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SISSEJUHATUS

Globaalses plaanis iseloomustab tööturge uute töövormide valiku kasv. Mõned neist

muudavad traditsioonilist üks-ühele suhet tööandja ja töötaja vahel. Teised eristuvad uudsete

töömustrite poolest töö tegemise aja ja koha osas. Neid arenguid juhivad majanduslikud ja

ühiskondlikud suundumused, sealhulgas tööandjate ja töötajate vajadus suurema paindlikkuse

järele, mida soodustab tehnoloogiline areng.1 Töö on pidanud alati arenema ja kohanema

vastavalt tehnoloogilistele uuendustele, uute tootmisvahendite kasutuselevõtmisele ning

muutustele inimeste püüdlustes. Siiski võib väita, et praeguste muutuste tempo ja ulatus on

pretsedenditu.2 Suurte andmemahtude töötlemise võimalused on soodustanud digimajanduse

ja digitaalsete tööplatvormide tekkimist, sest andmed on digitaalsete tööplatvormide

põhiosaks.3

Taoline digitaalne tranformatsioon on aluse pannud platvormitööle, mis on viimastel aastatel

kiiresti arenenud virtuaaltöö tüüp.4 Euroopa Komisjon on oma esimeses konsultatsiooni

dokumendis käsitlenud digitaalse tööplatvormi töötingimustega seotud väljakutseid ning

viidanud Commission’s Joint Research Centre’i uuringule, mille kohaselt on ligikaudu 24

miljonit inimest (11% Euroopa Liidu tööjõust) pakkunud vähemalt korra oma teenuseid

digitaalsel tööplatvormil. Uuringud näitavad, et globaalses plaanis on veebiplatvormipõhine

majandus viimase kahe aasta jooksul kasvanud 30% võrra. Pandeemia poolt võimendatud

ühiskonna digitaalse transformatsiooni tõttu on oodata veebiplatvormipõhise majanduse ja

platvormitöö eri liikide osakaalu edasist eksponentsiaalset kasvu.5

5 European Commission. First phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on a possible action
addressing the challenges related to working conditions in platform work. Brussels: 2021, lk 6. –
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=522&langId=en&moreDocuments=yes (27.03.2022).

4 Holts, K. Fakte virtuaaltöö olemuse ja leviku kohta. Tallinn: Arenguseire Keskus 2018, lk 1. –
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2017/09/fakte_virtuaaltoo_olemuse_ja_leviku_kohta_A4-
1.pdf (27.04.2022).

3 International Labour Office. The role of digital labour platforms in transforming the world of work. Geneva:
ILO 2021, lk 3. –
  https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_771749
.pdf (27.04.2022).

2 International Labour Office. The Future of Work we want. Brussels: ILO 2016, lk 3. –
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_
553507.pdf (27.04.2022).

1 Eurofound. Platform work: Maximising the potential while safeguarding standards? Luxembourg: Publications
Office of the European Union 2019, lk 2. –
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19045en.pdf
(27.04.2022).

2

https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2017/09/fakte_virtuaaltoo_olemuse_ja_leviku_kohta_A4-1.pdf
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2017/09/fakte_virtuaaltoo_olemuse_ja_leviku_kohta_A4-1.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_771749.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---dgreports/---dcomm/---publ/documents/publication/wcms_771749.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_553507.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---ilo-brussels/documents/publication/wcms_553507.pdf
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef19045en.pdf


Digitaalse tööplatvormi ärimudel on mitmes plaanis revolutsiooniline, kuna valdavalt ei

põhine see tavapärasel tööandja- töötaja suhtel, vaid paneb platvormitöö tegija teenusepakkuja

rolli.6 See tähendab, et platvormid positsioneerivad end valdavalt nii platvormitöö tegija kui

ka tarbija ja teiste lõppkasutajate suhtes infoühsikonna teenuse pakkujana.7 Sellistel juhtudel

püüavad platvormid end distantseerida kaubeldava teenuse osutaja rollist, mis kuulub

platvormi narratiivi kohaselt sõltumatutele teenusepakkujatele. Tööalase staatuse määramisel

on mitmeid praktilisi tagajärgi, eelkõige see, et enesehõivatute8 sotsiaalkaitse tasemed on

üldiselt madalamad kui töötajatel.9

Eurofoundi uuringutest on selgunud, et veebipõhiste vahendusteenuste ja platvormitöö eri

liikidest näib enim pingeid ja õigusvaidlusi tekitavat töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu

(inglise keeles tuntud ka kui work on-demand via apps).10 Selle formaadi puhul viib

veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja (nt Bolt) oma platvormil kokku füüsilises keskkonnas

tehtavate tööde/teenuste osutajad (platvormitöö tegijad) ning tööst/teenusest huvitatud

lõppkasutaja / töö pakkuja. Laiemalt tuntud näidetest kuuluvad siia alla sõidujagamisteenused

ja toidu kohaletoimetamine. Just seda tüüpi töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu puhul on

kohtud üsna sageli leidnud, et vaatamata veebipõhise vahendusteenuse pakkuja

10 Eurofound ise viitab sellele kui „on-location platform-determined routine work“, vt lähemalt: Platform work:
Maximising the potential while safeguarding standards? Lk 4; Eurofound. Employment and working conditions
of selected types of platform work. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2018, lk 5. –
https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001en.pdf
(27.04.2022).

9 CEPS, EFTHEIA, and HIVA-KU Leuven. Study to gather evidence on the working conditions of platform
workers. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2019, lk 108. –
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=et&pubId=8280 (27.04.2022).

8 Nii direktiivi eelnõu inglisekeelses versioonis kui ka õiguskirjanduses kasutatakse ingliskeelset mõistet
self-employed. Mõiste eestikeelne vaste on „füüsilisest isikust ettevõtja“ ehk FIE. Selliselt on mõistet
self-employed tõlgitud ka direktiivi eelnõu eestikeelses versioonis. Eesti Vabariigi seisukoha seletuskiri
platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu kohta – COM(2021) 762, lk 1 toob välja, et samas ei
piirdu mõiste self-employed üksnes FIE-ga, vaid tegemist on laiema terminiga (nt isik, kes teeb platvormitööd
läbi enda ainuomandis oleva osaühingu). Ühest terminit Eestis kokku lepitud ei ole. Kirjanduses on kasutusel nii
iseendale tööandjaks olev isik kui ka enesehõivatu ehk füüsiline isik, kes pakub oma nimel tasu eest teenuseid
ehk on faktiliselt iseendale tööandjaks. Seega kasutab töö autor läbivalt mõistet „enesehõivatu“, self-employed ja
„füüsilisest isikust ettevõtja“ vastena. Vt lähemalt:
https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/7121b07e-b843-4921-b306-072f9a5c4fce/Eesti
%20seisukohad%20platvormitöö%20tingimuste%20parandamise%20direktiivi%20eelnõu%20kohta%20-%20C
OM(2021)%20762 (27.04.2022).

7 Hauben, H., Lenaerts, K., Waeyaert, W. The platform economy and precarious work. Luxembourg: European
Parliament 2020, lk 26. –
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652734/IPOL_STU(2020)652734_EN.pdf
(27.04.2022).

6 Rugo, K., Kaevats, M., Romanainen, J. Kas uued ärimudelid võivad leevendada survet sotsiaalsüsteemile?
Sine loco, sine anno, lk 51. –
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2017/11/02.06.Pikksilm_6-Kas-uued-ärimudelid-leevenda
vad-surver-sotsiaalsüsteemile.pdf (27.04.2022).

3

https://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/ef_publication/field_ef_document/ef18001en.pdf
https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/7121b07e-b843-4921-b306-072f9a5c4fce/Eesti%20seisukohad%20platvormit%C3%B6%C3%B6%20tingimuste%20parandamise%20direktiivi%20eeln%C3%B5u%20kohta%20-%20COM(2021)%20762
https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/7121b07e-b843-4921-b306-072f9a5c4fce/Eesti%20seisukohad%20platvormit%C3%B6%C3%B6%20tingimuste%20parandamise%20direktiivi%20eeln%C3%B5u%20kohta%20-%20COM(2021)%20762
https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/7121b07e-b843-4921-b306-072f9a5c4fce/Eesti%20seisukohad%20platvormit%C3%B6%C3%B6%20tingimuste%20parandamise%20direktiivi%20eeln%C3%B5u%20kohta%20-%20COM(2021)%20762
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2020/652734/IPOL_STU(2020)652734_EN.pdf
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2017/11/02.06.Pikksilm_6-Kas-uued-%C3%A4rimudelid-leevendavad-surver-sotsiaals%C3%BCsteemile.pdf
https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2017/11/02.06.Pikksilm_6-Kas-uued-%C3%A4rimudelid-leevendavad-surver-sotsiaals%C3%BCsteemile.pdf


standardtingimustele, mis sageli expressis verbis töösuhte ja töötaja staatuse välistavad, võib

veebipõhise vahendusteenuse vahendaja ja selle vahendusel tööd/teenust osutava

platvormitöö tegija vaheline suhe liigituda töösuhteks.11 Magistritöö teema aktuaalsust

kinnitab ka Euroopa Komisjoni 2021. aasta tööplaan, mis nägi ette platvormitöö tingimuste

parandamisele suunatud seadusandliku algatuse väljatöötamise 2021. aasta lõpuks.12 Euroopa

Parlamendi ja nõukogu direktiivi eelnõu platvormitöö tingimuste parandamise kohta (COM)

2021/762 (edaspidi platvormitöö direktiivi eelnõu) avaldati 9.12.2021.13 Sellest tulenevalt on

töö eesmärgiks hinnata, kui edukalt adresseerib Euroopa Komisjoni direktiivi eelnõu tööalase

staatuse valesti liigitamise probleemi, ning kas direktiivi eelnõus välja pakutud lahendus on

kõige tõhusam viis platvormitöö peamiste probleemkohtade lahendamiseks. Samuti on töö

eesmärgiks hinnata direktiivi eeldatavat mõju Eesti tööõigusele.

Eesmärgini jõudmiseks otsib töö autor vastuseid järgnevatele uurimisküsimustele: mis on

platvormitöö eripärad ja millised on platvormitööga seonduvad probleemkohad, mille

reguleerimiseks näeb Euroopa Komisjon vajadust? Kas Euroopa Parlamendi ja nõukogu

määrus, mis käsitleb õigluse ja läbipaistvuse edendamist veebipõhiste vahendusteenuste

ärikasutajate jaoks (EL) nr 2019/115014 (edaspidi platvormide ja ettevõtjate vahelisi suhteid

käsitlev määrus) hõlmab kõiki sõidujagamise ja toidu kohaletoimetamise platvorme

sõltumata ärimudelist? Kas direktiivis toodud töösuhte õigusliku eelduse kriteeriumid

peegeldavad olulisemates kaasustes määravaks saanud kriteeriume?

Magistritöö eesmärkide saavutamiseks on töös kasutatud kombineeritud uurimismeetodeid.

Selle koostamiseks on kogutud, uuritud ja süstematiseeritud õiguskirjandust ning

kohtupraktikat. Ühtlasi on autor kasutanud kvalitatiivset, analüütilist ja võrdlevat meetodit.

Euroopa Liidu (edaspidi EL), Ühendkuningriigi (edaspidi ÜK), Ameerika Ühendriikide

(edaspidi USA) kohtupraktika analüüsil on kasutatud võrdlev-analüütilist uurimismeetodit,

samuti on seda uurimismeetodit kasutatud eelkõige erinevate riikide platvormitöö

regulatsioonide ja tööõigusliku käsitluse võrdlemisel.

14 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta määrus (EL) 2019/1150, mis käsitleb õigluse ja
läbipaistvuse edendamist veebipõhiste vahendusteenuste ärikasutajate jaoks. – ELT L 186/57.

13 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2021. aasta direktiivi eelnõu COM(2021) 762 platvormitöö
tingimuste parandamise kohta. – ELT L 2021/0414 (COD).

12 Euroopa Komisjoni 19. oktoobril 2020. aasta avaldatud 2021. aasta tööprogramm (COM) nr 2020/690. –
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/2021_commission_work_programme_and_annexes_et.pdf
(27.04.2022).

11 Peamiselt on teavitatud kohtuasjadest kahes ärisektoris, mis on platvomimajanduses kõige levinumad
liikmesriikides tegutsemise ulatuse osas: sõidujagamisteenused ja toidu kohaletoimetamise teenused. Vt
lähemalt: Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 112.

4



Eesmärgi saavutamiseks on käesolev magistritöö jaotatud kolmeks peatükiks. Esimeses

peatükis uuritakse erinevaid digitaalseid platvorme ning käsitletakse platvormitööga

seonduvaid olulisi mõisteid tuginedes direktiivi eelnõus avaldatule. Samuti analüüsitakse

põhjuseid, miks inimesed platvormitöö kasuks otsustavad ning millised on platvormitöö

levikuga seotud probleemid. Seejärel antakse ülevaade platvormitöö regulatsioonist EL-is,

mille käigus uuritakse platvormide ja ettevõtjate vahelisi suhteid käsitleva määruse

reguleerimisala. Seejärel antakse ülevaade platvormitöö regulatsioonist mõnedes EL-i

liikmesriikides, ühtlasi tuuakse näiteid digitaalsetele tööplatvormidele kohalduvatest

sektoripõhistest regulatsioonidest. Esimese peatüki lõpus uuritakse, millised on õigussuhte

töösuhteks kvalifitseerimise eeldused Eestis ning milliseid lähenemisviise tuuakse

õiguskirjanduses välja platvormitöö tegijate tööstaatusest tulenevate probleemide

lahendamiseks.

Magistritöö teises peatükis analüüsitakse reklassifikatsiooniga seotud tähtsamaid lahendeid

nii EL-is, ÜK-s kui ka USA-s. Käsitletakse juhtumeid, kus reklassifitseerimine on olnud

edukas, ja vastupidi, ning tuuakse välja, millised faktorid said määravaks. Kolmandas

peatükis analüüsitakse platvormitöö tegija õiguste kaitset EL-is, samuti analüüsitakse

direktiivi eelnõud, mille põhiosa on töölepingulise suhte eelduste analüüs.

Magistritöö allikatena kasutatakse erinevaid Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (edaspidi

ILO), Euroopa Komisjoni ning Eurofoundi avaldatud teemakohaseid uuringuid ja dokumente,

samuti erinevat õiguskirjandust, mis käsitleb platvormitöö tegijate klassifitseerimise

problemaatikat. Tulenevalt magistritöö eesmärgist on üheks olulisimaks allikaks platvormitöö

direktiivi eelnõu ja selle juurde kuuluv seletuskiri, samuti Eesti Vabariigi seisukoha

seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu kohta.

Kuivõrd enamik suuremaid asukohapõhised digitaalseid tööplatvorme on tegutsevad üle kogu

maailma, siis ei ole töö autor teadlikult keskendunud vaid EL-i liikmesriikide

kohtupraktikale, vaid on analüüsinud ka ÜK ja USA kohtupraktikat. See võimaldab näha

erinevate riikide kohtute argumentatsiooni platvormitöö tegijate tööõigusliku staatuse üle

otsustamisel sarnastel või isegi samadel platvormidel.
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Varem on platvormitöö staatusest tulenevaid probleeme käsitlenud Kerttu Sarapuu oma

magistritöös „Töötegija õigusliku staatuse kindlakstegemine platvormitöö näitel“, kus on

eelkõige keskendunud küsimusele, kas traditsioonilised töötaja määratlemise kriteeriumid on

asjakohased koostööplatvormide vahendusel tööd tegevate isikute õigusliku staatuse

hindamiseks. Olgugi, et tööd on ajendatud ühesugusest probleemkohast õigusmaastikul,

milleks on töötaja ja enesehõivatute piiri hägustumine platvormitöös, on siiski selle

magistritöö eesmärk ja rõhuasetus erinev, sest käsitleb platvormitöö erinevaid aspekte

vaatepunktist, kus põhirõhk on platvormitööd reguleerival platvormide ja ettevõtjate vahelisi

suhteid käsitleval määrusel ja direktiivi eelnõul. Kuivõrd viimane on hiljuti avaldatud

(9.12.2021), seisneb töö uudsus selles, et töö autorile teadaolevalt ei ole veel direktiivi

eelnõud käsitletud ei Eesti õiguskirjanduses ega teadustöödes.

Magistritööd iseloomustavad märksõnad tööõigus, sõidujagamisteenus, tööturu paindlikkus,

andmetöötlus, algoritmid, sotsiaalkaitse.
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1. VEEBIPÕHINE VAHENDUSTEENUS JA PLATVORMITÖÖ

1.1. Platvormitöö liigid ja levikuga seotud probleemid

Digitaalne platvormimajandus tähistab algoritmidele ja digitaalsele andmetöötlusele

toetuvaid lahendusi, kus inimesed saavad teha erinevaid tegevusi, mida on varem tehtud koos

füüsilises ruumis viibides.15 Nii isiklikus kui ka tööelus toetavad veebipõhised platvormid

paljusid inimeste igapäevaseid tegevusi, kasutades neid kaupade ja teenuste ostmiseks, teabe

leidmiseks ja üksteisega ühenduse pidamiseks, samuti meelelahutuseks, transpordiks,

majutuseks, töökohtade ning töötajate leidmiseks, rakenduste otsimiseks ja paljudel muudel

eesmärkidel.16

ILO on digitaalsed platvormid osutatava teenuse järgi liigitanud kolme peamisse

kategooriasse. Esiteks digitaalsed platvormid, mis pakuvad teenust üksikkasutajale – siia

kuuluvad nii sotsiaalmeedia platvormid Facebook ja TikTok, elektrooonilised

makseplatvormid PayPal ja Paytm, rendivarade platvormid Airbnb ja MakemyTrip kui ka

suhtlusplatvormid Skype, Viber ning Zoom. Teise kategooria digitaalsetel platvormidel

hõlbustatakse ja vahendatakse kasutajate vahelist vahetust – siia kuuluvad näiteks ärilt ärile

platvormid, nagu jae- ja hulgimüügiga tegelevad Alibaba ja Amazon, ning finantslaenu ja

-analüüsiga tegelevad platvormid Nummo ning Avant. Kolmanda kategooria platvormidel

tegeletakse töö vahendamisega ehk tegemist on digitaalsete tööplatvormidega. Samuti on

mõned hübriidplatvormid, kus vahendatakse nii tööd kui ka muid teenuseid (Jumia, Gojek).17

Euroopa Liidu institutsioonid kasutavad platvormipõhise tegevuse tähistamiseks mitmeid

erinevaid termineid. Näiteks viitavad Euroopa Komisjon ja Parlament sageli jagamis- või

koostöömajandusele.18 Digitaalsed tööplatvormid ja platvormitöö on vaid osa laiemast

platvormimajandusest, mis puudutavad juurdepääsu teenustele ning eri- ja oskusteabele, mida

üksikisikud veebiplatvormidel tasu eest pakuvad.19 Müügiplatvormid (nt eBay) või

19 Hauben, H., Lenaerts, K., Waeyaert, lk 13.

18 Eurofoundi koduleht. Platform work. –
https://www.eurofound.europa.eu/observatories/eurwork/industrial-relations-dictionary/platform-work
(27.04.2022).

17 Töö mahu piiridesse jäämiseks ning magistritöö teemat arvestades ei ole töö autor välja toonud ammendavat
loetelu. Vt lähemalt: The role of digital labour platforms in transforming the world of work, lk 40.

16 OECD. An Introduction to Online Platforms and Their Role in the Digital Transformation. Paris: OECD
Publishing 2019, lk 11.

15 Vallistu, J. jt. Analüüs “Tuleviku töö – uued suunad ja lahendused.” Technopolis |group| Tartu Ülikooli
sotsiaalteaduslike rakendusuuringute keskus RAKE 2017, lk 12. –
https://www.sm.ee/sites/default/files/content-editors/Ministeerium_kontaktid/Uuringu_ja_analuusid/Toovaldkon
d/tuleviku_too_-_uued_suunad_ja_lahendused_l6pparuanne.pdf (27.04.2022).
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platvormid, kus pakutakse juurdepääsu majutusele (nt Airbnb), samuti finantsteenused jäävad

selle arusaama kohaselt tööplatvormide ning seega ka platvormitöö reguleerimisalast välja.

Peale selle ei peeta platvormitööks mitteärilisi tehinguid (nt vabatahtlik tegevus, võrgustike

loomine, sotsiaalmeedia (nt LinkedIn) või mis tahes muud tehinguvormid, mis ei sisalda

tasu).20 Samuti on eelnevat täpsustanud Euroopa Komisjon platvormitöö direktiivi eelnõus

artiklis 2 lõikes 2, öeldes, et digitaalsete tööplatvormide määratlus ei hõlma selliste teenuste

osutajaid, mille peamine eesmärk on vara kasutamine või jagamine (siia alla kuulub näiteks

Airbnb).

Digitaalseid tööplatvorme liigitatakse eelkõige veebipõhisteks (web-based) ja

asukohapõhisteks (location based) platvormideks. Veebipõhised platvormid hõlmavad

vabakutselisi ja konkursipõhiseid platvorme (99designs, Upwork), mikroülesannete

platvorme (AMT, Clickworker, Microworkers), konkurentsipõhiseid programmeerimise

platvorme (Codeforces, HackerRank) ja meditsiinilise konsultatsiooni platvorme (DocOnline,

MDLive).21 Veebipõhistel tööplatvormidel pakutavad tööd või vahendusteenused ei ole

tavaliselt asukohast sõltuvad, seetõttu on töö tegemise võimalus avatud suuremale hulgale

soovijatele, sõltumata geograafilisest asukohast, sest platvormitööd tegevad isikud saavad

tegutseda mis tahes asukohast, kasutades oma elektroonikaseadmeid.22 Veebipõhistel

tööplatvormidel tehtavat tööd nimetatakse rahvahankeks (crowdwork).23

Asukohapõhised platvormid jagunevad takso- (Bolt, Uber), kulleri- (Wolt, Bolt Food,

Deliveroo), kodu- (Task Rabbit, Urban Company), kodutööde (Batmaid, BookMyBai) ja

autoteenuste platvormideks (Care 24, CareLinx).24 Asukohapõhistel tööplatvormidel või

vahendusteenuste puhul osutatatakse teenust füüsilises maailmas ehk kindlas geograafilises

asukohas. Asukohapõhise platvormitöö sobitamise protsess ehk kliendi ja töötegija

kokkuviimine toimub endiselt veebis, nagu ka veebipõhise platvormitöö puhul. Erinevuse

24 The role of digital labour platforms in transforming the world of work, lk 40.

23 De Stefano, V. The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork and labour protection
in the “gig- economy". Geneva: ILO 2016, lk 1. –
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_4432
67.pdf (27.04.2022).

22 European Commission Staff Working document. Second phase consultation of social partners under Article
154 TFEU on a possible action addressing the challenges related to working conditions in platform work.
Brussels: 2021, lk 16. – https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/IP_21_2944 (27.04.2022).

