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võimalikud määratlused

Õiglane sissetulek
Selget määratlust ei ole võimalik leida.

Õiglast sissetulekut mainib ILO inimväärse töö määratluses. (Inimväärne töö võtab kokku 
inimeste püüdlused oma tööelus. See hõlmab võimalusi teha tööd, mis on tootlik ja tagab 
rahuldava sissetuleku ja turvalisuse töökohal ning sotsiaalkaitse perekonnale, paremad 
väljavaated isikuarenguks ja sotsiaalseks lõimumiseks, inimestele vabaduse väljendada oma 
huvisid, organiseeruda ja osaleda otsustes, mis mõjutavad nende elu, ja kõigile naistele ja 
meestele võimaluste ning kohtlemise võrdsuse). ILO mainib õiglast sissetulekut, kuid ei 
määratle seda (vt 
http://www.ilo.org/global/About_the_ILO/Media_and_public_information/Feature_stories/lan
g--en/WCMS_071241/index.htm).

Miinimumpalk
Eurostat on määratlenud miinimumpalga kõige madalama palgana, mida tööandjad on 
seaduse järgi kohustatud töötajatele maksma. Riikliku põhipalga alammäära võib kindlaks 
määrata tunni-, nädala- või kuupalgana ja miinimumpalk kehtestatakse seadusega (valitsuse 
tasandil), sageli pärast konsultatsioone sotsiaalpartneritega või vahetult riikliku 
sektoritevahelise kokkuleppe alusel (ELis on seda tehtud Belgias ja Kreekas). Riiklik 
miinimumpalk laieneb üldjuhul kõikidele töötajatele või vähemalt riigi töötajate valdavale 
enamikule. Mõnes riigis on tehtud erandid näiteks noortele töötajatele, praktikantidele või 
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puudega töötajatele. Aruannetes esitatakse brutosummad, see tähendab summad enne 
tulumaksu ja sotsiaalkindlustusmaksete mahaarvamist, mis on riigiti erinevad. 
Miinimumpalka käsitlevates seadustes on sätestatud määra korrapärane läbivaatamine, 
millega kaasnevad sageli valitsuse, ametiühingute ja tööandjate vahelised kolmepoolsed 
läbirääkimised, et kajastada hindade, palkade ja teiste majandustegurite muutumist. 
Miinimumpalga suhtes võib kohaldada automaatset ümberarvutust (indekseerimine 
tarbijahinnaindeksi või majanduskasvu alusel) või vabalt valitud tõstmist (õigusaktide kaudu). 
Vt http://epp.eurostat.ec.europa.eu/statistics_explained/index.php/Glossary:Minimum_wage.

ILO on määratlenud selle seaduses või kokkuleppes kindlaks määratud palgatasemena, mis on 
kõige madalam võimalik määr, mida tööandjal on lubatud maksta (vt Tööseadusandluse ja 
töösuhete sõnastik).

Miinimumsissetulek
Määratlus on kirjas Euroopa Parlamendi tööhõive- ja sotsiaalkomisjoni tellitud ning 
2007. aastal koostatud uuringus (IP/A/EMPL/FWC/2006-05/SC2) miinimumsissetuleku rolli 
kohta sotsiaalse kaasatuse saavutamiseks Euroopa Liidus (vt 
http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file
=19891 ).

Uuringus määratletakse miinimumsissetulek üldjuhul liigitamata abi vormina.
 Abi antakse juhul, kui isikul (või perekonnal) puuduvad piisavad vahendid vajalike 
elamiskulude katmiseks. Miinimumsissetulek täiendab tavaliselt teisi, osamakselisi või 
mitteosamakselisi toimetulekutoetusi ja aitab kaasa niinimetatud turvavõrgustiku loomisele. 
Järelikult selleks, et aru saada miinimumsissetuleku väljakujunemisest erinevates riikides, on 
oluline arvesse võtta selle osatähtsust riigis kehtiva sissetulekutoetuste üldisema süsteemi 
taustal.
 Enamikus Euroopa riikides on tõepoolest olemas konkreetne poliitika, mis on suunatud 

konkreetsete sihtrühmade (nt töötud, puudega inimesed, eakad jne) sotsiaalse kaasatuse 
edendamisele, ja üldisemalt vaestele suunatud laiem sissetulekutoetuse poliitika.

