr ELis naiste puhul 

59,6 % ja meeste puhul 70,1 %; arvestades, et see naiste ja meeste tööhõive erinevus on 

väiksem kõrgema kutsekvalifikatsiooni tasemetel; arvestades, et 2016. aasta Eurofoundi 

aruanne naiste ja meeste tööhõiveerinevuse kohta hindab selle lõhe puhul majanduslike 

kulude suuruseks olulised 370 miljardit eurot ehk 2,8 % SKPst ELi 28 riigi puhul; 

arvestades, et naiste tööhõive määr on alates 2008. aastast tõusnud vaid veidi, kusjuures 

tööhõivealane ühtlustumine toimus meeste tööhõive määra suhtelise vähenemise tõttu1; 

H. arvestades, et naiste jaoks eksisteerib tööturul siiani klaaslagi, mis tuleneb osaliselt 

asjaolust, et naisi vaadeldakse lähtuvalt nende reproduktiivsetest omadustest, mis 

tähendab, et naiste karjäärivõimalusi takistab võimalus jääda hilisemas tööelus rasedaks; 

I. arvestades, et majanduskriis on mõjutanud kogu Euroopa Liitu, põhjustades eelkõige 

maapiirkondades laastavat töötust, vaesust ja rahvastikukadu, mis mõjutavad eelkõige 

naisi; 

J. arvestades, et ülalpeetavate lastega vallalised naised on tihti sunnitud nõustuma 

ebatüüpilise ja ebastabiilse tööga, et ühitada era- ja tööelu; 

K. arvestades, et töötuse määrad tõusid aastatel 2008–2014 tõsise majanduskriisi tõttu kogu 

ELis ja et tööpuuduse määr oli 2014. aastal naiste puhul (10,4 %) endiselt kõrgem kui 

meeste puhul (10,2 %); 

L. arvestades, et 2015. aastal tegi 33 % naistest osalise tööajaga tööd, meestest aga 10 %2, 

ning et märkimisväärne osa neist töötas osalise tööajaga mittevabatahtlikult; 

M. arvestades, et 2014. aastal oli naiste tunnitöötasu keskmiselt 16,1 % madalam kui meeste 

vastav töötasu; arvestades, et naiste majanduslikku olukorda leibkonnas iseloomustab 

samuti märgatav ebavõrdsus, ja kui leibkond koosneb ühest vallalisest naisest, on 40 %-l 

naistest sissetulek madalaimas kvintiilis, meestest 18 %-l, kuid kui leibkonda kuulub 

täistööajaga töötav naine ja osalise tööajaga töötav mees, siis on 30 %-l naistest sissetulek 

madalaimas kvintiilis, sarnases olukorras meestest 6 %-l; 

N. arvestades, et andmete kohaselt on peamised põhjused, miks naised lahkuvad tööturult, 

vajadus hoolitseda laste või eakate inimeste eest (27 %), nende enda haigus või 

töövõimetus (23 %) ning muud isiklikud või perekondlikud kohustused (18 %); 

O. arvestades, et ajavahemikul 2008–2014 suurenes 15–29aastate nn NEET-noorte 

(mittetöötavad ja mitteõppivad noored) protsent, kusjuures naised olid kõige enam 

esindatud rühm (17,1 % 2014. aastal), ja arvestades, et 34 % neist naistest on sellises 

olukorras perekondlike kohustuste tõttu ning 16,5 % on pikaajalised töötud; 

P. arvestades, et tööalane ja sotsiaalne taust on pensionilõhe algpõhjus, mille keskmine on 

40 %; 

                                                 
1 Andmed Eurofoundi aruandest „The gender employment gap: challenges and solutions“ (Meeste ja naiste 

tööhõiveerinevused: probleemid ja lahendused) (2016). 
2 Andmed Eurofoundi aruandest „Kuues Euroopa töötingimuste uuring“. 
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Q. arvestades, et eriti naisi mõjutavad ebastabiilne töö ja mitmesugused ebatüüpilise töö 

vormid ning nad peavad üha enam võitlema töötaja ja karjääri individualiseerumise 

nähtusega – lähenemisviis, mis toetab laiapõhjalisemat rünnakut kollektiivläbirääkimiste 

vastu; 