21 The role of digital labour platforms in transforming the world of work, lk 40.

20 Florisson, R., Mandl, I. Platform work: Types and implications for work and employment - Literature review,
Working paper WPEF18004. Dublin: Eurofound 2018, lk 2. –
lhttps://www.eurofound.europa.eu/sites/default/files/wpef18004.pdf (27.04.2022).
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määrab viimane samm: kas ülesande täitmine toimub veebis (veebipõhine tööplatvorm) või

nõuab füüsilist kohalolu (asukohapõhine tööplatvorm).25 Asukohapõhistel tööplatvormidel

tehtavat tööd nimetatakse ka kui töö nõudmisel mobiilirakenduse kaudu (work-on-demand

via apps).26

Euroopa Komisjoni platvormitöö direktiivi eelnõu artikli 2 lõige 1 defineerib digitaalset

tööplatvormi, kui füüsilist või juriidilist isikut, kes osutab b) teenusesaaja taotlusel äriteenust,

mida a) pakutakse vähemalt osaliselt kaugteenusena elektrooniliste vahendite, näiteks

veebisaidi või mobiilirakenduse kaudu, ning c) mis hõlmab vajaliku ja olulise komponendina

üksikisikute tehtava töö korraldamist, olenemata sellest, kas seda tööd tehakse internetis või

konkreetses asukohas. Autori arvates haarab pakutud definitsioon üsna edukalt direktiivi

reguleerimisalasse kõik enamtuntud asukoha- ja veebipõhised töö vahendamise platvormid,

jättes välja veebipõhiste platvormide muud liigid, kus töö korraldamise element puudub.

Samuti leiab töö autor, et digitaalse tööplatvormi definitsioon ja põhjenduspunktid, eelkõige

punkt 18, täiendavad edukalt punkti c), seletades lahti digitaalsete tööplatvormide peamise

erinevuse kõigist teistest digitaalsetest platvormidest, mille peamine komponent on

üksikisikute tehtava töö korraldamine. See tähendab, et olulist rolli mängib nõutava teenuse

nõudluse kokkusobitamine tööjõu pakkumisega üksikisiku poolt, kellel on digitaalse

tööplatvormiga lepinguline suhe ja kes on valmis täitma konkreetset ülesannet.27 Seega võib

asuda seisukohale, et definitsioon koos direktiivi põhjenduspunktidega ei tekita digitaalse

tööplatvormi määratluse osas õiguslikku ebakindlust, lünkasid või anomaaliaid.

Platvormitöö kui seda tehakse väljaspool töölepingut, on näide ebastandardsest töösuhtest.28

Euroopa Komisjon nimetab platvormitöö direktiivi eelnõus platvormitööks tööd, mida

korraldatakse digitaalse tööplatvormi kaudu ja mida teeb üksikisik digitaalse tööplatvormi

ning üksikisiku vahelise lepingulise suhte alusel, olenemata sellest, kas on olemas lepinguline

suhe üksikisiku ja teenusesaaja vahel (artikkel 2 lg 1 p 2). Siinkohal on magistritöö autori

arvates oluline välja tuua vastav mõisteline eristus tähistamaks inimest, kes teeb

platvormitööd. Nii direktiivi eelnõu kui ka selle magistritöö kontekstis käsitletakse

platvormitööd tegeva isikuna üksikisikut, kes teeb platvormitööd, olenemata sellest, millisena

28 Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 37.

27 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2021. aasta direktiivi eelnõu COM(2021) 762 platvormitöö
tingimuste parandamise kohta, põhjenduspunkt 18.

26 The rise of the “just-in-time workforce”: On-demand work, crowdwork and labour protection in the “gig-
economy", lk 1.

25 Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 43.
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on asjaomased pooled kindlaks määranud selle isiku ja digitaalse tööplatvormi lepingulise

suhte (artikkel lg 1 p 3). Platvormitöötajana tähistatakse platvormitööd tegevat isikut, kellel

on tööleping või töösuhe (artikkel 1 lg 4).

B. Gurley on oma artiklis „The Thing I Love Most About Uber“ välja toonud, et

platvormitööl on üks oluline tunnus, mis traditsioonilises töös puudub: platvormitöö tegija

täielik autonoomsus nii töö tegemise koha kui ka aja suhtes. Töö tegijal on vaba voli

otsustada, et soovib ühel nädalal töötada 3 tundi, järgmisel 45 tundi ja seejärel 2 nädalat

puhata. Autonoomsuse näite ilustamiseks toob autor välja kolm Uberis töötavat juht-partnerit,

kelle puhul on selline paindlikkus praegusel eluperioodil tähtis ja kelle puhul traditsiooniline

kellaajast kellaajani töökoht ei oleks sobiv. Näiteks ülikoolis õppiv üliõpilane, kes soovib

paindliku tööajaga tööd, mis sobituks tema tunniplaani ja perekondlike kohustuste täitmise

kõrvale, või inimene, kes on kodus remonti tehes ületanud oma eelarvet ja kes „sõidab

Uberit“ lisaraha teenimise eesmärgil, ühildades seda paindlikult ka oma põhitööga, või ema,

kes soovib tööd, mis pakuks paindlikkust, et ta saaks viia oma lapse kooli ja koju

bussisüsteemist sõltumata.29

Eelnevat kinnitab ka digitaalsete sõiduplatvormide Uberi ja Lyfti kohta tehtud uuring, kus

enamik intervjueeritavaid juhte rõhutas, et hindavad eriti paindlikkust töötada ilma pideva

järelevalveta. Eelkõige pooldasid seda juhid, kes olid vanad, üksikvanemad või hoolitsesid

haige pereliikme eest.30 Vaadates Bolti üldtingimusi juhtidele ja Bolt Food kasutustingimusi

kulleritele, siis lubatakse ka seal platvormitööd tegevatele isikutele olla iseenda aja peremees

– tingimustes ei ole sätestatud platvormi poolseid nõudeid ei töö aja ega koha suhtes, vaid

tingimuste kohaselt on nii juhil kui ka kulleril õigus otsustada, millal ja kui tihti taksoveo- või

kulleriteenuseid osutab. Seega võib tingimustest lähtuvalt järeldada, et võimalus paindlikult

takso- või kulleriteenuseid osutada on ka näiteks Bolti ja Bolt Foodi platvormil.31

31 Bolt Üldtingimused Juhtidele, p 4.4. – https://bolt.eu/et/legal/ee/terms-for-drivers/ (27.04.2022); Bolti
Üldtingimused Bolti toiduveo teenuse kasutamiseks Kulleri poolt, p 4.5.
–https://static.food.bolt.eu/legalDocument/V3%20of%20Bolt-Courier%20T%26C%20(EST)%20(1).pdf
(27.04.2022).

30 Mäntymäki, M., A, Baiyere, A., Najmul Islam, A.K.M. Digital platforms and the changing nature of physical
work: Insights from ride-hailing. – International Journal of Information Management 2019, Vol. 49, lk 456.

29 Gurley, B. The Thing I Love Most About Uber. –
lhttps://abovethecrowd.com/2018/04/19/the-thing-i-love-most-about-uber/ (27.04.2022).
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Artiklis toodi ka välja, et Uberi süsteemil on platvormitöö tegijale veel üks eelis, nimelt

maksab Uber juhile kohe pärast teenimist (kuni 5 korda päevas). Selline lähenemisviis on

eriti kasulik inimestele, kes elavad palgapäevast palgapäevani.32 Töö autor peab vajalikuks

märkida, et tasustamine on tööplatvormide puhul siiski erinev, näiteks Bolt ja Bolt Food

maksavad juhtidele ja kulleritele tasu välja üks kord nädalas.33 Igal juhul nõustub töö autor

artiklis toodud seisukohaga, et traditsioonilisel tööl, kus tavapäraselt toimub tasu saamine ühe

korra kuus aitab platvormi tasusüsteem kindlasti kaasa inimeste majanduslikule

toimetulekule.

Samas seisavad paljud platvormitöö eripärade tõttu silmitsi probleemidega, mida on keeruline

olemasolevate õigusraamistike abil lahendada. Selliseid probleeme on kaardistanud Euroopa

Komisjon, määrates valdkonnad, kus tuleks kavandada ja kasutusele võtta meetmeid.34

Platvormide kaudu töötavate inimeste töötingimuste ja sotsiaalkaitsega seotud väljakutsete

käsitlemisel on nii riiklikul ja EL-i tasandil põhiküsimuseks tööõiguslik staatus, sest

platvormid liigitavad nende kaudu töötavad inimesed üldjuhul enesehõivatuteks, mitte

töötajateks.35 Samas on platvormidel, millel töötatakse, töö tegija üle teatud kontroll – näiteks

palgataseme või töötingimuste puhul kaasneb sellega alluvussuhe, mis on iseloomulik

töösuhtele. Kui platvormitöö tegija, kes lähtuvalt alluvussuhte tasemest peaks olema töötaja,

liigitatakse enesehõivatuks, kaasneb taolise valesti liigitamisega, et platvormitöö tegijad ei

saa ligipääsu õigustele ja kaitsele, mis töölepingulise suhtega kaasas käiks.36 Enesehõivatu

staatus jätab inimesed paljudest riiklikest ja EL-i tasandi töö- ning sotsiaalõigusaktide

kohaldamisalast välja.37 Niisiis on platvormitöö hägustanud töösuhte ja tegelike

enesehõivatute vahetegu ning tööandjate ja töötajate kohustusi.

37 First phase consultation of social partners, lk 7.
36 Seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu juurde – COM(2021) 762, lk 2.
35 First phase consultation of social partners, lk 7.

34 European Commission. Second-phase consultation of social partners under Article 154 TFEU on possible
action
addressing the challenges related to working conditions in platform work. Brussels: 2021, lk 5. –
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=522&furtherNews=yes&newsId=10025 (27.04.2022).

33 Bolt Üldtingimused Juhtidele, p 6.3; Bolti Üldtingimused Bolti toiduveo teenuse kasutamiseks Kulleri poolt, p
8.4.

32 Gurley, B.
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Teiseks valdkonnaks, kus Euroopa Komisjon näeb vajadust meetmeteks, on platvormitöö

töötingimused. Euroopa Komisjoni arvates ei ole tingimused platvormitöö tegija jaoks

läbipaistvad ja prognoositavad. Kui platvormitöö tegija soovib hakata oma teenuseid

platvormi vahendusel pakkuma, siis ei saa ta selle kohta kirjalikku lepingut, vaid selle asemel

peab ta nõustuma digitaalse tööplatvormi tingimustega, mis võivad olla ebaselged, keerulised

ja ette teatamata muutuda. Sageli puudub platvormidel ka heastamis- või kaebuste käsitlemise

mehhanism. 38

Samuti hõlmavad töötingimustega seotud probleemid töötasu. Uuringud näitavad, et enamik

platvormitöö tegijaid ei teeni platvormitööga piisavalt elatist ja selle peamiseks probleemiks

näib olevat see, et platvormitöö tegijad ei saa ise hindu määrata ning samuti see, et

platvormitöö on väljaspool miinimumpalga süsteemide reguleerimisala.39 Madala tasu võivad

kaasa tuua mitmed digitaalsetele asukohapõhistele tööplatvormidele iseloomulikud tegurid.

Esiteks makstakse asukohapõhistel tööplatvormidel üldjuhul tellimuse täitmise eest ning

tellimuste vaheline ooteaeg on tasustamata (näiteks kui juht ootab sõidutellimust). Teiseks

sõltub platvormi määratud tööde puhul töötasu sageli konkreetsest töö vahetustest (näiteks

võib teatud aegadel platvormitöö tegijate vahel valitseda suur konkurents ja platvorm ei

pruugi pakkuda piisavalt tellimusi), samuti tellimuste iseloomust ja boonustest, seega

varieerub töötasu suuresti.40 Siiski näitavad andmed, et platvormitöö on enamiku inimeste

jaoks lisasissetulekuallikas ja majanduslikult hakkama saamiseks täielikult vaid sellele ei

toetuta.41

Ühtlasi hõlmavad töötingimustega seotud probleemid tööaega. Nagu töö autor eespool

käsitles on paindlikkus peamine põhjus, miks inimesed platvormitöö kasuks otsustavad.

Samas on õiguskirjanduses leitud, et tegelik paindlikkus võib olla küsitav, sest mõned

platvormitööle iseloomulikud elemendid võivad inimesi suunata pikemale tööajale. Esiteks

on tööaeg ja -tasu suuresti tingitud nõudlusest. Praktikas on tihtipeale olukordi, kus

platvormitööd tegevad isikud ei suuda tööd lõpetada, kuigi nad on saavutanud oma eelistatud

töötundide arvu ja tasu, sest töö on ettearvamatu ning ülekoormus ja surve tekitavad vajaduse

41 Employment and working conditions of selected types of platform work, lk 23; Pesole, A. jt. Platform
Workers in Europe. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2018, lk 49, 51.

40 Ibidem, lk 61; Ibidem, lk 73.

39 Employment and working conditions of selected types of platform work, lk 23; Study to gather evidence on
the working conditions of platform workers, lk 73.

38 First phase consultation of social partners, lk 9.
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jääda rakendusse kättesaadavaks.42 Teiseks võib teatud juhtudel tööst keeldumine olla

karistatav ning platvormid võivad selleks luua viisid, mis piiravad kaudselt töö tegijat tööaja

valikul (nähakse ette minimaalne tundide arv, mille jooksul töö tegija peab platvormil

aktiivne olema, sanktsioonid kui vähene aktiivsus püsib, ning boonussüsteemid).43

Kolmandaks, kuna kogu digitaalsel tööplatvormil veedetud aeg ei ole tasustatud, siis võib olla

küsitav, kas platvormitöö tegija on ka tegelikkuses oma tööaja määramise suhtes vaba või

ajendab see tegema hoopis rohkem töötunde.44 Siiski ei pea üldjuhul platvormitöö tegijad

taolist tööaja korraldust probleemiks ning enamik on töö- ja eraelu tasakaaluga rahul.45

Kolmandaks valdkonnaks, kus Euroopa Komisjon peab meetmeid vajalikuks, on

platvormitöö tegijate sotsiaalne kaitse. Enesehõivatu staatus võib enamikus valdkondades

(töötus, lapsehoolduspuhkus, tööõnnetused, vanaduspensioni hüvitised jne) võimaldada

piiratumat juurdepääsu, sest sotsiaalkaitse on osaliselt seotud töötajate tööõigusliku

staatusega.46 Praktikas võivad sõidujagamise ja toidu kohaletoimetamise platvormide kaudu

tööd tegevad isikud seista silmitsi mitmesuguste tööohutuse ja töötervishoiu riskidega. Kiiret,

ilma pausideta töötempot soodustavad töötajatevaheline konkurents, hindamismehhanismide

kasutamine (nt reitingud), ja ka see, et tasustamine toimub tööülesannete-põhiselt ning

asjakohane väljaõpe puudub.47 Samas tuuakse uuringus, mis käsitleb platvormitöö tingimusi,

välja, et üldjuhul tehakse platvormitööd siiski lisatööna oma põhitöö kõrvalt ning seega on

paljudele inimestele sotsiaalne kaitse tagatud põhitöökohast.48

Neljandaks valdkonnaks, kus Euroopa Komisjon peab meetmeid vajalikus on platvormitööd

tegevate isikute juurdepääs kollektiivläbirääkimistele.49 Kui platvormi kaudu tegutsevad

isikud on platvormitöötajad, on esindatus sarnane tavaliste töötajatega, sealhulgas

kollektiivlepingutega.50 Kui platvormitööd tegevad isikud on enesehõivatud, siis ei ole

traditsioonilistel ametiühingutel vähemalt mõnes liikmesriigis volitusi neid esindada ja see ei

50 Employment and working conditions of selected types of platform work, lk 62.
49 First phase consultation of social partners, lk 19.
48 Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 72.

47 Garben, S. Protecting Workers in the Online Platform Economy: An overview of regulatory and policy
developments in the EU. Luxembourg: Publications Office of the European Union 2017, lk 3-4. –
https://op.europa.eu/en/publication-detail/-/publication/fb457a7b-ff3a-11e7-b8f5-01aa75ed71a1/language-en
(27.04.2022).

46 First phase consultation of social partners, lk 14.
45 Ibidem, lk 81; Employment and working conditions of selected types of platform work, lk 25.
44 Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 76.
43 Ibidem, lk 77; First phase consultation of social partners, lk 12.
42 Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 76.
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pruugi olla ka konkurentsiõigusest tulenevate keeldude tõttu (konkurentsi kahjustava

ettevõtjate vahelise kokkuleppe ja kooskõlastatud tegevuse keeld) lubatav.51 Mitmetes

jurisdiktsioonides on konkurentsiõiguse mõistes enesehõivatud „ettevõtjad” ja neil ei ole

lubatud pidada kollektiivläbirääkimisi ega sõlmida tariife käsitlevaid kollektiivlepinguid,

kuna need võivad olla „kartellid” EL-i toimimise lepingu artikli 10152 alusel.53 Viimastel

aastatel on mitme riigi ametiühingud lubanud ka enesehõivatutel liikmeks astuda või

asutavad enesehõivatute jaoks spetsiaalseid ametiühinguid.54 Näiteks riigid, nagu Kanada,

Iirimaa ja Hispaania, on kehtestanud teatud kategooria enesehõivatutele erandid, mis

võimaldavad neil kollektiivläbirääkimistel osaleda.55 Samuti on platvormitööd tegevad isikud

ka ise algatanud mitmete sotsiaalmeediakanalite kasutamise, et luua rühmi, vahetada

kogemusi ning koordineerida streike ja proteste, et vältida enda töötingimuste halvenemist.56

Lisaks toob Euroopa Komisjon välja, et need eelnimetatud probleemid ei pruugi olla omased

ainult platvormitööle, sest küsimused õigest tööstaatuse klassifikatsioonist ning juurdepääsust

kollektiivläbirääkimistele või juurdepääsust sotsiaalkaitsele, on olulised ka teiste

mittestandardsete töövormide puhul. Siiski süvenevad need väljakutsed platvormitöö

kontekstis.57

Viies valdkond, kus Euroopa Komisjon peab meetmeid vajalikuks, on platvormide

järelevalve, suunamise ja tulemuslikkuse hindamise tehnikad, mille all mõeldakse eelkõige

algoritmilist juhtimist.58 See võimaldab teha järelevalvet platvormitöö tegijate tööprotsessi

üle, mida teevad sageli transpordi- või kulleriteenuseid vahendavad platvormid. Järelevalvet

tehakse näiteks geojälgimissüsteemi (edaspidi GPS jälgimine) abil, mis pakub platvormidele

teavet juhi asukoha, kiiruse ja üldise töötempo kohta. Siiski võib sellega kaasneda probleem,

sest järelevalve loob suurel hulgal andmeid, mida platvormid saavad kasutada platvormitöö

tegijate automaatseks hindamiseks ning mis võivad põhineda automatiseeritud otsustel.59

Näiteks kui kullerid ei suuda oma vahetuse ajal tellimust lõpetada, võivad kaasneda

59 Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 57-58.
58 Ibidem, lk 10, 15.
57 First phase consultation of social partners, lk 3.
56 Employment and working conditions of selected types of platform work, lk 62.
55 The role of digital labour platforms in transforming the world of work, lk 24.
54 Employment and working conditions of selected types of platform work, lk 62.
53 First phase consultation of social partners, lk 19.
52 Euroopa Liidu toimimise lepingu konsolideeritud versioon. – ELT C 326, 26.10.2012.
51 Platform work: Maximising the potential while safeguarding standards? Lk 17.
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sanktsioonid, kuid platvormid ei pruugi arvestada sellega, et olid liiklusummikud või restoran

viivitas ise tellimuse täitmisega.

Asukohapõhistel platvormidel kasutatakse platovormitöö tegijate töötulemuste hindamiseks

lisaks tööprotsessi juhtimisele ka platvormitöö reitingusüsteeme. Platvormitöö tegijad saavad

tagasisidet klientidelt, kes saavad hinnata kogu tehingut, kas siis jättes tagasiside teksti või

hindena. Hinnangud seostatakse platvormitöö tegija profiiliga ja need määravad nende

reitingu. Hindamissüsteemide peamine probleem on halvasti mõistetavus ja sageli ka

läbipaistmatus, kuid neil on suur mõju platvormitöö tegijatele, sest need mõjutavad

platvormil nende tulevasi töövõimalusi (nt madala reitingu puhul võidakse piirata

platvormitöö tegija ligipääsu rakendusele).60 Seega on peamine algoritmilise juhtimise ja

kontrolliga kaasnev probleem seotud asjaoluga, et platvormitöö tegijal puudub üldjuhul teave

ning arusaamine selle kohta, kuidas algoritme rakendatakse ning kuidas neid kasutatakse

töötingimuste mõjutamiseks.61 Teisisõnu on algoritmilise juhtimise ja kontrolli läbipaistvus

puudulik.

Kokkuvõtvalt saab väita, et platvormitöö peamiseks positiivseks küljeks peetakse selle

paindlikkust, mis võimaldab teatud eluperioodidel tööd ja eraelu kergemini ühildada. Samuti

nähtub, et valdavalt tehakse platvormitööd lisatööna oma põhitöö kõrvalt, millisel juhul

annab põhitöökoht platvormitöö tegijale vähemalt teatud mahus sotsiaaltagatisi ja kaitset. Ka

töö autor peab platvormitöö positiivseimaks küljeks paindlikkust. Kui kunagi seostus töö

tegemine rangelt töötaja kohalolekuga, mis toimus tööandja silma all kindlal kellaajal ja tema

dikteeritud viisil, siis tänapäeval selline lähenemisviis töötajat ei rahulda. Paindlikkus on uue

töö kontseptsiooni üks elementidest ning töö tegija vaatenurgast hinnatakse seda kui head

võimalust leida tasakaal nii töö- kui ka eraelu vahel. Paindlikkus ei puuduta ainult ainult

platvormitööd – üha enam inimesi otsib paindlikkust ka traditsioonilistest töösuhetest.

Platvormitööd seostatakse mitmete väljakutsetega, millest kõige olulisema probleemina

nähakse platvormitöö tegija õigusliku staatuse küsimust. Platvormitöö tegija töösuhte õige

liigitamine lahendaks ühtlasi mitmed teised väljakutsed, sealhulgas töötingimuste, sotsiaalse

kaitse ja kollektiivsete läbirääkimiste probleemid. Kuigi eelnimetatud küsimused ei ole

omistatavad vaid platvormitööle, siis on platvormitöö-spetsiifiline teema algoritmiline

juhtimine ja kontroll. Teema olulisusele viitab selgelt ka Euroopa Komisjoni platvormitöö

61 Second phase consultation of social partners, lk 10.
60 Ibidem, lk 59.
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direktiivi eelnõu, mis seostab algoritmilise juhtimise ja kontrolli intensiivsuse määra ja

struktuuri valdkonnad otseselt ka suhte liigitamise küsimusega (artikkel 4).

1.2. Platvormitöö õiguslik reguleerimine veebipõhise vahendusteenusena

EL-is ja Eestis reguleerib veebipõhiseid vahendusteenuseid osutatavate digitaalsete

tööplatvormide tegevust mitmes olulises küsimuses 20. juuni 2019. aasta platvormide ja

ettevõtjate vahelisi suhteid käsitlev määrus.