 Mõnes riigis kaldutakse pidama esmatähtsaks sihtotstarbelisi/konkreetseid meetmeid ja 
seal puudub kohustuslik miinimumsissetulek või on seal loodud miinimumsissetuleku 
süsteemi n-ö kergem vorm.

 Lisaks on olemas ka riike, kus sihipärane poliitika puudub ja eksisteerib ainult üks 
kõikehõlmav meede kõikide vaesusega seotud olukordade jaoks. Nagu alljärgnevatest 
tabelitest nähtub, on peaaegu kõikides Euroopa riikides ühte või teist liiki 
miinimumsissetuleku süsteem, mis pakub sissetulekutoetust, kuid nende struktuur ja 
ulatus on väga erinevad. Kui Kreeka ja Ungari, osaliselt Itaalia, samuti Hispaania (kus 
riiklik meede puudub) välja arvata, on kõikides teistes liikmesriikides üldisel kujul olemas 
tagatud miinimumsissetulek piisavate toimetulekuvahenditeta isikutele.

Euroopa Komisjon mainib miinimumsissetuleku süsteeme, mida määratletakse tagatud 
miinimumsissetulekuna, mis arvestab isiku elatusvahendeid, on mitteosamakseline ja 
universaalne sissetulekutagatis, mille eesmärk on toimida sotsiaalkaitse viimase turvavõrguna 
(või selle osana), et hoida ära üksikisikute või leibkondade langemine (äärmisesse) vaesusesse 
või allapoole inimväärset elatustaset. Tagatud miinimumsissetuleku süsteemidel on 
konkreetne ja ülioluline osa vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastases võitluses, sest need on 
sotsiaalkaitse viimane abinõu ja ülemaailmse turvavõrgustiku põhiosa (vt Sotsiaalkaitse, 
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sotsiaalse kaasatuse sõnastik: põhimõistete selgitus).

ILO määratleb tagatud miinimumsissetuleku, mis on riiklikult tagatud kõikidele isikutele või 
perekondadele, kelle sissetulek jääb alla teatavat kindlaksmääratud taset. Tagatud sissetuleku 
kindlustamiseks võib kasutada erinevaid meetodeid: negatiivne tulumaks, peretoetused, 
sotsiaalabi jne. Osa süsteeme sisaldavad teatavat laadi töötegemise stiimuleid (vt ILO 
tesaurus).

Piisav sissetulek
Sellel mõistel puudub täpne kirjeldus. Seda mainitakse ainult seoses aktiivse kaasamisega.

Näiteks:
Euroopa Parlamendi 6. mai 2009. aasta resolutsioon tööturult tõrjutud isikute aktiivse 
kaasamise kohta, milles kutsutakse liikmesriike üles rakendama vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse 
vastu võitlemiseks piisavat sissetulekutoetust; juhitakse tähelepanu vajadusele kehtestada 
soovituste 92/441/EMÜ ja 2008/867/EÜ alusel piisav sissetulekutoetuse määr, mis peab 
olema piisav, läbipaistev, kõigile ligipääsetav ja pikas perspektiivis jätkusuutlik. 

Piisav sissetulekutoetus on määratletud komisjoni 3. oktoobri 2008. aasta soovituses tööturult 
tõrjutud isikute aktiivse kaasamise kohta (teatavaks tehtud numbri K(2008) 5737 all) milles 
soovitatakse liikmesriikidel: 

tunnustada üksikisiku põhiõigust inimväärikat elu võimaldavatele toimetulekuvahenditele ja 
sotsiaalabile, mis on ühtlasi osa üleüldisest ja püsivast vajadusest võidelda sotsiaalse tõrjutuse 
vastu.
i) Vaadata vajaduse korral läbi sotsiaalkaitsesüsteemid soovituse 92/441/EMÜ punktis B 
loetletud ühiseid põhimõtteid silmas pidades. Aktiivse kaasamise strateegia raames peab õigus 
piisavatele toimetulekuvahenditele olema eelkõige seotud
– aktiivse valmidusega töötada või saada kutseõpet, et need, kellel on vastavad eeldused, 
saaksid tööd, ja teiste suhtes oleks võimalik vajaduse korral kohaldada majandusliku ja 
sotsiaalse integratsiooni meetmeid;
– poliitikaga, mida riigi tasandil peetakse vajalikuks asjaomaste isikute majanduslikuks ja 
sotsiaalseks integreerimiseks.
ii) Tagada selle õiguse rakendamine vastavalt soovituse 92/441/EMÜ punktides C(1), C(2) ja 
C(3) esitatud praktilistele suunistele. Inimväärseks eluks vajalike toimetulekuvahendite 
kindlaksmääramisel tuleb eelkõige arvesse võtta vastava liikmesriigi elatus- ja hinnataset 
leibkondade tüübi ja suuruse järgi, kasutades selleks asjakohaseid riiklikke näitajaid. Aktiivse 
kaasamise huvides tuleb pakkuda töövõimelistele inimestele stiimuleid tööd otsida ning 
kohandada või suurendada summasid konkreetsete vajaduste rahuldamiseks.