R. arvestades, et äärmiselt oluline on tagada naistele õigus õigustega tagatud tööle ja õigus 

olla ema ilma naiste jaoks karistavate tagajärgedeta, kuna naised on endiselt kõige 

halvemas olukorras ja neid diskrimineeritakse kõige rohkem; arvestades, et sellise 

diskrimineerimise näideteks on tööandjate surve töövestlusel osalevatele naistele, kui neilt 

küsitakse laste olemasolu ja nende vanuse kohta, et mõjutada naiste otsuseid ja valida ilma 

lasteta töötajaid, kes on kättesaadavamad, ning üha suurenev majanduslik ja tööga seotud 

surve naistöötajatele, et nad ei kasutaks rasedus- ja sünnituspuhkust; 

S. arvestades, et paljudel töötajatel, kellel on ebakindlad töösuhted või kes on töötud, ei ole 

õigust vanemapuhkusele; 

T. arvestades, et on taunimisväärne märkida, et ELi makromajanduspoliitika ja 

kokkuhoiupoliitika tulemus on suurem vaesus ja ebavõrdsus Lõuna-Euroopa 

liikmesriikides, nagu Kreekas, Itaalias, Hispaanias ja Portugalis, mis mõjutab eelkõige 

naisi; arvestades, et sellel on kahjulikud tagajärjed tingimustele, milles nende perekonnad, 

eelkõige lapsed elavad; 

U. arvestades, et ELi makromajanduspoliitikal ja kokkuhoiupoliitikal on olnud negatiivne 

mõju nii paindlikule tööturupoliitikale kui ka töökohakindlusele ning on olnud tõsine 

mõju ka sotsiaal- ja avaliku sektori töökohtadele ning laste ja eakate inimeste hooldamise 

teenustele, omades suurt mõju naiste tööhõivele; arvestades, et naisi, eelkõige 

üksikemasid, rändajaid ja eakaid naisi mõjutavad vaesus ja sotsiaalne tõrjutus – olukord, 

mida on süvendanud needsamad poliitikavaldkonnad; 

V. arvestades, et vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse tase ELi 28 riigis püsib äärmiselt kõrge, 

hõlmates 2015. aastal 118,6 miljonit inimest (23,7 % rahvastikust) ja mõjutades eelkõige 

naisi, kusjuures enam kui 62,4 miljonit naist oli selles olukorras (24,4 %); 

W. arvestades, et ebakindlad töösuhted on naiste halba vaimset ja füüsilist tervist soodustav 

tegur, põhjustades neile viis korda rohkem stressi, ärevust ja depressiooni kui mees- või 

naiskolleegidele, kes töötavad tähtajatute lepingute alusel; 

X. arvestades, et naised kannatavad liiga tihti soolise diskrimineerimise erinevate vormide all 

oma töökohas, sealhulgas töötavad nad madalama astme töökohal ja jäetakse ilma 

ametikõrgendusest, kogedes ka verbaalset, psühholoogilist ja füüsilist (seksuaalset ja 

muud) ahistamist ja kuritarvitamist; 

Y. arvestades, et sotsiaalse ebavõrdsuse ning meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vastu 

saab võidelda ainult sellise poliitikaga, mis tagab jõukuse parema jaotamise, tuginedes 

korralike töötingimuste tagamise meetmetele, reaalpalkade kasvule, samuti meetmetega 

töökaitse edendamiseks, eelkõige kollektiivläbirääkimiste kaudu, tööaja reguleerimisega 

ja üldise tasuta juurdepääsu tagamisega kvaliteetsele riiklikule tervishoiule ja haridusele; 

Z. arvestades, et oluline on kehtestada meetmete kogum, et kaotada olemasolevad takistused 

ja tagada tõeliselt võrdsed võimalused naistele ja meestele, mis tähendab juurdepääsu 
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tööturule ja inimväärsele tööle ning selle töö tegemist; 

AA. arvestades, et oluline on lahendada vaesust ja sotsiaalset tõrjutust suurendav 

mitteametliku töö ja tasustamata ületundide probleem; arvestades, et naissoost 

koduabilised üldiselt ning eelkõige naissoost rändajad ja fiktiivsed füüsilisest isikust 

ettevõtjad on eriti haavatavad ja seisavad silmitsi eriti ebakindlate töötingimustega; 