Kui lähtuda funktsionaalsest analüüsist, peaks määrus kohalduma ka asukohapõhiste

digitaalsete tööplatvormide tegevusele, kuivõrd määruses defineeritud veebipõhise

vahendusteenuse tunnused on tuvastatavad ka nende platvormide puhul. Määruse artikli 2

punkti 2 kohaselt on veebipõhisteks vahendusteenusteks teenused, a) mis on infoühiskonna

teenused Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi (EL) 2015/153562 artikli 1 lõike 1 punkti

b tähenduses, b) mis võimaldavad ärikasutajatel pakkuda kaupu ja teenuseid eesmärgiga

hõlbustada otsetehingute algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel, olenemata sellest, kus

tehingud lõpuks sooritatakse, ning c) mida pakutakse ärikasutajatele lepinguliste suhete alusel

sellise teenuste pakkuja ning nende ärikasutajate vahel, kes pakuvad kaupu või teenuseid

tarbijatele. Sõidujagamisteenuse puhul a) esineb infoühiskonna teenuse element (vahemaa

tagant elektroonilisel teel esitatud teenusesaaja isikliku taotluse alusel osutatav tasuline

teenus), kus tarbija esitab sõidutellimuse, b) päädib ka siin teenuse osutamise taotlus ja selle

aktsepteerimine suurel osal juhtudest (ärimudelid võivad siiski erineda) vahetu lepinguga

tarbija ja ärikasutaja vahel (reisijaveoleping) ning c) on ka siin ärikasutaja ja veebipõhise

vahendusteenuse pakkuja (nt Bolt) vaheline suhe reguleeritud veebipõhise vahendusteenuse

pakkuja tingimustega (nt Bolt Üldtingimused Juhtidele). 63

63 Teisalt võib teatud allikate lugemisel tekkida küsimus, kas antud määrus siiski sõidujagamisteenuste
platvormidele kohaldub. Nimelt on Euroopa Kohus oma otsustes Asociación Profesional Elite Taxi v. Uber
Systems Spain, SL ja Uber France leidnud, et Uberi pakutav teenus, mis ühendab üksikisikuid
mitteprofessionaalsete juhtidega, on transpordi, mitte infoühiskonna teenuste valdkonnas, ning seega ei
kvalifitseeru EL-i õiguse kohaselt infoühiskonna teenusteks. Näiteks viitab direktiivi eelnõu seletuskiri, lk 7
sellele, et määrust ei kohaldata digitaalsete tööplatvormide suhtes, mida üldhinnangu kohaselt ei käsitata
infoühiskonnateenustena, vaid näiteks transporditeenusena. Töö autori arvates oleks aga selline käsitlus
formalistlik ja vaieldav, kuna „väidetava transporditeenuse“ üheks komponendiks on siiski ka infoühiskonna
teenus. Autori järeldust toetab ka näiteks ÜTS § 65 lg 11, mille kohaselt saab takso tellimine ja hinna
arvestamine toimuda infoühiskonna teenuse vahendusel – seega hõlmab Eesti siseriiklik õigusraamistik
transpordiplatvormid (Bolt, Uber) selgelt määruse reguleerimisalasse. Määruse artikli 2 punktis 1 sätestatud
ärikasutaja definitsioon kasutab konstruktsiooni „ /.../ kes pakub /.../ raames veebipõhiste vahendusteenuste
kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid“. Siit saab järeldada, et tähtis ei ole niivõrd teenus ise (mis võib olla
transpordi- või koristusteenus vms) või teenuse enda kvalifitseeritavus infoühiskonna teenuseks, vaid fakt, et
seda osutatakse veebipõhise vahendusteenuse kaudu.

62 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. septembri 2015. aasta direktiiv (EL) 2015/1535, millega nähakse ette
tehnilistest eeskirjadest ning infoühiskonna teenuste eeskirjadest teatamise kord. – ELT L 241/1.
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Nagu tuleneb ka määruse pealkirjast, on selles toodud reeglite eesmärgiks tasakaalustada

ärikasutaja ja veebipõhise vahendusteenuse pakkuja vahelist ärisuhet, kus viimane on

eelduslikult jõupositsioonil. Muu hulgas nähakse ette 1) nõuded tingimustele, mis

reguleerivad veebipõhiste vahendusteenuste pakkuja ja tema ärikasutajate vahelist lepingulist

suhet, samuti nõuded nende muutmisele ja muudatusest etteteatamisele (artikkel 3); 2)

reeglid, millega tuleb veebipõhiste vahendusteenuste pakkujal arvestada, kui ta soovib piirata,

peatada või lõpetada oma veebipõhiste vahendusteenuste pakkumise ärikasutajale (artikkel

4); 3) kohustus luua ettevõttesisene kaebuste menetlemise süsteem, mille kaudu tuleb

mõistliku aja jooksul menetleda ärikasutajate kaebusi (artikkel 11); 4) kohustus määrata

tingimustes kaks või rohkem lepitajat, ärikasutaja vahelises, asjaomaseid veebipõhiseid

vahendusteenuseid käsitlevas vaidluses (artikkel 12) ning 5) õiguse andmine

organisatsioonidele ja ühendustele esindada ärikasutajaid liidus asuvates pädevates asutustes

ja kohtutes asjaomastes menetlustes, peatamaks või keelamaks määruses sätestatud nõuete

rikkumine (artikkel 14).

Veebipõhise vahendusteenuse pakkuja tingimuste sisu osas näeb määrus ette obligatoorse

nõudena sätestada ärikasutajale selgelt ja arusaadavalt platvormile ligipääsu peatamise või

lõpetamise või muude piirangute alused (artikli 3 lg 1 punkt c). Samuti sätestab määruse

artikkel 4 kohustuslikud menetluslikud nõuded, mida tuleb ligipääsu piiramise, peatamise või

lõpetamise puhul järgida – see hõlmab kohustust ette teatada, kohustus põhjendada ja

kohustust võimaldada ärikasutajale faktide ning asjaolude selgitamist kaebuste menetlemise

protsessis.

Määrusega tunnustab Euroopa seadusandja platvormitöö tegija ühe formaadina ärikasutajat,

kellele on antud küllaltki kaalukate õiguslike tagatiste pakett, mis kaitseb teda suhtes

platvormiga ning mis piirab oluliselt veebipõhise vahendusteenuse pakkuja omavoli

ärikasutaja suhtes. Platvormitöö direktiivi eelnõu (artikkel 10) laiendab neid õigusi veelgi,

nähes ette direktiivis sätestatud automaatsete seire- ja otsustussüsteemide läbipaistvuse ja

kasutamise (artikkel 6) ning automaatsete süsteemide inimkontrolli (artikkel 7) laiendamise

ka ärikasutajate suhtes.

17



Digitaalse tööplatvormi ja veebipõhise vahendusteenuse puhul võib täheldada olulisi

sarnasusi „turuga“ (marketplace), kus platvorm (nt Bolt) aitab infotehnoloogia ja

andmetöötluse abil kokku tuua ja sobitada nõudlust (tarbijad ja muud lõppkasutajad) ning

pakkumist konkreetse teenuse (näiteks transpordi või kullerteenus) suhtes.64 Seega on

õigussuhete ja rollide tasandil hõlmatud vähemalt kolm osapoolt ja rolli – platvorm,

lõppkasutaja ja "tellitud teenust" osutav platvormitöö tegija – ning nende omavahelised

õigussuhted.

Hauben, H., Lenaerts, K., Waeyaert, lk 14.

Peatselt direktiiviga täiendatavas Euroopa Liidu õigusraamistikus tuleks õigussuhete

subjektide analüüsi alustada mõistete ärikasutaja, platvormitööd tegev isik (ka platvormitöö

tegija) ja platvormitöötaja omavahelisest suhtestumisest.

Platvormide ja ettevõtjate vahelisi suhteid käsitleva määruse artikli 2 p 1 defineerib

ärikasutajat kui eraisikut, kes tegutseb oma majandus- või kutsetegevuse raames, või

juriidilist isikut, kes pakub oma kaubandus-, majandus-, oskus- või kutsetegevuse raames

veebipõhiste vahendusteenuste kaudu tarbijatele kaupu või teenuseid.

64 Hauben, H., Lenaerts, K., Waeyaert, lk 14.
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Nagu töö autor eespool käsitles, siis oluline ei ole, et lõppteenus (teenus, mida osutab

ärikasutaja tarbijale) ise või lõppteenus kombinatsioonis infoühiskonna teenusega on

kvalifitseeritav infoühiskonna teenusena. Määruse kohaldamisalasse jäämiseks piisab sellest,

kui ligipääsul lõppteenusele esineb infoühiskonna teenuse element (näiteks sõidu tellimine

läbi mobiilirakenduse), ja lisaks on täidetud ka kõik teised määruse artikli 2 punktis 2

loetletud definitsioonielemendid, ehk siis:

1) teenused (s.o digitaalse tööplatvormi tehnoloogilised lahendused) võimaldavad

ärikasutajatel pakkuda kaupu ja teenuseid eesmärgiga hõlbustada otsetehingute

algatamist ärikasutajate ja tarbijate vahel, olenemata sellest, kus tehingud lõpuks

tehakse (artikli 2 p 2 alapunkt b);

2) neid pakutakse ärikasutajatele lepinguliste suhete alusel sellise teenuspakkujate ning

nende ärikasutajate vahel, kes pakuvad kaupu või teenuseid tarbijatele (artikli 2 p 2

alapunkt c)

Määruse artikli 2 punkt 2 avab veebipõhise vahendussteenuse perimeetriga seotud

õigussubjektide ja -suhete struktuuri, mis hõlmab muu hulgas:

1) lepingulist suhet veebipõhise vahendusteenuse pakkuja ja tarbija vahel, mille kaudu

saab tarbija ligipääsu veebipõhise vahendusteenuse pakkuja infoühiskonna teenustele,

nt Bolti üldtingimused reisijatele, millega nõustumine on vajalik, et saada ligipääs

Bolti mobiilirakendusele;

2) lepingulist suhet veebipõhise vahendusteenuse pakkuja ning tarbijatele teenuseid

pakkuva ärikasutaja vahel, nt Bolti üldtingimused juhtidele; ja

3) tehingud (otsetehingud) ärikasutaja ning tarbija vahel, nt reisijaveoleping, mille alusel

Bolti platvormil registreerunud ärikasutajast juht osutab reisjaveoteenust Bolti äpi

kaudu sõidu tellinud tarbijale.

Määruses toodud ärikasutaja ja veebipõhise vahendusteenuse definitsioonidest järeldub, et

platvormitööd tegeva isiku ärikasutajaks kvalifitseerimine eeldab, et platvormitöö tegija

osutaks teenust tarbijale, ehk et nõutav on teenuse osutamise lepingu formeerumine tarbija ja

teenust vahetult osutava isiku vahel.
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Selline järeldus tekitab küsimuse, kas ärimudeli eripäradest või teenuse lõppkasutaja

kategooriast (tarbija vs äriühing) sõltuvalt võib mõni asukohapõhine digitaalne tööplatvorm ja

platvormitöö tegija määruse reguleerimisalast välja jääda.

Nii pakuvad näiteks Wolti füüsilisest isikust kullerite mudelis kullerid teenuseid Woltile,

mitte toitu tellinud kliendile (tarbija). Kui tarbija ostab Wolt'i platvormil toote ja selle

transpordi, saab Wolt oma tasu läbi kliendi makstavast transporditasust ning läbi kaupmehe

makstud müügitasust. Wolt ostab seejärel omakorda kullerilt kättetoimetamisteenuse ja

maksab selle eest kullerile. Kulleri ainus lepingupool on Wolt (mitte klient ega kaupmees).

Kui kuller esitab Woltile arveid tehtud tarnete eest, teevad nad seda Woltiga sõlmitud teenuse

osutamise lepingu (nn B2B-teenuse raames) alusel.65

65 Eesti Vabariigi seisukoha seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu kohta –
COM(2021) 762. Seletuskirja lisa 2. Arvamuste ja kooskõlastuste tabel, lk 32. –
https://www.riigikogu.ee/tegevus/dokumendiregister/dokument/7121b07e-b843-4921-b306-072f9a5c4fce/Eesti
%20seisukohad%20platvormitöö%20tingimuste%20parandamise%20direktiivi%20eelnõu%20kohta%20-%20C
OM(2021)%20762 (27.04.2022).
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Võib järeldada, et kuller sellise mudeli puhul ärikasutajaks ei kvalifitseeru: kuigi kuller

mängib toidu tarbijale toimetamisel olulist rolli, ei osuta ta ärimudeli lepingulist struktuuri

arvestades tarbijale teenust. Praegusel juhul ostab tarbija kullerteenuse komponendi Wolt'lt,

kes ostab selle sisse kullerilt ja müüb selle edasi tarbijale. Seejuures ei ole kuller suhtes

Wolt'ga väidetavalt mitte töötaja, vaid iseseisev teenuselepingu järgne teenusepakkuja ehk

töövõtulepingu alusel kulleriteenust osutav isik.66 Siinkohal võib küsida, kas Wolt üldse

pakub määruse tähenduses kullerteenuse osas veebipõhist vahendusteenust või on Wolt

pigem ise veebipõhise kullerteenuse pakkuja. Autori hinnangul ei kohaldu määrus Wolt'i

kullerteenusele ega Wolt'i kulleritele, sest Wolt ei ole siin üksnes veebipõhise

vahendusteenuse pakkuja rollis, vaid on seda laiendanud, võttes endale tarbija suhtes

teenusepakkuja rolli koos sellest tuleneva vastutusega. Wolti kasutustingimuste punkt 3.3

sätestab, et Wolt vastutab kasutustingimustes sätestatud tingimustel kullerteenuste eest, mille

kasutaja on Woltilt tellimusega tellinud.67 See järeldus ei tähenda, et Wolt ei võiks olla

määruse rakendusalas platvormi nende teenuste osas, mis võimaldavad tarbijale toidu ostmist

partneritelt (nt restoranid). Bolt ja selle toiduveo platvormi kullerteenuse pakkujad on

67 Wolti Kasutaja Kasutustingimused, p 3.3. – https://wolt.com/et/terms (27.04.2022).
66 Ibidem, lk 29.
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seevastu selgelt määruse reguleerimisalas - Bolti toiduveo teenuse kasutamise üldtingimuste

punkti 2.2 kohaselt sõlmib tarbija kohaletoimetamise lepingu otse kulleriga.68

Vastavalt määrusele on ärikasutajana kvalifitseeruv üksikisik, kes teeb asukohapõhist

platvormitööd, on direktiivi eelnõu mõisteaparaadi kohaselt ühtlasi mõistetav ka

platvormitööd tegeva isikuna: eelnõu artikli 2 lõike 1 punkti (3) kohaselt on platvormitööd

tegev isik üksikisik, kes teeb platvormitööd, olenemata sellest, millisena on asjaomased

pooled kindlaks määranud selle isiku ja digitaalse tööplatvormi lepingulise suhte. Arvestades

eelnõus toodud digitaalse tööplatvormi [artikkel 2 punkt 1 (1)] laia definitsiooni, hõlmab

eelnõus toodud platvormitöö tegija mõiste edukalt ka eelkirjeldatud näite kohaseid Wolti

kullereid ning paigutab nad direktiivi reguleerimisalasse.

Asukohapõhisel tööplatvormil väidetavalt ärikasutajana tööd tegev üksikisik võib

kvalifitseeruda "platvormitöötajaks" direktiivi eelnõu tähenduses: seda juhul, kui digitaalne

tööplatvorm töö tegemist kontrollib [artikkel 4 (1)] ning sellel põhinevat eelnõu artiklist 4

tulenevat õiguslikku (töölepingu) eeldust ei õnnestu ümber lükata. Ümberkvalifitseerimise

võimalus laieneb ka kõikidele teistele platvormitööd tegevatele isikutele, ka neile, kes on

väljaspool määruse reguleerimisala (nagu järeldus see Wolti kullerite puhul).

Toidu kohaletoimetamise platvormi Wolti mudeli puhul, kus platvormitöö tegijad ei osuta

otse teenuseid tarbijale, jäävad platvormitöö tegijad määruse reguleerimisalast välja ja ei

kvalifitseeru ärikasutajaks jäädes seega ilma määruses ärikasutajatele ette nähtud kaitsest

suhetes veebipõhise vahendusteenuse pakkujaga. Küll aga ei saa öelda seda

sõidujagamisplatvormi Bolti kohta, kus sõidujagajad kvalifitseeruvad ärikasutajaks, sest

teenuse osutamise leping formeerub ärikasutaja ja tarbija vahel. Seega saab asuda

seisukohale, et täna Euroopa Liidu tasandil puudub kõiki platvormitöö tegijaid kaitsev ühtne

regulatsioon suhetes digitaalse tööplatvormiga. Samas täidab direktiivi eelnõu selle lünga,

sest digitaalse tööplatvormi lai definitsioon direktiivi eelnõus hõlmab enda alla nii Wolti

mudelis tegutsevad platvormitöö tegijad kui ka Bolti mudeli ärikasutajad.

68 Üldtingimused Bolti toiduveo teenuse kasutamiseks Kliendi poolt, p 2.2. –
https://food.bolt.eu/static/V4_of_Bolt-Client_T_C__EST_-23090438e485ba47ecc7ce046a089502.pdf
(27.04.2022).
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Digitaalset platvormitööd ei saa juba praegu siseriiklikus plaanis töölepingu seaduse69

(edaspidi TLS) mõjusfäärist välja jätta. TLS § 1 lg 2 sätestab, et kui isik teeb teisele isikule

tööd, mille tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes tasu eest, eeldatakse, et

tegemist on töölepinguga. Sarnase eelduse näeb ette ka platvormitöö direktiivi eelnõu artikkel

4.70 Direktiiv on kõige olulisem õiguse allikaks, millel hakkab põhinema digitaalse

platvormitöö tegijate töösuhete liigitamine EL-is. Direktiivi käsitleb töö autor lähemalt

peatükis 3.

Mitmed EL-i liikmesriigid on võtnud vastu siseriiklikke seadusi spetsiifiliselt platvormitöö

reguleerimiseks. Näiteks ei oodanud Hispaania seadusandja ära direktiivi eelnõud ning

Hispaania sai esimeseks EL-i riigiks, kus võeti vastu taoline eriseadus Royal Decree-Law

9/202171, see kehtib alates 12. augustist 2021 ja sätestab töölepingulise suhte eelduse toidu

kohaletoimetamise platvormide kaudu teenust osutavate platvormitöö tegijate suhtes. Seaduse

ajendiks oli 2020. aastal Ülemkohtu poolt tehtud otsus toidu kohaletoimetamise platvormi

Glovo kohta, kus kohus järeldas, et tulenevalt Glovo poolsest kontrolli tasemest tuleb

kullereid käsitleda kui töötajaid.72 Eeldus näeb ette, et kui platvormitöö tegija osutab tasulisi

kulleriteenuseid mistahes kaubale tööandja nimel, kes kasutab juhtimis-, organiseerimis- ja

kontrolliõigust otseselt või kaudselt teenuse või töötingimuste algoritmilise haldamise kaudu

läbi digitaalse platvormi, siis eeldatakse, et tegemist on platvormitöötajatega ning neile

kohalduvad kõik töötajate hüved ja tagatised.73 Lisaks töölepingulise suhte eeldusele sisaldab

seadus ka mõningaid sätteid algortimilise haldamise kohta, kohustades platvorme avaldama

oma kulleritele asjakohast teavet, kuidas algoritmid ja tehisintellekt mõjutavad töötingimusi,

töölevõtmise otsuseid ja koondamisi, samuti töötajate profiilide koostamist.74 See säte kehtib

kõigile algoritmilist haldust kasutavatele ettevõtetele, mitte ainult toidu kohaletoimetamise

74 Riderś Law. https://www.eurofound.europa.eu/nl/data/platform-economy/initiatives/riders-law (27.04.2022).

73 Todoli-Signes, A. Spanish riders law and the right to be informed about the algorithm. – European Labour
Law Journal 2021, Vol. 12 (3), lk 400.

72 Prince, S.J. The Shoe's about to Drop for the Platform Economy: Understanding the Current Worker
Classification Landscape in Preparation for a Changed World. – University of Memphis Law Review,
Forthcoming 2021, Vol. 52, lk 124.

71 Royal Decree-Law 9/2021, 11 May 2021. –
https://www.boe.es/boe/dias/2021/05/12/pdfs/BOE-A-2021-7840.pdf (27.04.2022).

70 Direktiivi eelnõu artikkel 4 lg 2 sätestab, et õiguslikult eeldatakse, et tegemist on töösuhtega, kui see vastab
vähemalt kahele järgmisele kriteeriumile: (a) töötasu suuruse tegelik kindlaksmääramine või selle ülempiiri
kehtestamine; (b) nõue, et platvormitööd tegev isik järgiks konkreetseid siduvaid eeskirju seoses välimusega,
käitumisega teenusesaaja suhtes või töö tegemisega; (c) järelevalve töö tegemise üle või töötulemuste kvaliteedi
kontrollimine, sealhulgas elektrooniliste vahendite abil; (d) tegelik vabaduse piiramine isiku töö korraldamisel,
sealhulgas sanktsioonide abil, eelkõige piirates vabadust valida tööaega või töölt puudumise aega, võtta vastu
ülesandeid või nende täitmisest keelduda või kasutada alltöövõtjaid või asendajaid; (e) tegelik võimaluste
piiramine luua kliendibaas või teha tööd kolmandatele isikutele.

69 Töölepingu seadus. – RT I 2009, 5, 35.
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sektoris tegutsevatele platvormettevõtetele. Samuti näeb seadus ette, et platvorm peab

töötajate esindajaid teavitama eelnimetatud otsuste parameetritest, reeglitest ja juhistest.75

Siiski ei ole sellise seaduse rakendamine Hispaanias läinud edukalt, sest kullerite abistamise

asemel on sellel olnud vastupidine efekt. Vahetult pärast seaduse kehtestamist teatas toidu

kohaletoimetamise platvorm Deliveroo, et lõpetab Hispaanias tegevuse, mille tulemusel

kaotasid töö paljud kullerid.76 Hispaania suurim toidu kohaletoimetamise platvorm Glovo on

uuele seadusele lähenenud selliselt, et on osa kulleritest palganud töölepingu alusel, sest

Royal Decree-Law 9/2021 kehtestab ainult töölepingulise suhte eelduse. Glovo tegi seoses

eriseadusega muudatusi oma algoritmide kasutamises, mille tulemusena loodetakse, et

vaidluse korral on Glovol võimalik töölepingulise suhte eeldus ümber lükata. Näiteks

tähendasid muudatused, et kullerid saavad vabalt sisse logida ilma ajavahemikke valimata77,

kohandada kulleriteenuse osutamise hinda, samuti võimaluse keelduda kulleriteenuse

osutamisest ja sõlmida allhankelepinguid teiste töötajatega. Olgugi, et Glovo tehtud

muudatused vähendavad suuresti platvormi poolset kontrolli taset, siis ei pruugi see

platvormide jaoks siseriiklikes kohtuvaidlustes midagi otseselt muuta, sest Ülemkohus tegi

selgeks, et töösuhte loomisel on lõppkokkuvõttes oluline see, kellele digitööriist kuulub.78

Kuivõrd Glovo omab rakendust ja selle algoritmi, mis on vahend klientide ja sõitjate kokku

viimiseks ning veotasu arvutamiseks, isegi kui neid saab veidi korrigeerida, on see alluvus ja

seega töösuhe.79

Portugal on samuti astutud samme, kaasamaks mõnesid platvormitöö tegijad töökaitse

reguleerimisalasse. Sarnaselt Hispaaniaga on ka Portugal kehtestanud eriseaduse Law

45/201880, mis jõustus 2019. aastal, seda küll sõidujagamisplatvormide puhuks, kuid kus

samuti kehtestatakse seadusega töölepingulise suhte eeldus.81 Seadus sätestab, et isegi kui

juht töötab mitmel sõidujagamisplatvormil ei tohi ta 24-tunnise perioodi jooksul sõidukit

kasutada üle kümne tunni ning platvormi operaatorid peavad rakendama selle eesmärgi

saavutamiseks loodud mehhanisme. Samuti näeb seadus ette, et platvormid peavad andma

81 Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 105.
80 Lei n.° 45/2018, 10 August 2018. – https://dre.pt/dre/detalhe/lei/45-2018-115991688 (27.04.2022).
79 Aranguiz, A. Platforms put a spoke in the wheels of Spain’s ‘riders’ law.
78 Vt käesoleva töö alapeatükki 2.1.5.