Põhisissetulek
Näib, et ELi tasandil määratlus või kirjeldus puudub. Seda nimetatakse mõnes ELi väljaandes 
sõltuvana liikmesriigi elatustasemest; seda mainitakse ka mõnes ELi-välises allikas.

Näiteks:

Põhisissetuleku ülemaailmne võrgustik (vt BIEN
http://www.basicincome.org/bien/aboutbasicincome.html) määratleb põhisissetulekut 
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kõikidele üksikisiku tasandil tingimusteta, üksikisiku elatusvahendeid arvestamata ja 
töölkäimise nõudeta tagatud sissetulekuna. See on miinimumsissetuleku tagamise vorm, mis 
erineb praegu eri Euroopa riikides olemasolevatest vormidest kolmel olulisel viisil:
 seda makstakse üksikisikutele, mitte leibkondadele; 
 selle maksmisel ei arvestata teistest allikatest saadavat sissetulekut; 
 selle maksmisel ei nõuta töölkäimist ega pakutava töö vastuvõtmist. 

Ülemaailmne põhisissetuleku fond (vt Mis on ülemaailmne põhisissetulek? Määratlused ja 
väited http://www.globalincome.org/English/Global-Basic-Income.html) määratleb 
põhisissetuleku tagatud miinimumsissetulekuna. Lisaks nn põhimiinimumile võivad inimesed 
teenida sissetulekut tööd tehes, nagu nad praegugi teevad. Põhisissetulek on 
sotsiaalkindlustussüsteemi alus ja seda täiendavad sotsiaalkindlustused ning teised haigus- ja 
töötushüvitised jne. Täiemahuline põhisissetulek tagab igaühele põhivajaduste täitmise 
vahendid. Need hõlmavad esmajoones põhilisi elutegevust tagavaid vajadusi, milleks on 
puhas vesi, toit, riided, peavari ja esmane arstiabi. Enamik inimesi nõustub, et haridus on 
samuti põhivajadus. Millised on teised põhivajadused, sõltub muu hulgas kliimatingimustest 
ja kultuurilistest väärtushinnangutest.

Inimväärne palk
ILO määratleb inimväärset palka palgatasemena, millest piisab keskmise suurusega 
perekonna põhiliste eluliste vajaduste rahuldamiseks teatava riigi majanduskeskkonnas (vt 
ILO tesaurus).

OECD määratleb inimväärset palka palgana, mis on piisavalt kõrge, et võimaldada töötajal 
olemasolevat elatustaset säilitada (vt Inimväärne palk).

Pension
Eurostat määratleb pensioni korrapäraste maksetena eesmärgiga säilitada pensionisaajale 
sissetulek pärast tulutoovalt töölt tavapärases vanuses pensionile jäämist või tagada sissetulek 
eakatele inimestele (vt Vanaduspension).

OECD määratleb pensioni pensionifondi liikmele (või ülalpeetavatele) pärast 
pensionilejäämist tehtava maksena (vt Pension
http://stats.oecd.org/glossary/detail.asp?ID=5200).

Pensionilejäämine 
Selle mõiste kohta määratlused puuduvad, neid võib leida ainult selliste mõistete kohta nagu 
pensionihüvitis, pensioniiga jne.

Ametlik pensioniiga
ELis algab ametlik pensioniiga enamiku inimeste jaoks 60. eluaastast, enamasti 65. eluaastast 
(vt http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-80-07-135/EN/KS-80-07-135-
EN.PDF).

Ennetähtaegselt pensionilejäämine
Eurostat määratleb ennetähtaegselt pensionilejäämist põhiliselt seoses töötajatega, kes on 
valinud ennetähtaegselt pensionilejäämise majanduslikel põhjustel (tööturu probleemid, 
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raskused teatavates majandusharudes jne). Vt Ennetähtaegselt pensionilejäämine.