1. on mures kokkuhoiumeetmete pikaajalise kahjuliku mõju pärast naiste majandusliku 

mõjuvõimu suurendamisele ning soolisele võrdõiguslikkusele, kuna töötus suureneb ning 

avalikud teenused ja hüvitised vähenevad, mis põhjustab suuri hooldamisega seotud 

probleeme; rõhutab, et hooldusteenuste, laste-, töövõimetus- ja hooldushüvitiste, 

kohustusliku puhkuse, sealhulgas vanema- ja isapuhkuse vähendamise ning 

maksuvähenduse tõttu kalduvad hooldusteenused minema sissetulekuta naiste õlule, kes ei 

saa seetõttu võtta endale sotsiaalkindlustusega töökohta või saavad töötada ainult osalise 

tööajaga; 

2. märgib, et vaesuse ning meeste ja naiste vahelise ebavõrdsuse vastu võitlemine hõlmab 

kindlasti rikkuse õiglasemat jaotamist ja tööhõivealaste õigusaktide parandamist, eelkõige 

kollektiivläbirääkimiste, kõrgemate palkade ja võrdse töö eest võrdse tasu maksmise või 

võrdväärse töö aluspõhimõtte rakendamise ning sotsiaalkaitse abil; leiab, et hädavajalik on 

töötada ELi tasandil välja võrdväärse töö määratlus, võttes arvesse Euroopa Kohtu 

kohtupraktikat eesmärgiga tagada, et arvestataks teguritega, nagu töötingimused, 

töötajatele antud vastutus ja töö füüsilised või vaimsed eeldused; leiab, et on 

kiireloomuline tegeleda küsimusega, mis puudutab võrdse töötasu maksmist võrdväärse 

töö eest; palub komisjonil edendada soolist võrdõiguslikkust töökohas, sealhulgas 

teadlikkuse suurendamise kampaaniate kaudu soolise palgalõhe, Euroopa võrdse töö 

palgaerinevuse ja heade tavade jagamise teemal; 

3. palub komisjonil ja liikmesriikidel jälgida töökiusamist, kaitsta selle eest ja tegeleda 

sellega, hõlmates ka rasedate töötajate ahistamist või mistahes ebasoodsat olukorda pärast 

rasedus- ja sünnituspuhkuselt naasmist; palub komisjonil ja liikmesriikidel esitada soo, 

vanemaks olemise või emaduse alusel eristatud andmeid palga- ja pensionilõhe kohta; 

4. leiab, et vaesuse ja ebavõrdsuse vastu võitlemiseks tuleb võtta jõulised meetmed 

diskrimineerimise ja ahistamise vastu tööturul koostoimes õiglasema jaotuspoliitikaga; 

leiab, et kehtestada tuleb seksuaalse ahistamise nullsihtmärk kui käitumisjuhend Euroopa 

tööturul; 

5. kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid, et kaotada sooline palga- ja pensionilõhe ning 

tühistada ebakindlaid töösuhtevorme seadustavad õigusaktid ja poliitika; kutsub 

liikmesriike üles rakendama tööõigusakte, mis edendavad tööhõive reguleerimist, 

kollektiivläbirääkimisi, sotsiaalkaitset ja kõrgemaid palku, ja investeerima alaliste 

töökohtade loomisse ning elukestvasse õppesse ja kutsealasesse koolitusse kui soolise 

ebavõrdsuse ületamise vahenditesse; samuti ergutab liikmesriike eelistama aktiivse 

poliitika kujundamist ja positiivsete meetmete võtmist, et edendada naiste osalemist 

tööturul ja nende majanduslikku sõltumatust, ning kõrvaldada sooline palgalõhe, 

erinevused töötamise astmetel, ametikõrgendustes, sissetulekutes ja pensionides; 

6. palub, et liikmesriigid looksid oma tööinspektsioonid ja tugevdaksid neid, tagades neile 

vajalikud tingimused ning rahalised vahendid ja personali, mis võimaldaks neil jätkata 
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tööd ja võidelda tõhusalt ebakindlate töösuhete, reguleerimata tööhõive ning töö ja 

palgaga seotud diskrimineerimisega, eriti soolise võrdõiguslikkuse seisukohast; 

7. leiab, et mitte mingil juhul ei tohi tööturu paindlikkuse nõue viia selleni, et naised on 

jätkuvalt ülemäära esindatud ebatüüpilistel töökohtadel ja ebakindla tööhõiveseisundiga 

inimeste hulgas; 