77 Töö autor märgib siinkohal ära, et kohtulahendite analüüsist ilmnes, et mitmetel toidu kohaletoimetamise
platvormil tuleb enne tööle asumist panna ennast eelnevalt kirja ajavahemikele, millal soovitakse teenust
osutada.

76 Prince, S.J, lk 126; Aranguiz, A. Platforms put a spoke in the wheels of Spain’s ‘riders’ law. Social Europe
2021. – https://socialeurope.eu/platforms-put-a-spoke-in-the-wheels-of-spains-riders-law (27.04.2022).

75 Todoli-Signes, A, lk 401.
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juhtidele teatud teavet ja töötama välja kaebuste esitamise mehhanismi. Ühtlasi nõuab seadus,

et rakendus jälgiks juhi tööaega, sealhulgas puhkeaega.82

Sõidujagamise ja toidu kohaletoimetamise platvormide valdkonnapõhise reguleerimise näite

leiab ka USA-st, Californiast. 2019. aastal kodifitseeriti otuse Dynamex Operations West, Inc.

vs. Superior Court83 alusel seadus Assebly Bill No. 584 (edaspidi AB5), millega laiendati

töölepingulise suhte eeldust sõidujagamise ja toidu kohaletoimetamise platvormide kaudu

tegutsevate isikute jaoks. Kui väidetav tööandja suudab tõendada, et a) isik on töö tegemisega

seoses vaba väidetava tööandja kontrollist ja juhistest nii töö tegemise lepingu alusel kui ka

tegelikult b) isik teeb tööd, mis on väljaspool väidetava tööandja tavapärast äritegevust, c)

isik tegeleb tavaliselt iseseisvalt loodud kaubanduse, ametiga või äritegevusega, mis on sama

laadi kui see, mis on seotud tehtud tööga, siis on võimalik töölepingulise suhte eeldus ümber

lükata.85 Mitmed sõidujagamise ja toidu kohaletoimetamise platvormid algatasid 2020. aasta

novembris referendumi vastuseks AB5-le. Antud referendumit tuntakse ka California

Proposition 22 (edaspidi Prop 22) nime all. Selle eesmärk oli vabastada platvormid AB5

mõjust, mis võimaldaks neil jätkata platvormitöö tegijate klassifitseerimist

enesehõivatutena.86 Kuigi see pakub platvormitöö tegijatele teatud kaitset nagu näiteks

tervishoiutoetused ja õnnetusjuhtumikindlustus, on Prop 22 hüved siiski nõrgemad, kui

muidu töölepingulises suhtes olevale isikule California seaduste kohaselt ette nähtud on.

Referendum läks läbi ja praegu kuuluvad Californias sõidujagamise ja toidu

kohaletoimetamise platvormid Prop 22 alusel loodud kolmandasse kategooriasse.87 Küll aga

on California ülemkohtu kohtunik Frank Roesch leidnud, et Prop 22 on põhiseadusega

vastuolus ning praegu käivad selle üle kohtus vaidlused.88

88 Castellanos v. California. Superior Court of the State of California and the County of Alameda, No.
RG21088725. – https://s3.documentcloud.org/documents/21046832/castellanos-order.pdf (27.04.2022);
National Employment Law Project. Prop 22 was a failure for California's app-based workers. Now, it's also
unconstitutional.  – https://www.nelp.org/blog/prop-22-unconstitutional/ (27.04.2022).

87 Dubal, V. The New Racial Wage Code. UC Hastings Research Paper Forthcoming. – Harvard Law and Policy
Review 2021, lk 23.

86 Kullmann, M. ‘Platformisation’ of work: An EU perspective on Introducing a legal presumption. – European
Labour Law Journal 2021,Vol. 13 (1), lk 69.

85  Prince, S.J, lk 153.

84Assembly Bill No. 5, 18 September 2019. –
https://leginfo.legislature.ca.gov/faces/billTextClient.xhtml?bill_id=201920200AB5 (27.04.2022).

83 Dynamex Operations West, Inc. vs. Superior Court. The Superior Court of Los Angeles County, No.
BC332016. – https://www.courts.ca.gov/opinions/archive/S222732.PDF (27.04.2022).

82 De Stefano, V. jt. Platform work and the employment relationship. ILO Working Paper 27. Geneva: ILO 2021,
lk 22. –
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_7778
66.pdf (27.04.2022).
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Asukohapõhiste digitaalsete tööplatvormide puhul võib nende tegevusele kohalduda ka

platvormil tehtava töö või pakutavate teenuste valdkonnast sõltuv sektoripõhine regulatsioon.

Nimetatud aspekt on väga oluline, kuna sektoripõhised nõuded võivad mõjutada digitaalsete

tööplatvormide ärimudeleid ja kontrolle, mis võivad olla vajalikud sektoripõhiste nõuete

täitmiseks ja tagamiseks. Liikmesriikide kohtupraktika analüüs näitab, et

platvormimajandusega seotud õigusvaidlustest on kõige sagedasemad just need, kus on

küsimuse all senise sektoripõhise regulatsiooni rakendamine turule sisenenud platvormi

suhtes (nt Uber).89 Tavaliselt väidavad sektoris seni tegutsenud ettevõtjad (nt taksoettevõtjad

või nende assotsiatsioonid), et platvorm, selle ärimudel või selle vahendusel teenust osutavad

ärikasutajad, osutavad kõlvatut konkurentsi, sest ei täideta kõiki sektoripõhiseid nõudeid.

Nii näiteks on Eestis sõidujagamisplatvormide kaudu osutatavale transporditeenusele

kohalduvaks sektoripõhiseks regulatsiooniks ühistranspordiseadus (edaspidi ÜTS)90, mille

niinimetatud äpitakso erisätted kohalduvad juhul kui taksoveo tellimine ja hinna arvestamine

toimub infoühiskonna teenuse vahendusel (ÜTS § 65 lg 1 p 1). ÜTS-i 8. peatükk sätestab

nõuded taksoveo teenust osutavale sõidukijuhile, mis on olulises osas samad, olenemata

sellest, kas vedu pakutakse tava- või äpitaksoga – nõutav on taksoveoluba ja teenindaja- ning

sõidukikaart (ÜTS § 54). Äpitaksosid toetavate muudatustega ühistranspordiseaduses oli

Eesti üks esimestest liikmesriikidest, kes moderniseeris ja liberaliseeris ühistranspordi

reegleid, avades turu ka äpitaksondusele.91

Seaduses ei ole otsesõnu kirjas platvormide kohustust kontrollida töö tegija kvalifikatsiooni

nõudeid, näiteks ühistranspordiseaduses sätestatud dokumentide olemasolu taksoteenuse

osutamiseks, vaid pigem on platvormidel tuletatav hoolsuskohustus vältimaks olukorda, kus

keegi tellib sõidu ja platvormi nõudluse ning pakkumise kokkusobitamise protsessi

tulemusena saab ta juhi, kes pole seaduslikult litsentsitud ja tegutseb seal ilma loata. Selliste

seaduse nõuetele mittevastavate platvormitööd tegevate isikute mittekontrollimine tooks ka

platvormile kaasa suure vastutuse riski juhul, kui näiteks peaks juhtuma mistahes õnnetus.

Töö autor leiab, et teenust osutavate isikute kvalifikatsiooninõuete kontrollimine, et teenuse

91 Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 103.
90 Ühistranspordiseadus. – RT I, 23.03.2015, 2.
89 Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 112.
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osutamine toimuks kooskõlas seadustega, on nii kliendikogemuse ja eelkõige turvalisuse

seisukohast mõistlik meede.92

Samuti kohalduvad toidu kohaletoimetamise platvormidele mitmed toiduhügieeni

reguleerivad õigusaktid. Näiteks toiduseadus93 (edaspidi ToiduS), kus sätestatakse toidu

käitlemise alused, käitleja enesekontroll ning riiklik järelevalve toidu ohutuse ja muudele

nõuetele vastavuse tagamiseks, mida tuleb kohaldada kooskõlas Euroopa Parlamendi ja

nõukogu määrusega (EÜ) nr 178/200294 millega sätestatakse toidualaste õigusnormide

üldised põhimõtted ja nõuded. Näiteks sätestab ToiduS § 34 lg 1 käitleja kohustuse

kontrollida toidu ja selle käitlemise nõuetekohasust (enesekontroll) ning rakendada abinõusid

selle tagamiseks. Bolt Foodi kulleritele adresseeritud kasutustingimuste hulgast võib leida

mitmeid sätteid, millega üritatakse tagada, et kullerid taolist enesekontrolli teeksid. Näiteks

kohustub kuller veenduma enne iga toidu kohaletoimetamist, et termokott on puhas ning selle

kasutamisel on tagatud tervise ohutus ja välistatud toidu saastumine, samuti antakse juhiseid

selle puhastamiseks. Lisaks on tingimustes kirjas, et kuller tagab tellimuse toimetamise

kliendile hiljemalt ühe tunni jooksul alates sellest, kui restoran on tooted valmis pannud.95

Samas näeb direktiivi eelnõu põhjenduspunkt 25 ette, et tööülesannete täitmise kontrollina ei

tohiks käsitada meetmeid või norme, mida nõutakse vastavalt seadustele või mis on vajalikud

teenusesaajate tervise ja ohutuse kaitsmiseks.96 Seega tulenevalt direktiivist on teatud kontroll

platvormitöö aspektide üle siiski õigustatud. Siia alla liigitub ilmselt platvormi õigus

kontrollida platvormitöö tegija kvalifikatsiooni (nt sõidujagamisplatvormil kontrollida juhi

kvalifikatsiooninõudeid, kehtestada teatavad reeglid sõidukitele, toidu kohaletoimetamise

platvormidel kehtestada nõuded näiteks toidu kojuveo ajale jne).

96 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 9. detsembri 2021. aasta direktiivi eelnõu COM(2021) 762 platvormitöö
tingimuste parandamise kohta, põhjenduspunkt 25.

95 Bolti Üldtingimused Bolti toiduveo teenuse kasutamiseks Kulleri poolt, Lisa 2 p-d 2.6 ja 2.8.

94 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 28. jaanuari 2002. aasta määrus (EÜ) 178/2002, millega sätestatakse
toidualaste õigusnormide üldised põhimõtted ja nõuded, asutatakse Euroopa Toiduohutusamet ja kehtestatakse
toidu ohutusega seotud menetlused. – ELT L 031.

93 Toiduseadus. – RT I 1999, 30, 415.

92 Näiteks oli meedias hiljaaegu teemaks, et sõidujagamisplatvorm Bolt ei kontrolli juhtide sõidukikaartide
olemasolu, mida peeti problemaatiliseks, sest see tõi kaasa ilma sõidukikaartideta teenust osutavad juhid, see
aga on ÜTS-i kohaselt seaduslikuks taksteenuse osutamiseks vajalik, sest sõidukikaardiga teenust pakutava auto
kindlustusmakse on tavasõiduki omast oluliselt kõrgem.
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Sektorispetsiifilise regulatsiooni üheks intrigeerivaks näiteks transpordi vallas on Inglismaa

Private Hire Vehicles (London) Act 1998,97 mis reguleerib erasõitudeks tellitavate sõidukite

litsentsimist Londonis ning sellega seotud nõudeid. Hiljuti tuli Ülemkohtul anda hinnang, kas

Uberi väide, et ta ei ole lepinguliselt seotud platvormil broneeritud sõitudega ja et lõplik

reisijaveoleping formeerub juhi ja reisija vahel on eelnimetatud seaduse alusel võimalik.

Kohus otsustas, et sisuliselt on selline ärimudel, mille alusel Uber ja teised

sõidujagamisplatvormid toimetavad ebaseaduslik, sest 1998. aasta seadus nõuab, et operaator

peaks võtma lepingulise kohustuse tagada reisija tellitud sõit. Lisaks kohustub operaator selle

lepinguga osutama transporditeenust, st pakkuma sõidukit ja juhti reisija kokkulepitud

sihtkohta toimetamiseks.98 Samas ei jõudnud kohus järeldusele, et platvormitöö tegijad tuleks

klassifitseerida kõik töötajateks, et seadust täita; pigem asus kohus seisukohale, et

platvormidel tuleb oma ärimudelit kohandada selliselt, et operaator, kes võtab reisijalt

broneeringu, võtaks lepingulise kohustuse teostada reisijale broneeringu esemeks oleva reisi.

Eesti ja Euroopa Liidu tasandil reguleerib veebipõhiseid vahendusteenuseid osutavate

digitaalsete tööplatvormide tegevust platvormide ja ettevõtjate vahelisi suhteid käsitlev

määrus. See adresseerib teatud määral mitmeid platvormitöös varasemalt tuvastatud

kitsakohti99, sealhulgas (töö)tingimuste selgus ja läbipaistvus (artikkel 3), suhte piiramise,

peatamise või lõpetamise tingimusi (artikkel 4) ja ärikasutajate kollektiivset esindamist

kohtumenetluses määruses sätestatud õiguste kaitseks (artikkel 14). Siiski toidu

kohaletoimetamise platvormi Wolti mudeli puhul, kus platvormitöö tegijad ei osuta otse

teenuseid tarbijale, jäävad platvormitöö tegijad määruse reguleerimisalast välja ja ei

kvalifitseeru ärikasutajaks jäädes seega ilma määruses ärikasutajatele ette nähtud kaitsest

suhetes veebipõhise vahendusteenuse pakkujaga. Küll aga ei saa öelda seda

sõidujagamisplatvormi Bolti kohta, kus sõidujagajad kvalifitseeruvad ärikasutajaks, sest

teenuse osutamise leping formeerub ärikasutaja ja tarbija vahel. Seega saab asuda

seisukohale, et täna EL-i tasandil puudub kõiki platvormitöö tegijaid kaitsev ühtne

regulatsioon suhetes digitaalse tööplatvormiga. Samas täidab direktiivi eelnõu selle lünga,

sest digitaalse tööplatvormi lai definitsioon direktiivi eelnõus hõlmab enda alla nii Wolti

99 Käesolev töö 1.2.

98 United Trade Action Group v Transport for London. Queen's Bench Division Administrative Court, EWHC
3290, p- d 6, 23, 28-29. – https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Admin/2021/3290.pdf (27.04.2022).

97 Private Hire Vehicles (London) Act 1998, 28 July 1998. – https://www.legislation.gov.uk/ukpga/1998/34
(27.04.2022).
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mudelis tegutsevad platvormitöö tegijad kui ka Bolti mudeli ärikasutajad. Siiski ei reguleeri

määrus platvormitöö tegija õigusliku staatuse probleemi, mille lahendamist peab Euroopa

Komisjon peamiseks prioriteediks. Erinevates riikides on siseriiklike õigusaktidega

reguleeritud spetsiaalseid platvormitöö lõike luues töölepingulise suhte eelduse

sõidujagamise või toidu kohaletoimetamise platvormidel platvormitööd tegevate isikute

kasuks. Samas on näha, et sellise regulatsiooni kehtestamine platvormidele ei ole kõigi

näidete puhul kulgenud edukalt, alates sellest, et platvorm võib otsustada turult lahkuda jättes

paljud platvormitöö tegijad ilma tööta (Hispaania, Deliveroo), kuni selleni, et platvormide

enda vastasseis loodavatele regulatsioonidele on ulatuslik (Prop 22, USA).

1.3. Platvormitöö tööõiguslikud erisused

Eestis saab tööd teha erinevate lepingutega. Raamseadusena reguleerib erinevaid lepingulisi

suhteid võlaõigusseadus, kuid lisaks sätestab töölepingu seadus vaid töösuhtele omased

erisused. Tööleping annab töötajale teiste võlaõiguslike lepingutega võrreldes suuremad

õigused ja parema kaitse.100 Asukohapõhise platvormitöö puhul tuuakse peamise probleemina

välja platvormitöö tegijate sotsiaalsete garantiide puudumist, mida seostatakse just

tööõigusliku staatuse puudumisega, mis võib olla valesti klassifitseerimise tulemus.

Sotsiaalseteks garantiideks loetakse riigi poolt pakutavaid teenuseid ja hüvesid, millest osa on

seotud konkreetse isiku maksulaekumistega, eelkõige sotsiaalvaldkonna tagatised, nagu ravi-,

pensioni- ja töötuskindlustus.101

TLS § 1 kohaselt on tööleping töötaja ja tööandja kokkulepe, mille kohaselt töötaja kohustub

tegema tööandjale tööd, alludes tema juhtimisele ja kontrollile, tööandja aga kohustub

maksma töötajale töö eest tasu. Töölepingu seadus eeldab, et kui tööd tehakse tasu eest, siis

on tegemist töölepinguga (TLS § 1 lg 2). TLS § 1 lg 4 sätestab selle eelduse suhtes olulise

reservatsiooni – töölepingu kohta sätestatut ei kohaldata lepingule, mille kohaselt töö

tegemiseks kohustatud isik on töö tegemise viisi, aja ja koha valikul olulisel määral iseseisev.

Niisiis tuleb töösuhte kvalifitseerimisel eelkõige tuvastada, kas tööd tegev isik on allutatud

tööd andva isiku juhtimisele ja kontrollile, st töötaja kohustus järgida tööülesannete täitmisel

101 Kultuuriministeeriumi koduleht. Sotsiaalkindlustus ja vabakutselised. –
https://www.kul.ee/sotsiaalkindlustus-ja-vabakutselised (27.04.2022).

100 Miidla-Vanatalu, M., Taal, K Tööinspektsiooni infokiri (juuni 2013). – Tööelu erileht. –
https://www.ti.ee/sites/default/files/dokumendid/Meedia_ja_statistika/Teavitustegevus/Infokirjad/2013/infokiri_
nr_25/juuni2013_tooelu.pdf, (27.04.2022).
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tööandjalt saadud korraldusi ning tööandja õigus kontrollida töötaja kohustuste täitmist

(tööandja määrab ära töö tegemise koha, aja ja viisi). Seega juhul, kui üks isik teeb teisele

tasu eest tööd, eeldatakse, et tegemist on töölepinguga senikaua, kuni väidetav tööandja ei ole

tõendanud vastupidist, eelkõige TLS § 1 lg- s 4 sätestatud asjaolusid. Õigusliku eelduse puhul

on tegemist pööratud tõendamiskohustusega, kus väidetav tööandja peab tõendama, et

tegemist on mõne muu võlaõigusliku lepingu mitte töölepinguga.102 Lisaks Eestile on

töölepingulise suhte eeldus kehtestatud Horvaatias, Kreekas, Maltas, Hollandis, Portugalis,

Sloveenias ja Hispaania, samuti Belgias ja Prantsusmaal, kus see laieneb teatud töötajatele

või sektoritele.103

Olgu ka märgitud, et lisaks töölepingulisele suhtele saab Eestis tööd teha ka võlaõiguslike

lepingute alusel, eelkõige töövõtu- või käsunduslepingu alusel. Nagu autor eespool mainis,

siis toidu kohaletoimetamise platvorm Wolt sõlmib oma kulleritega peamiselt

töövõtulepinguid. Töövõtulepingu alusel töötades on kulleritele tagatud kõik tavapärased

sotsiaalkaitse toetused, nagu haigushüvitis, pensioni- ja töötuskindlustus.104 Samuti on

platvormitöö tegijal võimalik osutada teenuseid näiteks läbi ettevõtluskonto, mille puhul saab

rääkida ka teatavatest sotsiaalsetest tagatistest.105 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise

seaduse106 § 8 järgi maksab ettevõtluskonto kasutaja sotsiaalmaksu, tulumaksu ja

kogumispensioni makset (kui ta on kogumispensioniga liitunud) iga kuu eest, mil tema

ettevõtluskontole on laekunud tulu, vastutasuks saab ta riigilt ravi-ja pensionikindlustuse.

Ettevõtluskontot omaval inimesel on õigus ravikindlustusele, kui kalendrikuus laekunud

sotsiaalmaksu osa on vähemalt sotsiaalmaksu minimaalse kohustuse ulatuses. Küll aga

puudub ettevõtluskonto kasutajatel õigus töötuskindlustushüvitisele.107

107 Õiguskantsler. Ettevõtluskonto kasutaja õigus saada põhitöö kaotamisel töötuskindlustushüvitist. –
https://www.oiguskantsler.ee/sites/default/files/field_document2/Ettevõtluskonto%20kasutaja%20õigus%20saad
a%20põhitöö%20kaotamisel%20töötuskindlustushüvitist.pdf (27.04.2022).

106 Ettevõtlustulu lihtsustatud maksustamise seadus. – RT I, 07.07.2017, 2.
105 Seletuskirja lisa 2. Arvamuste ja kooskõlastuste tabel, lk 27.

104 Eesti Vabariigi seisukoha seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu kohta –
COM(2021) 762. Seletuskirja lisa 2. Arvamuste ja kooskõlastuste tabel, lk 29; Vt lähemalt Erikson, M., Rosin,
A. Tuleviku töötegija õiguslik staatus. Töötaja või iseseisev teenusepakkuja? Arenguseire Keskus 2018, lk
16-18. – https://www.riigikogu.ee/wpcms/wp-content/uploads/2018/08/Töötegija-õiguslik-staatus.pdf
(27.04.2022).