OECD määratleb seda olukorrana, kui isik otsustab varem pensionile jääda ja hakata saama 
pensionihüvitisi tavapärasest pensionieast varem (vt Ennetähtaegselt pensionilejäämine).

Järkjärguline pensionilejäämine
OECD määratleb järkjärgulist pensionilejäämist olukorrana, kui üksikisikul võimaldatakse 
pensionile jääda ja pensionihüvitisi saada samal ajal, kui ta jätkab tööl käimist (tavaliselt 
osalise tööajaga) ja pensioniskeemi sissemaksete tegemist (vt Järkjärguline 
pensionilejäämine).

ILO määratleb järkjärgulist pensionilejäämist eakate töötajate töötundide arvu järkjärgulise 
piiramisena (vt ILO tesaurus).

OECD määratleb seda olukorrana, kui isikul võimaldatakse pensionile jääda ja 
pensionihüvitisi saada samal ajal, kui ta jätkab tööl käimist (tavaliselt osalise tööajaga) ja 
pensioniskeemi sissemaksete tegemist (vt Järkjärguline pensionilejäämine).

Vaesus
Vaesuse määratlust on ELi väljaannetest raske leida, leiti järgmised mõisted.

Suhteline vaesus
Suhtelist vaesust mõõdetakse piirkonna elanike enamuse elatustasemega võrreldes ja seega on 
see piirkonniti erinev. Euroopa Liit kasutab vaesuse mõõtmiseks suhtelist määratlust, nimelt 
näitajat „isikute osakaal, kelle kasutada jääv sissetulekuosa jääb alla 60% riigi keskmisest 
sissetulekust”. See kajastab vaesuse määratlust, mille on vastu võtnud Euroopa riigijuhid, kes 
peavad inimesi vaeseks, „kui nende toimetulekuvahendid on nii ebapiisavad, et muudavad 
võimatuks elatustaseme saavutamise, mida peetakse vastuvõetavaks ühiskonnas, kus nad 
elavad” (vt Sotsiaalkaitse, sotsiaalse kaasatuse sõnastik: põhimõistete selgitus).

Äärmine vaesus
Äärmises vaesuses elavatel isikutel puuduvad elutegevuseks vajalikud põhivahendid, näiteks 
puhas vesi, toit, riided, peavari ja põhiravimid (vt Sotsiaalkaitse, sotsiaalse kaasatuse sõnastik: 
põhimõistete selgitus).

Vaesusrisk
Inimesed loetakse vaesusriski alla kuuluvaks, kui nad elavad ekvivalentse kasutada jääva 
sissetulekuosaga, mis jääb alla 60% riigi keskmisest sissetulekust. ELis käsitletakse nii 
madalat sissetulekut ebapiisavana inimväärse elatustaseme säilitamiseks. Kas 60% künnisest 
allapoole jäävad üksikisikud tegelikult vaesuses elavad, sõltub mitmest tegurist, sealhulgas 
künnise olulisusest, suhteliselt madala sissetulekuga elatud ajast või muu vara, eelkõige kodu 
omamisest ja kasutamisest. Ligikaudu 16% ELi kodanikest elavad vaesuse ohus. Vaesusriski 
tegurid hõlmavad pikaajalist töötust või madala kvaliteediga tööd, madalat haridustaset, 
perekonna sotsiaalselt haavatavat tausta, puuet, viletsat tervist, narkomaaniat ja alkoholismi, 
sisserände või etnilise vähemuse tausta (vt Sotsiaalkaitse, sotsiaalse kaasatuse sõnastik: 
põhimõistete selgitus).
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Materiaalne puudus
Materiaalne puudus on olukord, kui inimesed on ilma jäetud kaupadest ja teenustest, mida 
loetakse vajalikuks inimväärse elatustaseme säilitamiseks nende elukohariigis. See hõlmab 
olukordi, kui inimesed on suure majandusliku surve all, ei saa lubada endale põhilisi 
kestvuskaupu, elavad viletsates tingimustes või ei saa ühiskonnaelus osaleda (vaba aja 
tegevused, puhkus). Materiaalse puuduse meetmed lisavad vaesusele lisaks tavapärastele 
sissetulekumeetmetele täiendava perspektiivi (vt Sotsiaalkaitse, sotsiaalse kaasatuse sõnastik: 
põhimõistete selgitus).