8. märgib, et soolise palgalõhe kaotamisel on eriti olulised palkade läbipaistvuse 

suurendamise meetmed; kutsub liikmesriike üles järgima komisjoni soovitust palkate 

läbipaistvuse kohta; 

9. kutsub liikmesriike üles kehtestama õigusakte, et kaitsta või suurendada emaduse, isaduse 

ja vanemaõigusi, ning palub, et see kaitse kajastuks ka tööhõivealastes õigusaktides; 

kutsub komisjoni üles, austades samal ajal Euroopa Parlamendi seisukohta, vaatama läbi 

olemasoleva kõrgete standarditega rasedus- ja sünnituspuhkuse direktiivi, sealhulgas 

vajaduse korral võtma vastu meetmed, mis tagavad vanemapuhkuse hüvitise eraldamise, 

mida arvutatakse alati 100 % alusel võrdlustasust, tagades, et naised saavad rasedus- ja 

sünnituspuhkuse ajal sotsiaalkaitset, mille eesmärk on kaitsta perekondade sotsiaalset ja 

majanduslikku heaolu, ning edendades vanemapuhkuse võtmist isade poolt; rõhutab, et 

sünnituspuhkusega peavad kaasnema tõhusad meetmed, mis kaitsevad rasedate ja vastsete 

emade, rinnaga toitvate emade ja üksikemade õigusi, kajastades Rahvusvahelise 

Tööorganisatsiooni ja Maailma Terviseorganisatsiooni soovitusi; rõhutab, et põhjaliku 

seadusandliku ettepaneku õiguslik alus peaks olema meeste ja naiste võrdsus, tagades 

naiste ja meeste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte järgimise töökohal; 

10. kutsub liikmesriike ja komisjoni üles muutma maksu- ja sotsiaalkindlustussüsteeme, 

millega antakse vähem teenivale abikaasale rahaline stiimul tööturult tagasi tõmbuda või 

töötada osalise tööajaga, sest see võib vähendada isade soovi võtta vanemapuhkust ja 

tekitab negatiivseid tagajärgi naistele, kuna süvendab palgaerinevust, ebavõrdsust 

hooldamise valdkonnas ja pensionilõhet; 

11. kutsub liikmesriike üles võtma vastu õigusaktid, et tagada naiste kaasamine 

sotsiaalkindlustussüsteemis, mis kaitseb naistöötajaid töötuse perioodidel ja tagab õiguse 

saada pensioni; 

12. palub tungivalt liikmesriikidel täita ja nõuda, et järgitaks rasedus- ja lapsehooldusõigusi 

käsitlevaid õigusakte, et naiste emakssaamine nende tööelu jooksul ei kahjustaks nende 

pensioniõigusi; 

13. kutsub liikmesriike üles edendama avalikku poliitikat perekondade toetamiseks, rõhutades 

eelkõige tasuta kvaliteetsete avalik-õiguslike lastehoiuteenuste, nagu lastesõime- ja 

eelkooliteenuste loomist, ja tugevdama eriteenuste pakkumise võrgustikku eakate inimeste 

hooldamiseks eelkõige nende endi kodudes, et toetada töötavate naiste tervislikku töö- ja 

eraelu tasakaalu ning eemaldada piirangud, mis naiste diskrimineerimisel objektiivselt 

soodustavad naiste lahkumist tööturult; 

14. rõhutab piisava miinimumsissetuleku tagamise kavade olulisust inimväärikuse 

säilitamiseks ja võitluseks vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu, samuti nende rolli 

sotsiaalsete investeeringute vormina, mis võimaldaks inimestel osaleda ühiskonnas, 

väljaõppes ja/või otsida tööd; palub, et komisjon ja liikmesriigid hindaksid 
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miinimumsissetuleku kavasid ELis, sealhulgas ka seda, kas need kavad võimaldavad 

leibkondadel ots-otsaga kokku tulla; palub, et komisjon ja liikmesriigid hindaksid selle 

alusel piisava miinimumsissetuleku andmise viisi ja vahendeid kõikides liikmesriikides 

ning kaaluksid edasisi samme sotsiaalse lähenemise toetamiseks kogu ELis, võttes arvesse 

iga liikmesriigi majanduslikke ja sotsiaalseid olusid, samuti riigi tavasid ja traditsioone; 