103 Kullmann, M, lk 68.

102 Käärats, E. jt (koost). Töölepingu seadus, § 1/7, lk 16. – Selgitused töölepingu seaduse juurde. Tallinn: Juura
2021.
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Nii nagu iga töö tegijal Eestis, on ka platvormitöö tegijal võimalik pöörduda

töövaidluskomisjoni või kohtu poole nõudega, et tema suhe platvormiga tunnistataks

töölepinguks. Platvormitöö tegijal oleks vajalik vaid näidata, et tööd tehakse tasu eest (TLS §

1 lg 2) ning platvormil on võimalik nõue ümber lükata, tõendades TLS § 1 lg- s 4 sätestatud

asjaolusid. Eesti Vabariigi seisukoha seletuskirjas platvormitöö tingimuste parandamise

direktiivi eelnõu kohta on välja toodud, et 2019. aastal tuvastati Tööinspektsiooni järelevalve

tegevuste käigus 16 juhtu, kus võlaõiguslik leping kvalifitseeriti töölepinguks, ning 2020.

aastal oli töövaidluskomisjonides 140 vaidlust (ca 2% kõikidest nõuetest), kus töötajad

esitasid avalduse töölepingulise suhte tuvastamiseks. Küll aga ei ole teada, kas või kui paljud

nõude esitajatest olid platvormitöö tegijad. Seletuskirjas leitakse, et nõuded õigussuhte

ümberliigitamiseks on pigem harvad ning direktiivi ülevõtmisel nende nõuete arv oluliselt ei

tõuseks.108

S. Garben on platvormitöö tegijate kaitse regulatiivseid ja poliitilisi arenguid EL-is käsitlevas

aruandes välja toonud mitmeid viise, kuidas lahendada platvormitöö tegijate tööstaatusest

tulenevaid probleeme. Üheks variandiks on kohaldada platvormitööle tavalist tööõigusliku

raamistiku, kus tehakse vahet töötaja ja enesehõivatu eristamisel.109 Enamikes

õigussüsteemides eristatakse omavahel töötajaid ja enesehõivatuid. Küll aga ei ole need

mõisted alati selgelt määratletud riiklikes töö- ja sotsiaalkaitsealastes õigusaktides ning nende

eristamine toimub eelkõige läbi alluvuse kontseptsiooni, mille all mõeldakse ennekõike seda,

et töötaja töötab tööandja (või kolmanda isiku) sõltuvuses ja juhtimisel tasu eest. Nende

kriteeriumite lai ning keeruline määratlus on viinud selleni, et tihtipeale sisustavad ja

tõlgendavad siseriiklikud kohtud neid mõisteid erinevalt.110 Ühtlasi on väidetud, et need

traditsioonilised elemendid ei pruugi olla sobilikud platvormitöö olemuslike tunnuste

tabamiseks ja seepärast ei tuleks neid platvormitöö tegijate staatuse määramise

kriteeriumitena kohaldada või tuleks neid platvormitöö iseloomu arvestades vastavalt

muuta.111

111 Garben, S, lk 20.

110 Sanz de Miguel, P., Bazzani, T., Arasanz, J. The definition of worker in the platform economy Exploring
workers’ risks and regulatory solutions. Report. Brussels: European Economic and Social Committee 2021, lk
37-38. – https://www.eesc.europa.eu/sites/default/files/files/qe-05-21-286-en-n_0.pdf (27.04.2022).

109 Garben, S, lk 19.

108 Eesti Vabariigi seisukoha seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu kohta –
COM(2021) 762,lk 19.
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Mitmed liikmesriigid on platvormitöö tegijate staatuse kohta otsustamisel hinnanud sarnaseid

tõendeid, kuid jõudnud erinevatele järeldustele. Selle tulemusena erineb platvormitöö tegijate

tööstaatus nii liikmesriikide lõikes kui ka sektorite vahel. Sarnastes sektorites tegutsevat

platvormitöö tegijat nähakse mõnes riigis töötajana ja teistes enesehõivatuna, isegi siis kui

nad pakuvad samal platvormil samu teenuseid. Vastuoluliste otsuste ja tõsiasja tõttu, et

mõned platvormid pakuvad erinevat tüüpi lepinguid, võib platvormi töö tegijaid liigitada

samuti erinevalt, isegi kui nad töötavad samas riigis samal platvormil. Vastuolulised lahendid

näitavad esiteks seda, et hindamine toimub juhtumipõhiselt, analüüsides platvormide

töökorraldust, ja sõltub sellest, millistele kriteeriumitele kohus rohkem kaalu annab.112

Töötaja ja enesehõivatu eristamise raamistik tundub EL-i tasandil jäävat ka lähitulevikus

ebakindlaks ning peamisteks eristamise elementideks on kontrolli ja alluvussuhte

tuvastamine. Töö autori arvates on raske ette kujutada, et miski (ka plaanitav platvormitöö

direktiiv) oleks nendesse vaidlustesse suuremat õiguskindlust toomas. Arvestades seda, et

liikmesriigid ise defineerivad töötaja mõiste, siis on võimalused direktiiviga õiguskindluse

taset parandada siiski piiratud.

Teine lähenemisviis on luua eraldiseisev kolmas kategooria, mis oleks kesktee enesehõivatu

ja töötaja vahel, sest ei sobitu täielikult ei töötaja ega enesehõivatu kriteeriumitesse.113

Näiteks on ÜK-s kolm tööstaatuse kategooriat, millest kõigil on erinevad tööalased õigused.

Töötajal (employee) on kõik tavapärased ÜK-s ette nähtud tööõigused, töölisel (worker) on

teatud tööõigused, näiteks tasustatud põhipuhkuse ja riigi miinimumpalga seadusest

tulenevad õigused, ning enesehõivatute (self-employed) puhul on õigused veelgi

piiratumad.114 Ka tööline on enesehõivatu, kuid samal ajal on ta sõltuv isikust, kellele ta tööd

teeb (dependent contractor). Sellise eristuse eesmärk on hõlmata teatud kaitsealasse ka

mõned sõltuvad töötegijad. ÜK õiguses töölistena ehk sõltuvate töötegijatena käsitletakse

enesehõivatuid, kes enamasti sõlmivad lepinguid ainult ühe tööandja heaks töötamiseks ja

kelle sõltuvuse või alluvuse määr on üldiselt sarnane töötaja omaga.115 Küll aga võib

kolmanda kategooria puhul olla probleemiks see, et enamikus riikides nõuab seadus isegi

115 Peiris, R. Uber BV v. Aslam and Others. Ramifications of the UK Supreme Court judgement in Uber B V v.
Aslam and Others. ILO: 2021, lk 3 –
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_dialogue/---act_emp/documents/newsitem/wcms_814852.pdf
(27.04.2022).

114 Rodgers, L.The Uberization of work case developments in the UK . - Revue de droit comparé du travail et de
la sécurité sociale 2019/4., lk 175.

113 Garben, S. lk 21-22.
112 Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 116.
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selle vahegrupi jaoks teatud alluvust, nt ÜK-s. See tähendab, et vahepealne rühm on siiski

pigem väike, kuna paljud sõltuvad töötegijad on kaitse ulatusest välja jäetud, sest ei suuda

piisavat alluvuse määra täita.116

Kolmas lähenemine on siduda lahti olemasolevate regulatsioonide kohaldamine töösuhte

mõistest ja tuua nende alla ka aina rohkem enesehõivatuid. Erinevatest riikidest saab tuua

näiteid, kus platvormitöö tegijad tuuakse üha rohkem sotsiaalse kaitse alla, mille puudumist

peetaksegi platvormitöö peamiseks probleemkohaks, mille tõttu soovitakse seda

töölepingulisse raami paigutada. Sellekohaseks heaks näiteks on Itaalia Lazio piirkonnas

2019. aastal vastu võetud õigusakt117, mille eesmärk on hõlmata platvormitöö tegijad nende

tööalasest staatusest sõltumata sotsiaalse kaitse alla.118 Näiteks näeb see ette, et platvormid

peavad pakkuma tööõnnetuste ja kutsehaiguste ning kolmandatele isikutele tekitatud kahjude

kindlustust ja selle eest ise tasuma, kehtestama miinimumpalga (päevas), tagama

töötervishoiu ja -ohutuse, korraldama koolitusi, samuti kohustavad nad tagama tervise- ja

ohutusvarustuse ning katma nende seadmete hoolduskulud. Ühtlasi peavad nad teavitama töö

tegijaid töö tegemise kohast, ülesannetest, palgamäärast, töö teostamisega seotud riskidest,

juurdepääsust kaitsevahenditele, hindamissüsteemi toimimisest ja selle mõjust töösuhtele,

tagama läbipaistva ja mittediskrimineeriva vahendus- ja hindamisalgoritmi ning süsteemi

erapooletu kontrollimise töötaja nõudmisel.119 Heaks näiteks on ka Taani, kus muudeti

Unemployment Inisurance Act120 selliselt, et igasugune töine sissetulek – ka see, mida

teenitakse enesehõivatuna – võetakse arvesse töötute kaitsemeetmete arvutamisel.121 Töö

autor leiab, et sotsiaalse kaitse järk-järguline laiendamine enesehõivatutele ning

sotsiaaltagatiste läbimõeldud ja suunatud rakendamine erinevate töövormide suhtes oleks

fundamentaalselt parim lahendus, kuna sellega väheneks oluliselt töösuhete valesti liigitamise

motiiv.

121 Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 109.

120 Ammendment Act no 1670, 26/12/2017, Lov om ændring af lov om arbejdsløshedsforsikring m.v. –
https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2017/1670 (27.04.2022).

119 Heipeter, T. jt. Don't gig up. Final Report. European Commission 2020, lk 20.
-http://www.dontgigup.eu/wp-content/uploads/2020/04/Final-Report-3.pdf, (27.04.2022).

118 Study to gather evidence on the working conditions of platform workers, lk 106.

117 Regione Lazio, Legge Regionale 12 aprile 2019, n. 4 “Disposizioni per la tutela e la sicurezza dei lavoratori
digitali”. –
https://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglio-regionale/?vw=leggiregionalidettaglio&id=2353&sv=storico
(27.04.2022).

116 Garben, S, lk 22.
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2. TÖÖSUHTE REKLASSIFIKATSIOON

2.1. Töötasu suuruse tegelik kindlaksmääramine

Käesolevas peatükis on töö autor analüüsinud enamtuntud lahendeid sõidujagamise ja toidu

kohaletoimetamise valdkonnast, eesmärgiga esile tuua kriteeriumid, millele on töösuhte

liigitamise küsimuses omistatud oluline kaal. Eesmärgiks on kontrollida, kas direktiivis

toodud töösuhte õiguslikud kriteeriumid peegeldavad olulisemates kaasustes määravaks

saanud kriteeriume. Tuleb silmas pidada, et reeglina ei ole lahendist võimalik esile tuua või

isoleerida ühte ja ainsat kriteeriumi – määravaks on saanud kriteeriumide esinemine ja

hindamine kogumis.

Töö autor analüüsis kümmet lahendit, millest viis olid EL-i lahendid: Hispaania Ülemkohtu

otsus Glovo asjas122, Belgia töösuhete reguleerimise halduskomisjoni otsus Uberi asjas123,

Prantsusmaa kassatsioonikohtu otsus Uberi asjas124, Prantsusmaa kassatsioonikohtu otsus

Take Eat Easy asjas125, Prantsusmaa apellatsioonikohtu otsus Deliveroo126 asjas. ÜK lahendite

seast leiavad käsitlemis kaks otsust: Uber BV v Aslam127 ja The Independent Workers Union

of Great Britain v The Central Arbitration Committee v Roofoods Ltd t/a Deliveroo128.

128 The Independent Workers Union of Great Britain v The Central Arbitration Committee v Roofoods Ltd t/a
Deliveroo. Court of Appeal (Civil Division), EWCA Civ 952. –
https://www.bailii.org/ew/cases/EWCA/Civ/2021/952.html (27.04.2022).

127 Uber BV v Aslam. Supreme Court, UKSC 5.
–https://www.supremecourt.uk/cases/docs/uksc-2019-0029-judgment.pdf (27.04.2022).

126 Cour d'appel, Paris. n° 18/02846, 07.04.2021. –
https://ignasibeltran.com/wp-content/uploads/2021/10/Cour_dappel_Paris_Pole_6_chambre_4_7_Avril_20.doc.
pdf (27.04.2022).

125 Cour de cassation – Chambre sociale. N° de pourvoi: 17-20.079, 28.11.2018. –
https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000037787075/ (27.04.2022).

124 Cour de Cassation. Ruling n° 374 FP-P+B+R+I, 04.04.2020. –
https://www.courdecassation.fr/getattacheddoc/5fca56cd0a790c1ec36ddc07/1daeef98447aad7f497cd80e4c1e75
dc (27.04.2022).

123 Commission Administrative de règlement de la relation de travail (CRT) – Chambre Francophone. Dossier.
n°: 187 – FR – 20200707, 26.10.2020. –
https://commissiearbeidsrelaties.belgium.be/docs/dossier-187-nacebel-fr.pdf (27.04.2022).

122 Tribunal Supremo. Ruling No. 805/2020, 25.09.2020. –
https://www.ilawnetwork.com/wp-content/uploads/2021/03/STS_2924_2020-en.pdf (27.04.2022).
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USA lahendite seast analüüsis autor kolme otsust: People v. Uber Technologies129, O'Connor

v. Uber Techs130, Raef Lawson, v. Grubhub, Inc131.

Samuti on Euroopa Kohus platvormitöö kontekstis teinud olulised eelotsused: B vs Yodel

Delivery Network Ltd132 ja Asociacion Profesional Elite Taxi vs Uber Systems Spain133 ning

Uber France SAS134 asjas, mis ka allpool käsitlemist leiavad.

Töötasu suuruse tegeliku kindlaksmääramise kriteeriumi olemasolu tuvastas ühe

ümberliigitamise põhjusena EL-i lahenditest Hispaania Ülemkohus Glovo asjas, kus kohus

leidis, et toidu kohaletoimetamise platvorm Glovo tegi kõik olulised äriotsused, milleks

muuhulgas oli teenuste hinna, makseviisi ja kulleritele makstava tasu määramine. Samuti tõi

kohus seoses töötasuga välja seda, et kullerid ei saa veotasu otse platvormi lõppklientidelt,

vaid Glovolt.135 Samuti on töötasu kriteeriumi käsitlenud Belgia töösuhete reguleerimise

halduskomisjon, kus leiti, et Uber fikseerib hinna ise ja klient maksab selle otse rakendusele.

Juht ei saa otse mingeid makseid ega jootraha koguda, sealhulgas ei koosta ta arveid. Uber on

see, kes arvestab erinevate sõitude eest summad ja maksab need siis kindlate ajavahemike

järel juhile.136 Samuti on Prantsusmaa kassatsioonikohus Uberi137 asjas käsitlenud töötasu

määramise problemaatikat.138

138 Ruling n° 374 FP-P+B+R+I, lk 9, p 10.

137 Siiski on sõidujagamisplatvormi Uberi juhtide töötajateks klassifitseerimine Prantsusmaal endiselt vaieldav,
sest on ebaselge, kas Ülemkohtu eelnev otsus Uberi kohtuasjas on kohaldatav ainult konkreetsel juhul.
Õiguskirjanduses tuuakse välja, et praktikas jäävad Uberi juhid Prantsusmaal enesehõivatuteks. Hiljutised
kohtuotsused ei järgi Ülemkohtu lähenemisviisi ning viimase otsuse argumentatsioon põhineb näiteks sellel, et
Uberi juhid on enesehõivatud, sest neil puudub kohustus töötada ja juhid on oma graafikute määramisel vabad.
Vt lähemalt: European Commission. Study to support the impact assessment of an EU initiative to improve the
working conditions in platform work. Luxembourg: Publications Office of the European Union, 2021, lk 16. –
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8428&furtherPubs=yes (27.04.2022).

136 Dossier n°: 187 – FR – 20200707, lk 9, p 3.
135 Ruling No. 805/2020, p 20.
134 EKo C‑320/16, Uber France SAS, ECLI:EU:C:2018:221.
133 EKo C‑434/15, Asociacion Profesional Elite Taxi vs Uber Systems Spain SL, ECLI:EU:C:2017:981.
132 EKo C-692/19, B vs Yodel Delivery Network Ltd, ECLI:EU:C:2020:288.

131 Raef Lawson, v. Grubhub, Inc. United States District Court, Northern District of California, Case,
No.15-cv-05128-JSC. – https://www.courthousenews.com/wp-content/uploads/2018/02/grubhub-ruling.pdf
(27.04.2022).

130 Inc, O'Connor v. Uber. United States District Court, Northern District of California, No. C-13-3826 EMC. –
https://skift.com/wp-content/uploads/2015/07/OConnor-v.-Uber-Technologies.pdf (27.04.2022).

129 People v. Uber Technologies. Superior Court of the State of California County of San Francisco, No.
CGC-20-584402. –
https://s3.documentcloud.org/documents/7032764/Judge-Ethan-Schulman-Order-on-Lyft-and-Uber.pdf
(27.04.2022).
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Samas ei näinud Prantsusmaa apellatsioonikohus toidu koheletoimetamise platvormi

Deliveroo otsuses alluvust Deliveroo poolt määratud hindades põhjendades seda sellega, et

kõik teenusepakkujad nõustuvad või keelduvad lepingu sõlmimisest lähtuvalt oma

lepingupartneri pakutud tasumäära sobivusest.139

Vaadeldud ÜK lahenditest käsitleti töötasu kriteeriumi asjas Uber BV v Aslam.140 Kohus

leidis, et Uber teostas kontrolli juhi töötasu üle, mis väljendus selles, et Uber fikseerib

juhtidele nende tellimuste eest makstava tasu ning juhtidel ei ole selles osas mingit

sõnaõigust. Lisaks sellele sätestab Uber ka oma teenusetasu, mille ta arvutab maha juhile

makstavast veotasust. Uberi kontroll töötasu üle väljendub kohtu hinnangul ka selles, kui

platvorm saab otsustada, kas reisija kaebuse alusel juhi pakutava teenuse osas raha täielikult

või osaliselt tagastada.141 Töötasu kriteerium leidis käsitlemist People v. O'Connor v. Uber

Techs asjas, kus kohtu hinnangul viitas Uberi ühepoolne veotasu määramine kontrolli juhi

üle, mis omakorda osundas sellele, et Uber on rohkem kui lihtsalt passiivne vahendaja

klientide ja juhtide vahel.142

2.2. Siduvad eeskirjad seoses töö tegemisega

Vaadeldud EL-i lahenditest käsitles siduvate eeskirjade kriteeriumi Belgia töösuhete

reguleerimise halduskomisjon Uberi asjas, kus leidis, et Uber näeb ette mitmesuguseid

juhiseid selle kohta, kuidas reisija sihtkohta toimetada (nt ilma peatumiseta või näeb ette

sõidukis viibimise keelu kõrvalistele isikutele).143

Prantsusmaa apellatsioonikohus Deliveroo asjas on aga antud kriteeriumi kohta leidnud, et

näiteks lepingus ettenähtud kohustust, mille kohaselt Deliveroo kuller peab kandma puhast ja

heas seisukorras riietust, ei saa samastada Deliveroo logo või nime kandva riietuse

nõudega.144

144 n° 18/02846, lk 4 (viies lõik).
143 Dossier. n°: 187 – FR – 20200707, lk 9 (viimane lõik).
142 O'Connor v. Uber Techs, lk 11.
141 Ibidem, p 94.

140 Otsuses Uber BV v Aslam liigitas kohus juhid tööliseks (workers). Kohus ei käsitlenud seda, kas Uberi juhid
olid töölepingu alusel töötajad ning selle põhjus näis olevat see, et juhid ei väitnud kordagi, et nad töötaksid
töölepingu alusel. Vt lähemalt, Peiris, R, lk 6.

139 n° 18/02846, lk 4 (eelviimane lõik).
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Vaadeldud ÜK lahenditest käsitles kõnealust kriteeriumi kohus asjas Uber BV v Aslam, kus

kohus leidis, et juhid ei pea mitte ainult nõustuma Uberi standardse kirjaliku lepingu

vormiga, vaid Uber kehtestab ka reisijateveo tingimused ning juhtidel ei ole nende osas

sõnaõigust. Tingimused nagu näiteks „Viisakas ja professionaalne kogu aeg“, „Vältige

sobimatuid vestlusteemasid“, “Ärge võtke kliendiga pärast reisi lõppu ühendust“ viitavad

eeskirjade siduvusele. Samuti kontrollib Uber oluliselt seda, kuidas juhid oma teenuseid

pakuvad. Kohtu sõnul on oma autoga sõiduteenuse osutamisel juhtidel küll suurem kontroll

töö tegemiseks kasutatavate füüsiliste seadmete üle kui enamikul töötajatel, kuid

sellegipoolest kontrollib Uber kasutatavaid autotüüpe. Nimelt pidi auto olema aktsepteeritud

markide ja mudelite nimekirjas, heas korras, mitte vanem kui kindlaksmääratud vanus ja

eelistatavalt hõbedane või must.145

Töö autori arvates ei saa autotüüpide kontrollimist platvormidele ette heita, sest neil on selle

kontrollimisel hoolsuskohustus. On ilmselge, et iga autoga ei tohiks liikluses sõita, veel

vähem teisi inimesi transportida. On igati õigustatud, et platvormid kontrollivad, et

sõiduteenuseid ei osutataks liiga vanade, katkiste või ohtlike autodega. Töö autori arvates

taandub jällegi küsimus turvalisusele, milles ei saa teha järeleandmisi. Küll aga on küsitav

autodele värvipiirangu seadmine – konkreetsel juhul võib lahendist välja lugeda, et tegemist

oli soovitusega, mis võimaldas siiski veoteenust osutada ka teist värvi sõidukitega.

USA lahenditest käsitles kohus kõnealust kriteeriumi otsuses Raef Lawson, v. Grubhub, Inc,

kus leidis, et toidu kohaletoimetamise platvorm ei kontrollinud kulleri väljanägemist

tellimuste täitmisel ja sellele viitas see, et kuller võis, aga ei pidanud kandma Grubhubi poolt

antud riideid. Lisaks sellele ei toimunud enne tööle asumist ühtegi koolitust ega antud

juhiseid, kuidas tellimusi täitma peaks, näiteks ei öeldud talle ette, kuidas ta klientide või

restoranidega suhtlema peaks. Kohus leidis, et platvorm ei teosta kulleri üle sellisel määral

kontrolli nagu töösuhte määratlemiseks vaja on. Samuti ei kontrollinud Grubhub, kuidas ja

millega kuller tellimusi täidab. Küll aga kontrollis, et kulleri valitud sõiduk oleks

registreeritud ja kindlustatud ning et tal oleks kehtiv juhiluba. Kohus leidis, et arvestades, et

kuller ei saanud seaduslikult autot juhtida ilma neid tingimusi täitmata, ei viita Grubhubi

järelevalve selles osas töötaja staatusele. Seega leidis kohus, et eeldatav tööandja ei teosta

kontrolli, kui teostab järelevalvet seadusest tulenevate nõuete täitmise üle.146 Töö autor

146 Raef Lawson, v. Grubhub, Inc, lk 18-19.
145 Uber BV v Aslam, p-d 15, 98.
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nõustub kohtu lähenemisega selles, et sellist kontrolli, mida platvorm teostab seadusest

tulenevate nõuete täitmise tagamiseks, kaasa aitamiseks või tulenevalt hoolsuskohustuses ei

saa pidada kontrolli näitajaks.