Eurostat määratleb vaesusriski määra inimeste osakaaluna, kelle ekvivalentne kasutada jääv 
sissetulekuosa (ekvivalent) jääb alla vaesusriski künnist, mis on 60% riigi ekvivalentsest 
kasutada jäävast keskmisest sissetulekust pärast sotsiaalsiirdeid (näiteks 
sotsiaalkindlustushüvitised). See näitaja ei mõõda rikkust ega vaesust, vaid sissetuleku 
väiksust võrreldes vastava riigi teiste elanikega, mis ei tähenda iseenesest madalat elatustaset. 
Vaesusriski määr enne sotsiaalülekandeid arvutatakse inimeste osakaaluna, kelle ekvivalentne 
kasutada jääv sissetulekuosa enne sotsiaalsiirdeid jääb alla vaesusriski künnist, mis 
arvutatakse pärast sotsiaalsiirdeid. Pensionid, näiteks vanaduspension ja toitjakaotuspension 
(lesknaised ja -mehed) loetakse sissetulekuks (enne sotsiaalsiirdeid) ja mitte sotsiaalsiireteks 
(vt Vaesusriski määr).

Vabakutselisena ja füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsemise erinevus

Vabakutse
ILO nimetab vabakutselisteks teenusteks teenuseid, mida osutavad kutselised, sageli 
füüsilisest isikust ettevõtjana tegutsevad töötajad, näiteks arstid, advokaadid, raamatupidajad, 
arhitektid jne (vt ILO tesaurus).

Euroopa Parlamendi ja nõukogu 7. septembri 2005. aasta direktiivis 2005/36/EÜ 
kutsekvalifikatsioonide tunnustamise kohta määratletakse vabakutsed järgmiselt:
Niivõrd, kui need on reguleeritud, hõlmab käesolev direktiiv ka vabakutseid, mis on 
käesoleva direktiivi kohaselt kutsealad, millega tegeleb isik, kes omades vastavat 
kutsekvalifikatsiooni, osutab isiklikult, omal vastutusel ja tehniliselt sõltumatult kliendi 
huvides ja üldhuvides intellektuaalseid ja kontseptuaalseid teenuseid. Vastavalt 
asutamislepingule võidakse kutsealaga tegelemisele liikmesriikides kohaldada erilisi 
õiguslikke piiranguid, mis tulenevad siseriiklikest õigusaktidest ja nende raames sõltumatult 
vastava kutseala esindusorgani poolt kehtestatud õigusnormidest, et tagada ja arendada 
professionaalsust, teenuse kvaliteeti ja usaldussuhet kliendiga.

Füüsilisest isikust ettevõtjad
Eurostat määratleb selle mõiste kahel viisil (vt Füüsilisest isikust ettevõtja).
 Füüsilisest isikust ettevõtja, kellel on töötajad: füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel on 

töötajad, määratletakse isikutena, kes töötavad kasumi teenimise eesmärgil enda 
ettevõttes, praksises oma kutsealal või talumajapidamises ja kes on tööle võtnud vähemalt 
ühe isiku.

 Füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel ei ole töötajaid: füüsilisest isikust ettevõtjad, kellel ei 
ole töötajaid, määratletakse isikutena, kes töötavad kasumi teenimise eesmärgil enda 
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ettevõttes, praksises oma kutsealal või talumajapidamises ja kes ei ole tööle võtnud teisi 
isikuid.

Euroopa töösuhete sõnastikus (vt Füüsilisest isikust ettevõtja) määratletakse füüsilisest isikust 
ettevõtja sõltumatu töötajana, kes töötab tööandjast sõltumatult, vastandina töötajale, kes allub 
tööandjale ja sõltub temast. Niivõrd kuivõrd töötaja mõiste sisaldab majandusliku sõltuvuse 
elementi selles osas, et töötajad sõltuvad tööandja makstavast elatisest, võivad füüsilisest 
isikust ettevõtjad veidi erineda, kuigi elatise teenimiseks on nad oma tööst majanduslikult 
sama sõltuvad, kuigi seda maksavad neile kliendid või tarbijad.
Füüsilisest isikust ettevõtjad on üldiselt koondunud teatavale arvule kutsealadele: 
põllumajandustootjad, kutsetöötajad, poodnikud, abilisest abikaasad ja ehitustöölised. Seega 
on füüsilisest isikust ettevõtjate kategooriate skaala lai ja nende vahel on olulisi erinevusi; 
näiteks võrreldes vabakutsete esindajate, hotellides ja restoranides töötajate ning naissoost 
abilisest abikaasadega.