15. märgib, et Euroopa sotsiaalpartnerid ei ole esitanud kokkulepet laiahaardelise 

seadusandlike ja mitteseadusandlike meetmete paketi kohta seoses töö-, era- ja pereelu 

ühitamisega; kutsub komisjoni üles võimalikult kiiresti esitama komisjoni 2017. aasta 

töökava osana selle paketi ettepaneku teatavaks tehtud Euroopa sotsiaalõiguste samba 

raames; 

16. kutsub liikmesriike üles koostama õigusakti, millega võetakse kasutusele ennetuspoliitika, 

nagu soolise võrdõiguslikkuse kavad, et võidelda soolise diskrimineerimise vastu töökohal 

ja luua sobiv töökeskkond naistele ja meestele; 

17. kutsub liikmesriike üles võtma meetmeid eelkõige naisi puudutava mitteametliku töö ja 

tähtajaliste töölepingute kuritarvitamise reguleerimiseks eesmärgiga parandada kõige 

haavatavamate rühmade, eelkõige naissoost koduabiliste ja fiktiivsete füüsilisest isikust 

ettevõtjate olukorda ja kaitset; kutsub liikmesriike üles rakendama meetmeid, nagu 

nõustamisteenuste osutamine ja tööalast diskrimineerimist ennetav käitumine ning 

tööjärelevalve- ja töövaldkonda reguleerivate asutuste rajamine, et tagada tööle võtmist, 

töötasusid, väljaõpet, töötavasid ja lepingute lõpetamist käsitlevate eeskirjade järgimine; 

18. soovitab liikmesriikidel tagada, et kõigil noortel oleks juurdepääs tasuta kvaliteetsele 

riiklikule haridusele igas vanuses, eelkõige kõrgematele haridus- ja koolitustasemetele, 

sest on leitud, et koolituse taseme tõstmine aitab vähendada naiste ja meeste tööalast 

ebavõrdsust; 

19. kutsub liikmesriike üles tagama mis tahes perekonna või hooldusega seotud puhkuse ajal 

piisavat sissetuleku asendamist ja sotsiaalkaitset, eelkõige kindlustamaks, et madala 

sissetulekuga töötajad saavad puhkusemeetmeid kasutada teistega võrdsel alusel; 

20. rõhutab, et rändajatel ja pagulastel peaksid olema muude töötajatega samasugused õigused 

ning neil peaks olema juurdepääs samasugustele hüvitistele ja teenustele universaalse 

mudeli kaudu, mis ei ole seotud sotsiaalmaksete ja varasema töötamisega; 

21. kutsub komisjoni üles koostama kogumiku tavadest, mis on osutunud liikmesriikides 

edukaks, eesmärgiga neid levitada ja edendada, et vältida soolist diskrimineerimist tööl ja 

kaitsta eelkõige naiste õigusi; 

22. kutsub seetõttu liikmesriike ja sotsiaalpartnereid üles edendama inimväärseid töötingimusi 

ja kvaliteetseid töökohti hooldustöötajatele, sealhulgas korraliku palga, hooldustöötajate 

staatuse tunnustamise ja nende kvaliteetse täiendõppe võimaluste edendamise kaudu; 

23. palub komisjonil tagada, et osalise tööajaga töötajate, muutuva tööajaga töötajate ja 

töötajate, kelle karjääris on olnud pausid või perioodid, mil töötati vähem tunde, puhul 

toimub tõhus võrdsustamine täiskohaga töötajatega, ning neil on õigus inimväärsele 

pensioniskeemile ilma igasuguse diskrimineerimiseta; 
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24. rõhutab, et vaimse tervise probleemidega naistöötajad on ebakindla töö kõikide tegurite 

seisukohast väga suures ohus; rõhutab, et neid töötajaid on liiga palju tähtajaliste 

töölepingute, palgavaesuse, osalise tööajaga töö, karjäärikatkestuste ja muude ebakindlate 

lepinguliste kokkulepete puhul; kutsub komisjoni ja liikmesriike üles tagama, et 

tervishoidu ja ohutust käsitlevad Euroopa õigusaktid on piisavalt tugevad ja tõhusad, et 

paremini kaitsta neid haavatavaid töötajaid; rõhutab, et igasugune ahistamine tööl mõjutab 

tugevalt elu ja töö kvaliteeti, tervist ja heaolu. 
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