2.3. Järelevalve töö tegemise või kvaliteedi üle

Vaadeldud EL-i lahenditest tuvastas kõnealuse kriteeriumi Hispaania Ülemkohus Glovo asjas,

kui leidis, et Glovo teostab mitmete algoritmide kasutamise kaudu platvormitöö tegija üle

järelevalvet või kontrolli. Esiteks viitas kontrollile kohtu hinnangul GPS jälgimine ülesannete

täitmisel ja kilomeetrite salvestamine, mis võimaldab platvormil teenuse toimimist reaalajas

kontrollida. Kohtu hinnangul näitab GPS jälgimine seda, et platvorm ei usalda kullereid

ülesannete täitmisel, vaid jälgimise kaudu tagatakse kindlus, et kuller osutaks teenust

maksimaalses ulatuses.147 Lisaks sellele teostas Glovo läbi ulatusliku hindamissüsteemi

järelevalvet kullerite üle. Glovo hindamissüsteem jagas kullerid kolme kategooriasse:

algajad, noored ja edasijõudnud. Kulleri reiting põhines kolmel teguril: kliendi lõplik

hinnang, viimaste tellimuste täitmisel näidatud efektiivsus ja teenuste osutamine suurema

nõudlusega ajavahemikes, teatud juhtudel või platvorm ise kulleri reitingut alandada. 148

Nimetatud kriteerium leidis käsitlemist Belgia töösuhete reguleerimise halduskomisjoni

otsuses Uberi kohta, kus toodi välja, et peale tellimuse vastuvõtmist peab juht järgima

rakenduse poolt määratud marsruuti. Kui marsruuti ei järgi, siis võib platvorm karistada

veotasu ühepoolse korrigeerimisega seega toimub juhi geograafilise asukoha kohta andmete

kogumine ja analüüsimine.149 Lisaks sellele võimaldas hindamissüsteem rakendada platvormi

poolt sanktsioone, kui juhi keskmine reiting on liiga madal. Juhi teavitamisel tema madalast

hinnangust antakse talle aega, et olukorda parandada. Kui paranemine aset ei leia, siis

võidakse ta rakendusest eemaldada.150

Prantsusmaa kassatsioonikohus on Uberi asjas leidnud, et algoritmid määravad kindlaks

kindla marsruudi ning võib öelda, et juhil puudub selles osas valikuvabadus, kuna Uberi ja

juhi leping näeb ette võimaluse Uberil veotasusid kohandada juhul kui juht valib marsruudi,

mis on ebatõhus. Seega teostatakse juhi üle läbi GPS jälgimise kontrolli.151 Seda leidis ka

151 Ruling n° 374 FP-P+B+R+I, lk 9, p 12.
150 Ibidem, lk 10, p 4.
149 Dossier. n°: 187 – FR – 20200707, lk 9, p 4.
148 Ibidem, p 15, 3.
147 Ruling No. 805/2020, p 19, 1-2.
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Prantsusmaa kassatsioonikohus toidu kohaletoimetamise platvormi Take Eat Easy kohta

tehtud otsuses, et platvormill on tänu GPS jälgimisele võimalik kulleri asukohta reaalajas

jälgida ja pidada arvestust tellimuste täitmise üle.152 Seevastu on Prantsusmaa

apellatsioonikohtus Deliveroo kohta tehtud otsuses leidnud, et kullerite GPS jälgimissüsteem

on ette nähtud selleks, et teha kindlaks, millistes piirkondades kullerid asuvad ning tagada

side restoranidega ja lõppkliendiga ning et tegemist on teenusele omase aspektiga.153

Ühest küljest nõustub töö autor sellega, et GPS jälgimise korral on peidetud kujul teatav

kontroll juba sisse kirjutatud ning see võib viidata alluvussuhtele, kuid teisalt on

sõidujagamisplatvormide ja toidu kohaletoimetamise platvormide tegevust ilma GPS

jälgimissüsteemita raske ette kujutada. Sõidujagamisplatvormidel sõidu tellimisel tuvastab

just GPS süsteem kliendi asukoha, samuti lähima saadaoleva juhi, kes on rakendusse sisse

loginud teavitades teda kliendi päringust, kui juht päringule ei reageeri, siis saadab rakendus

päringu teisele lähimale juhile. Kui juht tellimuse vastu võtab, siis on kliendil võimalik tema

saabumist reaalajas jälgida, mis võimaldab üsna täpselt teada saada, millal juht saabub.

Samuti on toidu kohaletoimetamise platvormidel kliendil võimalik reaalajas jälgida kogu oma

tellimuse käiku alates sellest kui restoran tellimuse vastu võtab kuni selleni, et ta saab näha,

millal kuller restoranist tellimuse peale võtab ja kliendi juurde saabub. Taoline andmete

sünkroonimine loob kliendi jaoks läbipaistvuse ja ajalise ühtsuse tunde kõigile osapooltele.

Mingil määral võib väita, et GPS jälgimine on ka üks turvalisuse tagamise vahendeid nii

juhile/kullerile kui ka kliendile. Näiteks võimaldab Uberi rakendus jagada oma reise

määratud lähedastega, kes saavad seejärel reisi reaalajas kaardil jälgida. Samuti on

rakendusesisene hädaabinupp, mis ühendab sõitjad ja juhid ühe nupuvajutusega otse nende

kohaliku hädaabinumbriga, on piirkondi, kus on ka võimalik läbi rakenduse jagada reisi

üksikasju ja asukohta esmareageerijatega.154 ILO poolt läbi viidud uuringus on kliendid välja

toonud, et tunnevad end turvaliselt kuna GPS võimaldab neil juhti jälgida ning oma asukohta

pere ja sõpradega jagada.155

155 The role of digital labour platforms in transforming the world of work, lk 117.

154 Uber ESG Report 2021, lk 38. –
https://s23.q4cdn.com/407969754/files/doc_downloads/2021/07/Uber-2021-ESG-Report.pdf (27.04.2022).

153 n° 18/02846, lk 4 (üheksas lõik).
152 N° de pourvoi: 17-20.079, (lõik algusega Qu'en statuant comme).
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Käsitletud ÜK lahendite puhul tuvastas järelevalve või kontrolli tegemise laadse kriteeriumi

kohus asjas Uber BV v Aslam, kus juht on kohustatud läbi peidetud sanktsioonisüsteemi

järgima Uberi rakenduse näidatud marsruuti, sest kui valitakse mõni muu marsruut kannab

juht rahalist riski rakenduse näidatud marsruudist kõrvalekaldumise korral. Veel üks tõhus

kontrollimeetod kohtu hinnangul on hindamissüsteemi kasutamine, mille puhul reisijatel

palutakse pärast igat reisi anda juhile hinnang ja kui juht ei suuda säilitada kindlaksmääratud

keskmist reitingut, toob see kaasa hoiatuse, mis võib lõpuks viia juhi rakendusest

eemaldamiseni. Kohus möönab, et digitaalsete platvormide jaoks on tavaline kutsuda kliente

tooteid või teenuseid hindama. Küll aga tavaliselt tehakse sellised hinnangud siiski

kättesaadavaks teabena, mis võib aidata klientidel valida, millist toodet või teenust osta ning

seda näeb kohus lihtsalt tavalise ärilise stiimulina klientide rahulolu loomiseks, et neid

ettevõtte juurde meelitada. See aga, kuidas Uber klientide hinnanguid kasutab, on oluliselt

erinev. Reitinguid ei avaldata reisijatele juhi valiku tegemiseks-, reisijatele ei pakuta valida

kõrgemalt hinnatud juhti ning tema teenuseid ei hinnastata kõrgema hinnaga. Pigem kasutab

Uber reitinguid puhtalt sisemise tööriistana jõudluse juhtimise ja lõpetamisotsuste tegemise

alusena, kui klientide tagasiside näitab, et juhid ei vasta Uberi seatud jõudlustasemetele. See

on klassikaline alluvusvorm, mis on iseloomulik töösuhetele. 156

2.4. Piirangud ja sanktsioonid

Piirangud töö tegemise aja üle tegi kindlaks Hispaania Ülemkohus Glovo asjas, kus leidis, et

kulleri reitingu komponendid (viimaste tellimuste täitmisel näidatud efektiivsus ja teenuste

osutamine suurema nõudlusega ajavahemikes) piirab oluliselt kullerite valikuvabadust

osutada teenuseid talle sobival ajal, sest kui teenuseid ei osutata kõige suurema nõudlusega

ajavahemikes väheneb nende skoor ning kui see langeb, siis koos sellega väheneb võimalus,

et tulevikus määratakse talle rohkem tellimusi ja saavutab soovitud majandusliku tasuvuse,

mis võrdub töö ja palga kaotamisega.157

Nii Belgia töösuhete reguleerimise halduskomisjon ja Prantsusmaa kassatsioonikohus

tuvastasid Uberi kohta tehtud otsustes, et esiteks piirab juhi vabadust ülesannete

vastuvõtmisel see, et juhti ei teavitata kliendi soovitud sihtkohast (juhile on teada vaid

vahemaa kliendi ja tema vahel ning sõidu kestus). Sihtkoha, kuhu klient soovib sõita saab ta

157 Ruling No. 805/2020, p 18, 2.
156 Uber BV v Aslam, p 99.
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teada alles peale tellimuse vastuvõtmist. Samuti kaasnevad tellimustest keeldumisel Uberi

poolt sanktsioonid, sest peale teatud tühistamismäära ületamist logitakse juht rakendusest

ajutiselt välja. Seega kui juhile ei ole kliendi sihtkoht enne teada, siis sisuliselt ei ole tal peale

tellimuse vastuvõtmist enam valikut, kas sõit tühistada, sest sellega kaasnevad sanktsioonid.

Kohtud leidis, et selliselt õhutatakse juhte olema Uberi käsutuses, mis toob kaasa selle, et neil

ei ole võimalik vabalt valida sobivat või mittesobivat sõitu, nagu seda teeks sõltumatu juht.158

Samuti leidis Prantsusmaa kassatsioonikohus Take Eat Easy asjas, et kulleritele rakenduvad

sanktsioonid, mis võimaldavad kahest tellimusest loobumise korral kulleri boonust kärpida,

kolmest loobumine viis selleni, et kulleril tuli anda aru tema motivatsioonist jätkata tööd Take

Eat Easy partner kullerina ning neljast tellimusest loobumine viis rakendusest

eemaldamiseni.159

Seevastu Prantsusmaa apellatsioonikohus Deliveroo kohta tehtud otsuses ei näinud probleemi

sanktsioonisüsteemi kasutamisel, mis võimaldas kulleri töötasu vähendada näiteks juhul, kui

ta ei mahu teenuse osutamise ajaraamistiku.160

Euroopa Kohus on platvormitöö kontekstis teinud olulise eelotsuse, kus tõi välja kriteeriumid

töötaja ja enesehõivatute eristamiseks. Ühendkuningriigi Watfordi Töövaidluskomisjoni

arvates ei olnud siseriiklike seaduste alusel töötajaks kvalifitseerimine võimalik, sest ÜK

seaduste kohaselt saab töötajaks olla isik, kes teeb tööd või osutab teenust isiklikult. Kuller

osutas enesehõivatuna Yodelis kulleriteenust ning tema lepingus oli kirjas, et ta võib kasutada

alltöövõtjaid või asendajaid, kui nad vastavad Yodeli poolt kulleritele kehtestatud oskustele ja

kvalifikatsioonile ja samuti võis kuller teenust osutada teistele ettevõtetele, sealhulgas Yodeli

otsestele konkurentidele. Kullerile anti kohaletoimetamiseks küll kindel ajavahemik, kuid

suures plaanis võis ta oma tööaega ise korraldada valides, millal ta rakendusse sisse logib.

Kuller kasutas teenuse osutamiseks oma isikliku sõiduvahendit ja mobiili.

Töövaidluskomisjoni arvates sai tema nõudele saatuslikuks võimalus kasutada asendajaid

ning tema võimalus töötada teiste ettevõtete heaks. Siiski leidis töövaidluskomisjon, et selline

lähenemine võib olla vastuolus EL–i õigusega ja palusid seetõttu Euroopa Kohtult täiendavat

selgust. 161

161 Melin, P. Overview of recent cases before the Court of Justice of the European Union for the special issue on
strategies for Social Europe. – European Journal of Social Security 2020, Vol. 22(4), lk 496.

160 n° 18/02846,lk 4-5.
159 N° de pourvoi: 17-20.079 (lõik algusega Attendu que pour rejeter).
158 Dossier. n°: 187 – FR – 20200707, lk 8 (viies lõik); Ruling n° 374 FP-P+B+R+I, lk 9, p 13-14.
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Euroopa Kohus selgitas, et enesehõivatuks liigitamine siseriikliku õiguse alusel ei välista

isiku käsitlemist EL-i õiguse alusel töötajana, kui isiku sõltumatus oli pelgalt näilik.162

Eelotsusetaotluse esitanud kohtu abistamiseks tõi Euroopa Kohus välja neli olulist punkti,

mis on iseloomulikud enesehõivatutele. Esiteks käsitles kohus küsimust platvormi õiguse

kohta tööaega teatud parameetrite ulatuses fikseerida. Selle kohta selgitas Euroopa Kohus et

olgugi, et teenust tuleb osutada teatud ajavahemike jooksul, on selline nõue omane selle

teenuse olemusele, ajavahemike järgimine tundub kohtu hinnangul teenuse nõuetekohase

toimimise tagamiseks hädavajalik.163 Teiseks käsitles Euroopa Kohus kulleri valikuvabadust

ülesannete aktsepteerimise osas. Kohus juhtis tähelepanu sellele, kas platvormi kaudu tööd

tegeval isikul on absoluutne valikuvabadus, kas ja millal töötada. Kohtu hinnangul näis

kulleril see valik olevat, lisaks sellele võis ta ise kehtestada piirangu tellimuste arvule, mida

ta on valmis täitma.164 Samas nagu teistest kohtulahenditest selgunud on, siis mitmed riigid

leiavad, et platvormitöö tegija absoluutset valikuvabadust piiravad tihtipeale varjatud

sanktsioonid, stiimulid või poolte ootused.165

Kolmandaks käsitles Euroopa Kohus töö tegija võimalust soovi korral kasutada alltöövõtjaid

või asendajaid. Selle punkti osas selgitas Euroopa Kohus, et kuller näis olevat Yodelist

sõltumatu, Yodel kontrollis ainult vähesel määral alltöövõtjate või asendajate kasutamist ja

valikut, et olla kindel, et nad vastavad samadele oskustele ning kvalifikatsioonile kui Yodeli

kullerid. 166

Neljandaks käsitles Euroopa Kohus kulleri võimalust soovi korral osutada teenuseid

kolmandale osapoolele, sealhulgas oletatava tööandja otsestele konkurentidele. Selles osas

asus Euroopa Kohus seisukohale, et kulleril näis olevat võimalus osutada sarnaseid teenuseid

kolmandatele isikutele, sealhulgas väidetava tööandja otsestele konkurentidele. Seega leidis

Euroopa Kohus, et kui isikule on antud kaalutlusõigus eelnimetatud neljas punktis, siis on

tegemist enesehõivatutega.167

167 Ibidem, p 41.
166 C-692/19, p-d 38-39.

165 Hießl, C. Case Law on the Classification of Platform Workers: Cross-European Comparative Analysis and
Tentative Conclusions. – Forthcoming, Comparative Labour Law & Policy Journal 2021, lk 67.

164 Ibidem, p 40.
163 Ibidem, p 42.
162 C-692/19, p 30.
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Sarnaselt Belgia töösuhete reguleerimise halduskomisjoni ja Prantsusmaa kassatsioonikohtu

otsusele Uberi kohta tuvastas ÜK lahendis Uber BV v Aslam kohus samuti seda, et juhi

vabadust ülesannete vastuvõtmisel piirab see, et juhti ei teavitata kliendi soovitud sihtkohast,

enne, kui reisija on peale võetud ja samuti kaasnesid sanktsioonid, mille puhul juht, kelle

tellimuste vastuvõtuprotsent langes alla Uberi määratud taseme (või kelle tühistamise määr

ületas määratud taseme) hakkas saama sõnumeid, mis hoiatavad selle, eest, kui hinne ei

parane, logitakse juht Uberi rakendusest kümneks minutiks välja. Kohus leidis, et sellisel

sanktsioonil on samasugune majanduslik mõju kui töötajale tasu maksmisel, takistades juhil

sellel perioodil rakenduse kaudu teenida. Uber ise väitis, et selline praktika on põhjendatud,

sest reisisoovidest keeldumine ning tühistamine põhjustab reisijatel viivitusi juhi leidmisel ja

seega klientide rahulolematust. Kohtuniku sõnul ei ole küsimus aga selles, kas Uberi juhitav

juhtimissüsteem on tema ärihuvides, vaid selles, kas see asetab juhid Uberi alluvusse. 168

ÜK lahendis The Independent Workers Union of Great Britain v The Central Arbitration

Committee v Roofoods Ltd t/a Deliveroo on kohus käsitlenud just eespool mainitud Yodeli

kriteeriumeid ja leidnud, et kullerid ei ole töötajad. Kohus nõustus alamaastme hinnanguga,

et kullerid ei ole tegelikult kohustatud oma teenuseid isiklikult osutama ja neil on praktiliselt

piiramatu asendusõigus, samuti on kulleril õigus valida, milliseid tellimusi vastu võtta ja

milliseid mitte. Kui kuller ei soovinud tööd vastu võtta, ei pidanud ta rakendusse sisse logima

või kui ta oli sisse logitud, ei pidanud ta end kättesaadavaks tegema. Samas isegi kui kuller

märkis end saadaolevaks, siis ei olnud ta samuti kohustatud ühtegi tellimust vastu võtma, sest

sellega ei kaasnenud negatiivseid tagajärgi. Olgugi, et kohtuotsusest tuli välja, et kullerid

kasutavad asendajaid pigem harva, siis kohtu hinnangul ei ole vahet, kas seda võimalust

kasutati, vaid kas see võimalus oli tegelik. Euroopa Kohus ei olnud Yodeli asjas väitnud, et

oleks vaja analüüsida, kui sageli asendust kasutatakse, oluline on kas kulleril on selleks

tegelik võimalus.169 Samuti võisid kullerid töötada konkurentide heaks. Mis puudutab

neljandat kriteeriumi, milleks oli vabadus valida, millal ettenähtud ajavahemike jooksul

kohale toimetada, siis tugines kohus Euroopa Kohtu poolt antud juhisele, et taolise

ajavahemiku kehtestamine on sellele teenusele omane.170

170 Ibidem, p 71.

169 The Independent Workers Union of Great Britain v The Central Arbitration Committee v Roofoods Ltd t/a
Deliveroo, p-d 24, 77-78.

168 Uber BV v Aslam, p 97.

43



USA on otsuses Raef Lawson, v. Grubhub, Inc samuti käsitlenud piiranguid töö tegemise aja,

ülesannete vastuvõtmise või neist keeldumise ja alltöövõtjate või asendajate kasutamise

suhtes. Esiteks tuvastas kohus, et platvorm ei kontrollinud, millal kuller töötab, sest kuller ei

olnud kaks kuud ühtegi tellimust teinud ning platvorm ei kontakteerunud temaga, et uurida,

miks ta tellimusi ei tee.171 Kulleril ei olnud ka kohustust täita ajavahemikus, kuhu ta oli tööle

registreerunud talle saadetud tellimusi. Küll aga oli Grubhubil lepingu kohaselt õigus

lõpetada kulleriga leping olulise rikkumise tõttu, näiteks plaanides endale ajavahemike ja

sellel ajal siiski mitte töötada vahetust tühistamata. Kohus ei näinud selles probleemi ja leidis,

et ka enesehõivatu peab teostama töö, mille ta on endale võtnud.172 Kohtuotsusest tuleneb, et

kulleril oli teoreetiliselt ka alltöövõtu võimalus ning Grubhub jättis endale õiguse kontrollida

nende tausta, siiski märkis kohus, et kulleri võimalus kasutada alltöövõttu on pigem

teoreetiline kui tegelik arvestades töö iseloomu, palka ja rakenduse toimimist.173 Alltöövõtu

kasutamise võimalus oli ka üks Yodeli kriteeriumitest, küll aga ei tohi see Euroopa Kohtu

hinnangul olla näilik, vaid kulleril peab reaalselt olema võimalus seda kasutada. Raef

Lawson, v. Grubhub, Inc otsusest võib järeldada, et kohus leidis, et sellise teenuse puhul on

alltöövõtu võimalus pigem näilik arvestades töö iseloomu. Käesolevas otsuses kohus sellel

pikemalt ei peatunud ning paistis, et see ei räägi töölepingulise suhte kasuks.

Piiranguid kliendibaasi loomise võimalusele on ÜK käsitlenud lahendis Uber BV v Aslam,

kus kohus leidis, et Uber viib reisija ja juhi suhtluse konkreetse reisi tegemiseks vajaliku

miinimumini ning astub samme takistamaks juhtidel luua reisijaga suhet, mis võib ulatuda

üksikust sõidust kaugemale. Näitkes ei pakuta klientidele sõidu broneerimisel erinevaid juhte,

vaid tellimus suunatakse lihtsalt lähima vaba juhi poole. Kui juht on sõidutaotluse vastu

võtnud, piirdub juhi ja reisija vaheline suhtlus sõiduga seotud teabega, mis on Uberi

rakenduses organiseeritud selliselt, mis takistab kummalgi teise kontaktandmeid teada

saamast. Samuti juhib Uber veotasu kogumist, juhtidele veotasu maksmist ja kaebuste

käsitlemist viisil, mis on loodud vältima otsest suhtlust reisija ja juhi vahel. Selle ilmekaks

näiteks on elektroonilise dokumendi loomine, mida kuigi see on kujundatud n-ö arveks juhilt

kliendile, kuid mida ei saadeta kunagi kliendile. Kuigi see on juhile kättesaadav, salvestatakse

ainult reisija eesnimi ilma teisi isiku- või kontaktandmeid näitamata. Lisaks keelab Uber

173 Ibidem, lk 20.
172 Ibidem, lk 20-21.
171 Raef Lawson, v. Grubhub, Inc, lk 20.
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autojuhtidel reisijaga kontaktandmeid vahetada või reisijaga pärast reisi lõppu ühendust võtta

muul eesmärgil kui kaotatud isiklike esemete tagastamiseks.174

Samuti on nimetatud kriteeriumi on käsitlenud USA lahendis O'Connor v. Uber Techs, kus

Uber keelab oma juhtidel vastata sõitjate päringutele tulevaste sõitude broneerimise kohta

väljaspool Uberi rakendust või muul viisil Uberi sõitjatelt sõite tellida – sellele viidatakse

juhtide käsiraamatus kui rikkumisele, mis võib viia juhi konto peatamiseni.175

2.5. Muud kriteeriumid

Hispaania Ülemkohus on Glovo asjas veel välja toonud seda, et tõeline ettevõtlustegevus

Glovo kullerite puhul puudub. Kullerid kasutavad küll oma telefoni ja sõidukit, kuid need on

pigem vaadeldavad kui lisa- või täiendavad vahendid. Teenuse osutamise oluliseks

infrastruktuuriks tuleb kohtu hinnangul pidada Glovo välja töötatud tarkvara, mis ühendab

kaupluseid või söögikohti lõpptarbijatega, mis on teenuse osutamise oluline element. Seega

nägi kohus ümberliigitamise põhjusena ka ainuüksi seda, et Glovo omab teenuse osutamiseks

olulist infrastruktuuri.176 Töö autor leiab, et teenuse olulise infrastruktuuri omandirežiim ei

peaks olema töösuhte liigitamise juures määrav. Olulisem on see, mil määral antud

infrastruktuuri komponendid (algoritmid) töö tegemist kontrollivad.

Nii Hispaanias (Asociacion Profesional Elite Taxi vs Uber Systems Spain) kui ka

Prantsusmaal (Uber France SAS) tekkinud kohtuvaidluste pinnalt on jõudnud Euroopa

Kohtuni küsimus sõidujagamisteenuse õigusliku kvalifikatsiooni kohta eelotsuse vormis.

Mõlemas otsuses on kohus lahendanud küsimust, kuidas kvalifitseerida Uberi teenuseid – kas

infoühiskonna-või transporditeenusena. Euroopa Kohus on selgitanud, et Uberi pakutav

vahendusteenus põhineb oma sõidukit kasutavate mitteprofessionaalsete juhtide valikul, mida

võimaldatakse läbi Uberi loodud rakenduse ning ilma milleta juhte ei suunataks

transporditeenuseid pakkuma ja transporti soovivad isikud ei kasutaks nende juhtide

pakutavaid teenuseid. Lisaks määrab Uber millistel tingimustel juhid seda teenust osutavad.

Näiteks kehtestab Uber rakenduse kaudu vähemalt maksimaalse sõiduhinna, võtab kliendilt

sõiduhinna tasu ja kannab seejärel osa sellest tasust üle mittekutselisele autojuhile. Samuti

176 Ruling No. 805/2020, p 7, 2.
175 O'Connor v. Uber Techs, lk 11-12.
174 Uber BV v Aslam, p 100.

45



kontrollib platvorm teatud määral sõidukite, juhtide ja nende käitumise kvaliteeti, mis võib

kaasa tuua juhtide eemaldamise rakendusest kui ta ei vasta nõuetele. Seega tuleb Euroopa

Kohtu hinnangul seda vahendusteenust pidada lahutamatuks osaks kogu teenusest, mille

põhikomponent on transporditeenus ja seetõttu tuleb seda klassifitseerida transporditeenuse,

mitte infoühiskonnateenusena.177

Sarnasele järeldusele jõudis ka Prantsusmaa kassatsioonikohus Uberi asjas leides, et taotluse

esitamisel Uberi partneriks saamiseks, liitus juht transporditeenusega, mille asutas ja

korraldas täielikult Uber ning mis eksisteerib ainult sellel platvormil. Seega ei ole Uber vaid

vahendaja, vaid ka transporditeenuse pakkuja. Valmis transporditeenusele viitas see, et juhil

ei võimaldata luua oma klientuuri ega määrata teenuse tingimusi ega hindu.178 USA lahendite

seast on sellisele järeldusele jõutud otsuses People v. Uber Technologies, Inc, kus kohtu

hinnangul on Uberi näol tegemist transpordiettevõttega juba seetõttu, et nad on seaduse alusel

reguleeritud kui transpordiettevõte. Uberi esindajad aga väidavad, et Uber on pigem

mitmekülgne platvorm, mis opereerib kui nõudluse ja pakkumise sobitaja, et hõlbustada

tehinguid juhtide ja reisijate vahel. Uberi esindajad väidavad isegi, et platvorm ise ehk

nutitelefoni rakendus ongi Uberi äri ja selle tegelikud töötajad töötavad inseneriteaduse,

tootearenduse, turunduse ja operatsioonide alal, et rakenduse omadusi parandada, ning kliente

transportivate juhtide töö on väljaspool Uberi tavapärast äritegevust, kuna see ei ole

võrreldav Uberi töötajate tööga.179 Kohus on sellisele järeldusele jõudnud ka O'Connor v.

Uber Techs otsuses, kus leidis, et Uberi väide, et tegemist on tehnoloogia-, mitte

transpordiettevõttega, on probleemne, kuna see keskendus oma tehnoloogia mehaanikale,

mitte sellele, mida Uber tegelikult teeb. Kohtu hinnangul seisneb Uberi äritegevus klientidele

sõitude müümises, mitte tarkvara müümises.180 Teiseks oluliseks tõendiks sellele, et juhid

osutavad Uberile teenust, on see, et ilma juhtideta ei saaks Uber transpordiettevõttena

toimida, kuna Uber sõltub nende juhtide pakutavatest sõitudest saadavast tulust.181

181 Ibidem, lk 11.
180 O'Connor v. Uber Techs, lk 10.
179 People v. Uber Technologies, lk 23.
178 Ruling n° 374 FP-P+B+R+I, lk 9, p 10.

177 Meier, A., Pärli, K. Commentary on Court of Justice of the European Union judgments C-434/15 Of 20
December 2017 (Asociacion Profesional Elite Taxi v Uber Systems Spain SL) and C-320/16 of 10 April 2018
(Uber France SAS). – Revue de droit comparé du travail et de la sécurité sociale 2019/4, lk 194-195.
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Asjaolust, et platvorm võtab endale teenuse eest täisvastutuse tarbija ees (transpordi- või

tarneplatvorm) ei saa veel järeldada töölepingulist suhet platvormi ja tellimust täitva

platvormitöö tegija vahel. Autori hinnangul võib selline platvorm rakendada platvormitöö

tegijaid ka võlaõigusliku suhte alusel (nagu selgus Wolti näite puhul), säilitades töö tegijale

olulise kontrolli töö tegemise aja ja viisi suhtes.
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3. PLATVORMITÖÖ TEGIJA STAATUSE MUUTMINE

3.1. Platvormitöö tegija õiguste kaitse Euroopa Liidus

3.1.1. Ärikasutajad ja teised enesehõivatud platvormitöö tegijad

Varasemalt on töö autor analüüsinud platvormide ja ettevõtjate vahelisi suhteid käsitlevat

määrust, millega püütakse tagada, et enesehõivatuna tegutsevaid ärikasutajaid, kes kasutavad

veebiplatvormi vahendusteenust, koheldakse läbipaistvalt ja õiglaselt ning et neil on vaidluste

korral juurdepääs tõhusale õiguskaitsele.

Määruse reguleerimisala katab ärikasutajatele mõeldud tingimuste läbipaistvust,

menetluslikke tagatisi kontode piiramise, peatamise ja lõpetamise korral, järjestuse

läbipaistvust ning kaebuste menetlemise mehhanisme. Samas ei hõlma määrus automaatsete

kontrolli- ja otsustussüsteemide läbipaistvust, inimkontrolli selliste süsteemide üle ning

konkreetseid õigusi seoses töötingimusi mõjutavate oluliste otsuste läbivaatamisega. 182

Samuti ei rakendu määrus platvormide puhul, mille ärimudeli lepinguline struktuur ei näe ette

teenusega seotud lepingulise suhte tekkimist platvormitöö tegija ja teenuse lõpptarbija vahel

(Wolti näide). Sellistel platvormidel tegutsevatele platvormitöö tegijatele (käesolevas

peatükis käsitletud kui teised enesehõivatud platvormitöö tegijad) määrusest tulenev õiguslik

kaitse ei laiene. 183

183 Ibidem, lk 29-30.
182 Käesolev töö, lk 19.
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Kui jätta kõrvale võrdse kohtlemise direktiivid184 (hõlmavad laiemate õiguslike aluste tõttu ka

enesehõivatud), ei laiene ärikasutajast platvormitöö tegijatele ja teistele enesehõivatud

platvormitöö tegijatele EL-i töö- ja sotsiaalõiguses töötajatele sätestatud

miinimumstandardid. 185

Küll aga hõlmatakse ärikasutajast platvormitöö tegijad ja teised füüsilisest isikust ettevõtjad

nõukogu soovitusega186, milles käsitletakse töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate

juurdepääsu sotsiaalkaitsele ning milles soovitatakse liikmesriikidel tagada, et nii töötajatel

kui ka enesehõivatutel oleks juurdepääs tõhusale ja piisavale sotsiaalkaitsele. Soovitus

hõlmab töötus-, haigus- ja tervishoiu-, rasedus- ja sünnitus- ning isadus-, invaliidsus-,

vanadus- ja toitjakaotushüvitisi ning tööõnnetuste ja kutsehaigustega seotud hüvitisi.187

3.1.2. Töösuhtes olevad platvormitöötajad

Töötaja staatuses tegutseva platvormitöö tegija (ehk platvormitöötaja) õiguste kaitse

miinimumtaseme tagavad muu hulgas erinevad EL-i töö- ja sotsiaalõigustiku õigusaktid,

mille hulka kuuluvad:

1) Läbipaistvate ja prognoositavate töötingimuste direktiiv188, millega on nähtud ette

meetmed, kuidas kaitsta ebastandardsetes töösuhetes töötavate inimeste töötingimusi.

Direktiiv hõlmab eeskirju, milles käsitletakse läbipaistvust, õigust teabele, katseaega,

paralleelset töötamist, töö minimaalset prognoositavust ja nõudetöölepingu meetmeid.

Seal ette nähtud miinimumstandardid on eriti olulised platvormide kaudu töötavate

inimeste jaoks, arvestades nende ebatüüpilist töökorraldust ja töömudeleid. Kuigi

direktiiviga on tagatud peamiste töötingimuste läbipaistvus, ei kuulu tööandjatele seatud

188 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1152, läbipaistvate ja
prognoositavate töötingimuste kohta Euroopa Liidus. – ELT L L 186/105.

187 Seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu juurde – COM(2021) 762, lk 6.

186 Nõukogu 8. november 2019. aasta soovitus, milles käsitletakse töötajate ja füüsilisest isikust ettevõtjate
juurdepääsu sotsiaalkaitsele 2019/C 387/01. – ELT L 387/1

185 Seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu juurde – COM(2021) 762, lk 4.

184 Euroopa parlamendi ja nõukogu 29. juuni 2000. aasta direktiiv (EÜ) 2000/43, millega rakendatakse võrdse
kohtlemise põhimõte sõltumata isikute rassilisest või etnilisest päritolust. – ELT L 180; Euroopa parlamendi ja
nõukogu 27. novembri 2000.aasta direktiiv (EÜ) 2000/78, millega millega kehtestatakse üldine raamistik
võrdseks kohtlemiseks töö saamisel ja kutsealale pääsemisel. – ELT L 303; Euroopa Parlamendi ja nõukogu 5.
juuli 2006. aasta direktiiv (EÜ) 2006/54, meeste ja naiste võrdsete võimaluste ja võrdse kohtlemise põhimõtte
rakendamise kohta tööhõive ja elukutse küsimustes (uuestisõnastamine). – ELT L 204/23; Euroopa Parlamendi
ja nõukogu 7. juuli 2007. aasta direktiv (EL) 2010/41, füüsilisest isikust ettevõtjatena tegutsevate meeste ja
naiste võrdse kohtlemise põhimõtte kohaldamise kohta, millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv
86/613/EMÜ. – L 180/1
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teavitamiskohustuse alla algoritmide kasutamine töökohal, samuti olukorrad, kuidas

algoritmid mõjutavad üksiktöötajaid.189

2) Lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu käsitlevas direktiivis190 on

sätestatud vanema-, isa- ja hooldajapuhkusega seotud miinimumnõuded ning

lapsevanemate või hooldajate paindlik töökorraldus. See direktiiv on täienduseks

rasedate, hiljuti sünnitanud ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu

direktiivile191, millega on lisaks muudele meetmetele ette nähtud minimaalne rasedus- ja

sünnituspuhkus.192

3) Tööaja direktiivis193 on sätestatud tööaja korralduse miinimumnõuded ning määratletud

mõisted nagu „tööaeg“ ja „puhkeaeg“. Kuigi Euroopa Liidu Kohus on traditsiooniliselt

tõlgendanud mõistet tööaeg nõudena, mille kohaselt peab töötaja viibima füüsiliselt

tööandja määratud kohas, on Euroopa Kohus seda mõistet hiljutistes kohtuasjades

laiendanud; eelkõige juhul, kui kasutusel on „valveaja“ süsteem (st töötaja ei pea viibima

oma töökohal, vaid peab olema valmis töötama juhul, kui tööandja seda nõuab). 2018.

aastal märkis Euroopa Kohus, et „valveaega“, mille jooksul töötaja võimalused teha

muid tegevusi on märkimisväärselt piiratud, käsitatakse tööajana.194

4) Renditöö direktiiviga195 on määratud kindlaks renditöötajate töötingimuste suhtes

kohaldatav üldine raamistik. Selles on sätestatud renditöötajate ja kasutajaettevõtte poolt

tööle võetud töötajate vahelise mittediskrimineerimise põhimõte seoses töötajate

tööalasele seisundile ja nende tööle seatud oluliste tingimustega. Platvormitöö tavapärase

kolmepoolse lepingulise suhte tõttu võib käesolev direktiiv olla platvormitöö jaoks

oluline. Sõltuvalt digitaalse tööplatvormi ärimudelist ning sellest, kas platvormi kliendid

on eratarbijad või ettevõtjad, võib seda käsitada rendiagentuurina, kes lähetab oma

195 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. november 2008 aasta direktiiv (EÜ) 2008/104, renditöö kohta. – ELT L
327/9.

194 Seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu juurde – COM(2021) 762, lk 5.

193 Euroopa parlamendi ja nõukogu 4. november 2003. aasta direktiiv (EÜ) 2003/88, tööaja korralduse teatavate
aspektide kohta. –ELT L 299.

192 Seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu juurde – COM(2021) 762, lk 5.

191 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 19. oktoobri 1992. aasta direktiiv (EMÜ) 92/85 rasedate, hiljuti sünnitanud
ja rinnaga toitvate töötajate tööohutuse ja töötervishoiu parandamise meetmete kehtestamise kohta (kümnes
üksikdirektiiv direktiivi 89/391/EMÜ artikli 16 lõike 1 tähenduses). – ELT L 348.

190 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 20. juuni 2019. aasta direktiiv (EL) 2019/1158, milles käsitletakse
lapsevanemate ja hooldajate töö- ja eraelu tasakaalu ning millega tunnistatakse kehtetuks nõukogu direktiiv
2010/18/EL. –L 188/79.

189 Seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu juurde – COM(2021) 762, lk 5.

50



töötajad kasutajaettevõtetesse. Mõnel juhul võib kasutajaettevõtteks olla platvorm, kes

kasutab rendiagentuuride määratud töötajate teenuseid.196

5) Töötervishoiu ja tööohutuse raamdirektiivis197 on sätestatud töötervishoiu ja tööohutuse

parandamise soodustamise peamised põhimõtted. Sellega on tagatud kõikjal EL-is

minimaalsed ohutus- ja tervishoiunõuded. Raamdirektiivile on lisatud täiendavad

direktiivid, mis on suunatud tööohutuse ja töötervishoiu konkreetsetele aspektidele.198

6) Direktiivil, millega kehtestatakse töötajate teavitamise ja nõustamise üldraamistik199, on

keskne roll sotsiaaldialoogi edendamisel, sest selles on sätestatud töötajate esindajate

teavitamise ja nendega konsulteerimise miinimumpõhimõtted, määratlused ja kord

ettevõtte tasandil igas liikmesriigis.200

3.2. Platvormitöö direktiivi mõju Eestile

EL-is on platvormitöö õiguslik regulatsioon olulise täienduse lävel. 2021. aasta 9. detsembril

avaldas Euroopa Komisjon platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu, mille

üldeesmärgiks on parandada platvormitöö tegijate töötingimusi ja sotsiaalseid õigusi ning

toetada digitaalsete tööplatvormide kestlikku kasvu. Seda püütakse saavutada reeglitega, mis

esiteks tagavad, et platvormitöö tegijatel oleks olemas või oleks võimalik saada õige tööalane

staatus (artiklid 3-5), teiseks parandavad algoritmilise juhtimise õiglust ja läbipaistvust

(artiklid 6-10) ning kolmandaks suurendavad platvormitöö läbipaistvust ja jälgitavust

(artiklid 11-12).

200 Seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu juurde – COM(2021) 762, lk 6.

199 Euroopa Parlamendi Ja nõukogu 11. märtsi 2002 aasta direktiiv (EÜ) 2002/14, millega kehtestatakse töötajate
teavitamise ja nõustamise üldraamistik Euroopa Ühenduses. – ELT L 080 .

198 Seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu juurde – COM(2021) 762, lk 5-6.

197 Euroopa Parlamendi ja nõukogu 12. juuni 1989 aasta direktiiv (EMÜ) 89/391, töötajate töötervishoiu ja
tööohutuse parandamist soodustavate meetmete kehtestamise kohta. – ELT L 183.

196 Seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu juurde – COM(2021) 762, lk 5.
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Magistritöö vaatest on kõige olulisemaks platvormitööd tegeva isiku tööalase staatuse

regulatsioon, mille osas direktiivi eelnõu kokkuvõtvalt

1. nõuab, et liikmesriigis kehtiks asjakohane kord platvormitööd tegevate isikute

tööalase staatuse õige kindlaksmääramise kontrollimiseks ja tagamiseks (artikkel 3 lg

1);

2. kehtestab faktide ülimuslikkuse põhimõtte, mille kohaselt tuleb töösuhte olemasolu

kindlaksmääramisel juhinduda tegelikest töö tegemise ja tasustamisega seotud

faktidest, võttes arvesse algoritmide kasutamist platvormitöös, mitte sellest, kuidas

töösuhe on lepingus kindlaks määratud (artikkel 3 lg 2);

3. kehtestab õigusliku eelduse, mille kohaselt on lepinguline suhe töö tegemist

kontrolliva digitaalse tööplatvormi ja selle platvormi kaudu platvormitööd tegeva

isiku vahel töösuhe (artikkel 4 lg 1);

4. sätestab õigusliku eelduse kriteeriumide loetelu (kokku 5), millest kahe täitmise korral

loetakse digitaalne tööplatvorm tööd kontrollivaks digitaalseks platvormiks (artikkel 4

lg 2 alapunktid (a) kuni (e));

5. näeb ette võimaluse õigusliku eelduse ümber lükata (artikkel 5).

M. Kullmann on oma artiklis analüüsinud õigusliku eelduse positiivseid ja negatiivseid külgi.

Esmalt leiab ta, et õigusliku eelduse üheks võimalikuks alternatiiviks võiks lugeda

vahepealset „töötaja-sarnast“ kategooriat, mis annaks ligipääsu vähemalt teatud töö- ja

sotsiaalõigustiku tagatistele. Sellise kolmanda kategooria lisandumist EL-i tööõigustikku

peab ta esmalt problemaatiliseks keerukuse kasvu tõttu, teiseks seetõttu, et sel kategoorial ei

pruugi olla ligipääsu tagatiste täispaketile, mis käib kaasas klassikalise töösuhtega. M.

Kullmann leiab, et seni kuni kõiki majanduslikult aktiivseid isikuid ei kata töösuhte vormist

sõltumatud ühetaolised universaalsed tööõiguslikud tagatised, on ja jääb töösuhte liigitamise

problemaatika tööõiguse keskseks küsimuseks nii platvormitöö kontekstis kui ka väljaspool

seda.201

Enamus EL-i liikmesriike (17) töölepingulise suhte õiguslikku eeldust (enam) ei tunne.

Ülejäänud liikmesriikides (10) on töölepingulise suhte õiguslik eeldus kehtestatud kas üldise

eeldusena, mis laieneb kõikidele erinevatele töösuhetele (Horvaatia, Eesti, Kreeka, Malta,

201 Kullmann, M, lk 68.
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Holland, Portugal, Sloveenia ja Hispaania), või eeldusena, mis laieneb teatud töötajatele või

sektoritele (Belgia ja Prantsusmaa). Platvormitöö uudsust arvestades ei ole töösuhte

õiguslikku eeldust kasutavad liikmesriigid artikli autori hinnangul adresseerinud spetsiifiliselt

platvormitöö väärliigitamise problemaatikat. Seega võib tekkida küsimus, kas üldine töösuhte

õiguslik eeldus on piisav ka spetsiifiliselt platvormitöö kontekstis.202

M. Kullmann leiab, et töösuhte õigusliku eelduse platvormitöö versioon võiks tuua kasu

kolmel viisil. Esmalt võiks see pakkuda täiendavat õiguskindlust nii platvormitöö tegijatele

kui ka platvormidele, kuna varasema suurema ebamäärasusega võrreldes on olukord selgem –

kuni vastupidise tõendamiseni platvormi poolt on eelduslikult tegemist töösuhtega. Teiseks

loob eeldus mitmeid võimalusi sotsiaalpartneritele ja eelkõige ametiühingutele. Eeldatav

töösuhe kõrvaldaks kahtlused konkurentsiõiguse piirangute suhtes, kuna platvormitöö tegijaid

ei loetaks enam ettevõtjateks, ning see annaks ametiühingutele võimaluse esindada

platvormitöötajaid kollektiivlepingute läbirääkimisel. Kolmandaks parandaks töösuhte eeldus

tööõiguse vastavusnõuete järelevalvet ning jõustamist nii kohtute, ametiühingute kui ka

tööinspektsioonide vaatenurgast.203

Vaatamata ülalloetletud positiivsetele külgedele on õiguslikul eeldusel ka omad miinused. M.

Kullmann toob välja kaks nõrka kohta. Esiteks nõuab õigusliku eelduse lõplik lahendamine

suhte juhtumipõhist hindamist. Kuna õiguslik eeldus nõuab, et platvormitöö tegija

enesehõivatuks liigitamist peab tõendama platvorm (kellel võib see ka õnnestuda), ei pruugi

platvormitöö tegijal olla motivatsiooni kohtu poole pöörduda. Teise probleemina näeb M.

Kullmann võimalust, et platvormid muudavad töö organiseerimise meetodeid viisil, mis avab

ukse ettenägematule ebakindlusele. Samas ei ole need võimalikud kitsaskohad piisavad (eriti

kui eeldada nõuetekohast jõustamist), et üles kaaluda õigusliku eelduse positiivseid külgi.204

Töö autor leiab, et platvormi ja platvormitöö tegija vastastikuse jõuvahekorra analüüs toetab

nõrgemat poolt (platvormitöö tegija) kaitsva töösuhte õigusliku eelduse kehtestamist.

Keeruline on leida tööõiguse põhieesmärkide (nõrgema poole kaitse) raamidesse sobituvaid

argumente, millega õiguslikku eeldust veenvalt rünnata. Kindlasti tuleks aga kriitiliselt

204 Ibidem, lk 73.
203 Ibidem, lk 70-71.
202 Ibidem.
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analüüsida, kas õiguslik eeldus direktiivi eelnõus pakutud konfiguratsioonis loodetud

positiivsetele tulemustele kaasa aitab (ning negatiivseid tagajärgi ennetab).

Küsimus taandub siin direktiivi eelnõus väljapakutud õigusliku eelduse kriteeriumide

sobivusele. Alustades õigusselguse ja -kindluse suurendamise eesmärgist, võiks üheks

mõõdupuuks võtta õigusvaidluste esinemise tõenäosuse skaala, kus ühes ääres on

õigusvaidluste esinemistõenäosuse madal määr, teises ääres aga kõrge määr. Seejuures tuleks

õigusvaidluste mõistet määratleda laialt, nii et see hõlmab muu hulgas töölepinguks

liigitamise nõudeid esitatuna: 1) väidetava platvormitöötaja, 2) platvormitöötajate

esindusorganisatsiooni, 3) järelevalveasutuse (nt Tööinspektsioon) ja 4) Maksuameti või

teiste ametiasutuste poolt.

Autor oletab, et õigusliku eelduse kriteeriumide erinevad versioonid ja nende omadused

mõjutavad spetsiifiliselt õigusliku eelduse toel algatatavate liigitamisvaidluste

esinemistõenäosuse määra alljärgnevalt:

1) õigusliku eelduse tasandil on platvormi liigitamine tööd kontrollivaks platvormiks lihtne,

platvormide enamus (≈ 90%) kvalifitseeruks nende toimimise mõistliku välise vaatluse

tulemusel tööd kontrollivateks platvormideks – vaidluste esinemistõenäosuse määr oleks

pigem kõrge; 

2) õigusliku eelduse tasandil on platvormi liigitamine tööd kontrollivaks platvormiks

keskmise keerukusega, platvormidest ligikaudu pooled (≈ 50%) kvalifitseeruks nende

toimimise mõistliku välise vaatluse tulemusel tööd kontrollivateks platvormideks –

vaidluste esinemistõenäosuse määr oleks keskmine; 

3) õigusliku eelduse tasandil on platvormi liigitamine tööd kontrollivaks platvormiks pigem

keerukas, platvormidest vaid vähesed (≈10%) kvalifitseeruks nende toimimise mõistliku

välise vaatluse tulemusel tööd kontrollivateks platvormideks – vaidluste

esinemistõenäosuse määr oleks madal.  
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Kui hinnata praegust Eesti töösuhete õiguslikku reguleerimist, siis võiks selle esmapilgul

paigutada esimese punkti alla, kuna TLS § 1 lg-s 2 sätestatud õigusliku eelduse küllaltki

lihtne valdkondade-ülene kriteerium (töö tegemist võib vastavalt asjaoludele oodata üksnes

tasu eest) võiks diskuteeritavate mööndustega (praktikas ei saa paljud platvormitöö tegijad

oma tasu mitte platvormilt vaid lõppkliendilt) lugeda platvormitöö tegijate enamuse töösuhte

eelduse tasandil töötajateks. Ometi ei saa väita, et Eestis oleks hulgaliselt platvormitöö

tegijate töösuhte ümberliigitamise juhtumeid. Vaidluste madal esinemissagedus, ei pruugi aga

tähendada, et ülaltoodud oletus on vale. Võimalik on, et vaidluste taset mõjutavad hoopis

muud faktorid.

Üheks esimeseks võiks olla see, et näiliselt lihtsa eelduse ümberlükkamine võib olla samuti

suhteliselt lihtne, ning see võib mõjutada vaidluse perspektiivikust nii platvormitöö tegija kui

järelevalveasutuste vaatenurgast. Vastavalt TLS § 1 lg-le 4 piisab eeldusel põhineva nõude

ümberlükkamiseks tõendamisest, et platvormitöö tegija on töö tegemise viisi, aja ja koha

valikul olulisel määral iseseisev. Seega võiks direktiivi kriteeriumide analüüsimisel arvestada

seda, kuivõrd lihtne või keeruline on eeldust ümber lükata poolel, kes väidab, et kõiki

asjaolusid arvestades tegelikult töösuhtega tegemist ei ole. Teiseks mõjutajaks võib autori

hinnangul pidada sotsiaalset nõudlust (vaidluste madal arv võib näidata, et platvormitöö

tegijad on valdavalt olukorraga rahul, või on rahulolematuse tase ebapiisav motiveerimaks

õigusvaidlusi).

Direktiivi eelnõu artikli 4 lg-e 1 ja 2 kohaselt loetakse platvorm töö tegemist kontrollivaks

platvormiks, kui see vastab vähemalt kahele lg-s 2 loetletud kriteeriumile:

a) töötasu suuruse tegelik kindlaksmääramine või selle ülempiiri kehtestamine;

b) nõue, et platvormitööd tegev isik järgiks konkreetseid siduvaid eeskirju seoses

välimusega, käitumisega teenusesaaja suhtes või töö tegemisega;

c) järelevalve töö tegemise üle või töötulemuste kvaliteedi kontrollimine, sealhulgas

elektrooniliste vahendite abil;

d) tegelik vabaduse piiramine isiku töö korraldamisel, sealhulgas sanktsioonide abil,

eelkõige piirates vabadust valida tööaega või töölt puudumise aega, võtta vastu

ülesandeid või nende täitmisest keelduda või kasutada alltöövõtjaid või asendajaid;

e) tegelik võimaluste piiramine luua kliendibaas või teha tööd kolmandatele isikutele.
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Arvestades direktiivi eelnõus toodud kriteeriume, teeks töölepingu õiguslik eeldus Eesti

tööõiguse kontekstis autori hinnangul nihke lihtsalt (TLS § 1 lg 2) keerukama ja

platvormitööle spetsiifilisemas suunas. Siinkohal on võimalik väita, et Eestis töötavate

platvormitöö tegijate positsioon töösuhte õigusliku eelduse kriteeriumide osas pigem

halveneb. Sama kehtib järelevalveasutuste (tööinspektsioon ja maksuhaldur) osas, kes peavad

opereerima senisest oluliselt pikema kriteeriumide loeteluga, millistest osade sisu ja

elemendid ei ole tuvastamise ja tõendamise mõttes sugugi lihtsakoelised.

Kui hinnata täiendavat faktorit – töösuhte positiivse eelduse ümberlükkamise keerukus –, siis

näib et valitseva tõlgenduse kohaselt ei tohiks olukord Eestis tegutsevate platvormide jaoks

justkui muutuda. Nii näiteks leitakse Eesti Vabariigi seisukoha seletuskirjas platvormitöö

tingimuste parandamise direktiivi eelnõu kohta, et „On oluline arvestada, et artiklis 4 viidatud

vähemalt kahe kriteeriumi esinemisel ei ole automaatselt tehtud lõplikku otsust lepingu

olemuse üle,“ „Lõpliku otsuse selle üle, kas tegemist on töölepinguga või mitte teeb kohus,

lähtudes töötaja mõistest riigisisesest õigusest ja kohtupraktikast, sh Eesti puhul TLS § 1

lõikes 4 toodud alluvussuhte olemasolu hindamisest.“ Samuti rõhutatakse seletuskirjas:

„oluline on tähelepanu pöörata, et õigusliku eelduse kriteeriumid ei viiks platvormitöötaja

mõiste määratlemiseni direktiivis ega mõjutaks riigisisese tööõiguse põhimõtteid suhte

kindlaksmääramisel (nt et platvormitöö puhul ei saaks eraldiseisvateks määravateks

kriteeriumideks töösuhte kindlakstegemisel direktiivi kriteeriumid).“205

Viimatimärgitu tõstatab siiski küsimuse, kas ja millistel asjaoludel võivad direktiivis

sätestatud õigusliku eelduse kriteeriumid sellist mõju avaldada. Ilmselt sõltub see direktiivi

ülevõtmiseks tehtavatest muudatustest Eesti tööõiguses. Minimaalselt tuleks direktiivi

korrektseks ülevõtmiseks tuua direktiivi õigusliku eelduse kriteeriumid töölepingu seadusesse

või platvormitööd reguleerivasse eriseadusesse. Ei saa välistada, et direktiivi ülevõtmine

käivitab õiguspoliitilise diskussiooni, mis realiseerub lõpuks seadusandliku muudatusena,

mille tulemusel ei vasta (platvormi)töötaja definitsioon enam praegu kehtiva TLS §-i 1 lg 1 ja

4 normidele, vaid seda sisustatakse spetsiifiliselt platvormitööle kohandatud erinormidega.

Samas jääb seletuskirjast selgelt kõlama eelistus, mille kohaselt võiks õigussuhte lõpliku

kvalifitseerimise tasand (mida tuleks õigusliku eelduse tasandist selgelt eristada) säilitada

oma praeguse universaalse (sektorist, valdkonnast ja töö tegemiseks esitatud tellimuste

205 Eesti Vabariigi seisukoha seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu kohta –
COM(2021) 762, lk 5, 27.
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vahendamise kanalist sõltumatu) status quo. Selle lähenemisega nõustub ka autor – miks

peaks platvormi või taksofirma jaoks rakendama erinevaid reegleid.

Autori hinnangul ei saa aga ka status quo puhul välistada õigusliku eelduse kriteeriumite

olulist mõju platvormitöötaja mõiste määratlemisele lõpplahendites. Võimalik on väita, et

direktiivi artikli 4 lg 2 kriteeriumid on loogilises mõttes samad, mis juhtimise ja kontrolli

kriteeriumid, mida tuleks hinnata kehtiva TLS §-i 1 lg 1 ja 4 raames. Direktiivi artikli 4 lg 2

kriteeriumid on aga seejuures spetsiifilisemad ja õiguse rakendaja perspektiivist kalibreeritud

seadusandja poolt just platvormitöö olustikku, mis võiks anda neile platvormitööga seotud

asjades autoriteetsema ja määravama kaalu, kui seda on valdkonnaülesed alluvussuhte

normid ja printsiibid (TLS § 1 lg-d 1 ja 4). Isegi kui ülevõetavad kriteeriumid markeeritakse

siseriiklikus õiguses kui üksnes õigusliku eelduse tasandi kriteeriumid, saab väita, et:

1) direktiivi artikli 4 lg 2 alapunktis (a) hinnatakse, mil määral allub platvormitööd tegev

isik platvormi (juhtimisele ja) kontrollile töö eest saadava tasu osas;

2) direktiivi artikli 4 lg 2 alapunktides (b), (c), (d) ja (e) hinnatakse, mil määral allub

platvormitööd tegev isik platvormi kontrollile töö tegemise aja, koha ja viisi osas.

Kui menetluses leiab tõendamist, et platvorm tõepoolest täidab direktiivi artiklis 4 sätestatud

„tööd kontrolliva platvormi“ definitsiooni spetsiifilisemad kriteeriumid (mis on ühtlasi ka

siseriiklikkusse õigusesse üle võetud), võib see Lex specialis derogat legi generali ja lex

posterior derogat legi priori tõlgenduspõhimõtte ja eelmainitud autoriteetsema ning

määravama kaalu tõttu lõplikku otsust kallutada oluliselt selles suunas, et platvormitööd

tegev isik allub platvormi juhtimisele ja kontrollile, ning et ta ei ole töö tegemise viisi, aja ja

koha valikul olulisel määral iseseisev. Autor leiab seega, et mida enam erinevad direktiivi

artikli 4 lg-e 2 kriteeriumid TLS § 1 lg-te 1 ja 4 alusel kontrollimisele kuuluvatest üldistest

kriteeriumidest, seda suurem on risk, et direktiivi õigusliku eelduse kriteeriumid muudavad

Eesti (ja sama loogika järgi iga teise liikmesriigi) riigisisese tööõiguse põhimõtteid suhte

kindlaksmääramisel, ning seda keerulisem on platvormil õigusliku eelduse kriteeriumi

tasandil tuvastatud eeldust ümber lükata. Kuna direktiivi praeguses versioonis erinevad

õigusliku eelduse kriteeriumid TLS § 1 lg-te 1 ja 4 omadest märkimisväärselt, muutub

õigusvaidluses keerukamaks selle poole positsioon, kes väidab, et tegemist ei ole töösuhtega.
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See võib survestada platvorme muutma töö organiseerimise meetodeid ja viise nii, et nende

modus operandi jääks direktiivi õigusliku eelduse kriteeriumite kataloogist võimalikult

ohutusse kaugusesse. Autor nõustub siinkohal M. Kullmanniga, kes leiab, et see võib avada

ukse ettenägematule ebakindlusele. Halvemal juhul võib see lõppeda „loominguliste

lahendustega“, mis a) raskendavad direktiivi eesmärkide saavutamist ja b) vähendavad või

piiravad ligipääsu platvormitööle.

Kokkuvõtvalt leiab autor, et esmapilgul lihtsana näiv EL-i ülese õigusliku eelduse

kriteeriumite kehtestamise küsimus on kompleksne ja mitmetahuline nii siseriiklikust kui ka

erinevate liikmesriikide perspektiivist. Autor on seisukohal, et õigusliku eelduse kriteeriumite

toomine direktiivi tasandile mõjutab tahes-tahtmata iga liikmesriigi riigisisese tööõiguse

põhimõtteid suhte kindlaksmääramisel. Töösuhte õiguslikku eeldust tundvates liikmesriikides

tekitab see olemasoleva valdkonnaülese versiooni kõrvale platvormitöö eriversiooni.

Õiguslikku eeldust mittetundvates liikmesriikides aga erilise ja ainsa platvormitöö versiooni.

Autori arvates on see kõikidele liikmesriikidele oluline õiguspoliitiline mõttekoht, kus

küsida:

1) kas direktiiv peaks üldse sätestama õigusliku eelduse kui sellise – aktuaalne nende

liikmesriikide jaoks, kes praegu töösuhte õiguslikku eeldust ei tunne, kuna nende jaoks

muudab ainuüksi see liikmesriigi riigisisese tööõiguse põhimõtteid suhte

kindlaksmääramisel;

2) kas direktiiv võiks piirduda üksnes üldise nõudega sätestada liikmesriigis platvormitöö

tarbeks töösuhte õiguslik eeldus, mille kriteeriumid sätestatakse täies ulatuses siseriiklikul

tasandil – aktuaalne kõikides liikmesriikides, sealhulgas riikides, kus eeldust juba

tuntakse. Viimased saavad sel juhul ise otsustada, mil määral oma tööõigustikku suhte

kindlaksmääramise oluliste põhimõtete osas segmenteerida (taksoveoluba omava juhi töö

platvormil versus tema töötamine taksoettevõttes) ning kuidas tagada, et direktiivi

ülevõtmine hoopis platvormitöötaja positsiooni praegusega võrreldes ei halvendaks (Eesti

näide);

3) kui realistlik on leida direktiivi tasandil õigusliku eelduse kriteeriumide

kompromissversioon, mis sobib kõikidele erinevas stardipositsioonis olevatele

liikmesriikidele.
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Ühtne ja üle-euroopaline õiguslike kriteeriumide reeglistik oleks digitaalsete tööplatvormide

piiriülese äritegevuse ja siseturu harmoniseerimise seisukohast kahtlemata parim lahendus,

kuid autor peab seda liikmesriikide erineva stardipositsiooni tõttu raskesti saavutatavaks.

Autor leiab, et direktiiv oleks samm õiges suunas isegi juhul kui liikmesriikidel ei õnnestu

kokku leppida töösuhte õigusliku eelduse kriteeriumites või töösuhte õiguslikus eelduses kui

sellises. Et vältida Eesti tööõiguse oluliste põhimõtete muutmist, tuleks aktsepteeritavaks

kompromissiks lugeda lahendust, kus liikmesriikidelt nõutakse õigusliku eelduse

kehtestamist ja eelduse kriteeriumite sisustamist siseriikliku tööõiguse tasandil.

Autori arvates ei ole õige kehtestada töösuhte õigusliku eelduse suhtes töö vormist või

valdkonnast lähtuvaid erireegleid (nagu Hispaania ja Portugal), kuna see oleks muu hulgas

problemaatiline võrdse konkurentsi seisukohast. Pigem tuleks hinnata, kas mõni (täna)

platvormitöö-spetsiifilistest fenomenidest – eelkõige näiteks algoritmilise juhtimise reeglistik

– vajaks lülitamist universaalse tööõiguse reeglistikku põhjusel, et tehnoloogiline areng võib

need muuta aktuaalseks ka väljaspool platvormitööd.

Autor leiab, et peale direktiivi vastuvõtmist on platvormitöö EL-is adekvaatselt reguleeritud.

Määrus ja direktiiv kogumis moodustavad tervikliku õigusraamistiku, mis tagab hea

õiguskaitse taseme (platvormi omavoli vastu) nii juhul kui platvormitöö tegija teeb tööd

tõelise enesehõivatuna, kui ka juhul kui platvormitööd tehakse enesehõivatuna, kelle suhe

tuleks ümber liigitada töösuhteks.

Autor leiab, et ainuüksi direktiivi eelnõu algoritmilise juhtimise reeglid, mis nõuavad

informatsiooni avaldamist automaatsete seiresüsteemide ja automaatsete otsustussüsteemide

kasutamise või kasutuselevõtu kohta (artikkel 6), loovad oluliselt paremad tingimused

tööalase staatuse vale liigitamise tuvastamiseks ja sellele reageerimiseks. Direktiivi eelnõus

sätestatud läbipaistvusreeglite õige jõustamise korral peaks nii platvormitöö tegijate, pädevate

ametiasutuste kui ka kohtute käsutusse jõudma vajalik informatsioon, mille põhjal saab

senisest tõhusamalt hinnata, kas algoritmilise juhtimise ulatus konkreetse tööplatvormi puhul

on jõudnud tasemele, kus saab rääkida töösuhtele omasest alluvussuhtest ja kontrollist.

Algoritmilise juhtimise läbipaistvusreeglite laiendamine (artikkel 10) ka ärikasutajatele

(platvormide ja ettevõtjate vahelisi suhteid käsitleval määruse tähenduses) on autori arvates

igati põhjendatud et adresseerida töösuhte vale liigitamise riske võimalikult laiaulatuslikul

viisil, tänu millele saavad ka väidetavad ärikasutajad reageerida liigset kontrolli teostava
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platvormi tegevusele. Arvestades tehnoloogilise progressi dünaamikat, ei saa me ilmselt juba

täna rääkida algoritmilisest juhtimisest vaid üksnes platvormitöö kontekstis. Tegemist on

nähtusega, mis leiab üsna pea kasutamist paljudes töö vormides ja kategooriates. Seega tuleb

õiguspoliitilisel tasandil hinnata algoritmilise juhtimise ja kontrolli reeglite integreerimist

universaalselt kehtiva tööõiguse raamistikku.

Autori arvates tuleks tunnistada, et töösuhte vale liigitamise juurpõhjus peitub sotsiaalsete

tagatiste asümmeetrias. Surve töösuhet valesti liigitada väheneks juhul, kui liikmesriigi

sotsiaal ja tööõigustik annaks enesehõivatutele kohase ligipääsu sotsiaalsetele tagatistele.

Antud küsimuses näitab EL-i tasandil suunda nõukogu soovitus, milles käsitletakse töötajate

ja füüsilisest isikust ettevõtjate juurdepääsu sotsiaalkaitsele.206 Siseriiklikus plaanis on Eesti

antud küsimuses strateegilise ja poliitilise suuna seadnud: Eesti Euroopa Liidu poliitika

prioriteedid 2022–2023207 näevad ette, et kooskõlas „Eesti 2035“ eesmärkidega208 toetab Eesti

töövormist sõltumatut sotsiaalkaitse ja tööohutussüsteemi, mis arvestab nii töötegijate kaitse

kui ka uudsete ettevõtlusmudelite arenguvajadusega. Isikutele, kelle peamine sissetulek on

seotud platvormitööga, peaks olema tagatud kollektiivlepingute sõlmimise võimalus.209

Direktiiv loob selleks head eeldused muu hulgas läbi liikmesiigi pädevate asutuste ligipääsu

alusandmetele (platvormitööd regulaarselt tegevad isikud, neile kohaldatavad üldtingimused),

millele toetudes asuda vastavat asümmeetriat kõrvaldama arvestades riigi eelarvelisi

võimalusi.

Eesti Vabariigi seisukoha seletuskirjas platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu

kohta leitakse, et direktiivi ülevõtmisel õigussuhte ümberliigitamise nõuete arv oluliselt ei

tõuseks210. Töö autori hinnangul võib aga eelnõu algoritmilise juhtimise läbipaistvusnõuete ja

platvormitöö kohta käiva informatsiooni pädevatele ametiasutustele esitamise nõuete

210 Eesti Vabariigi seisukoha seletuskiri platvormitöö tingimuste parandamise direktiivi eelnõu kohta –
COM(2021) 762, lk 19.

209 Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteedid 2022–2023, lk 19.

208 Muutuvad ärimudelid ja töövormid nõuavad ühiskonna valmisolekut tagada tulevikutööks vajalik raamistik.
Selleks kujundame uutele töövormidele vastavaks maksusüsteemi, tööõiguse ja sotsiaalkaitsereeglid, et need
tagaksid võrdse kohtlemise ka näiteks vabakutselistele loomeinimestele, tööampsu tegijatele ja platvormi
vahendusel töötajatele (sh piiriüleselt). Vt lähemalt: Eesti 2035, Riigikogu poolt vastu võetud 12. mail 2021, lk
20. – https://valitsus.ee/strateegia-eesti-2035-arengukavad-ja-planeering/strateegia/materjalid (27.04.2022).

207 Eesti Euroopa Liidu poliitika prioriteedid 2022–2023. – https://riigikantselei.ee/media/1318/download
(27.04.2022).

206 Nõukogu 8. novembri 2019. aasta soovitus (2019/C 387/01).
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koostoime õigussuhte ümberliigitamise nõuete arvu tänu huvitatud osapoolte paremale

informeeritusele pigem tõsta.

KOKKUVÕTE

Magistritöö eesmärgiks oli hinnata, kui edukalt adresseerib Euroopa Komisjoni direktiivi

eelnõu tööalase staatuse valesti liigitamise probleemi, ning kas direktiivi eelnõus välja

pakutud lahendus on kõige tõhusam viis platvormitöö peamiste probleemkohtade

lahendamiseks. Samuti oli töö eesmärgiks hinnata direktiivi eeldatavat mõju Eesti

tööõigusele.

Eesmärgini jõudmiseks otsis töö autor vastuseid järgnevatele uurimisküsimustele: mis on

platvormitöö eripärad ja millised on platvormitööga seonduvad probleemkohad, mille

reguleerimiseks näeb Euroopa Komisjon vajadust? Kas platvormide ja ettevõtjate vahelisi

suhteid käsitlev määrus hõlmab kõiki sõidujagamise ja toidu kohaletoimetamise platvorme

sõltumata ärimudelist? Kas direktiivis toodud töösuhte õigusliku eelduse kriteeriumid

peegeldavad olulisemates kaasustes määravaks saanud kriteeriume?

Töö autor leidis, et ühelt poolt iseloomustab platvormitööd suur paindlikkus, mis muudab

selle sobivaks lisatulu teenimise võimaluseks paljudele ühiskonna gruppidele. Samas kuulub

platvormitöö tegijate hulka ka neid, kelle jaoks moodustab see ainsa või peamise sissetuleku.

Just siin nähakse peamise probleemina töösuhte valesti liigitamist, kuna selle tagajärjeks on

puudulik ligipääs sotsiaalsetele tagatistele. Teiseks iseloomustab platvormitööd

tehnoloogiakeskne ehk niinimetatud algoritmiline juhtimine, mis muudab traditsioonilise

juhtimise ja kontrolli hindamise oluliselt keerukamaks. Direktiivi eelnõu püüab nimetatud

probleeme lahendada läbi töölepingulise suhte õigusliku eelduse platvormitöö-spetsiifiliste

kriteeriumide kehtestamisega EL-is ning erinevate läbipaistvusnõuete suurendamisega. Töö

autor leidis, et platvormitöö tööõiguslikust staatusest tulenevate probleemide lahendamiseks

on mõned liikmesriigid sarnaselt direktiivi eelnõule kasutanud töölepingulise suhte eelduse

loomist platvormitöö spetsiifiliste liikide (sõidujagamise ja toiduveo) tarbeks. Siiski ei kinnita

senised allikad selliste muudatuste positiivset mõju.
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Töö autori arvates saab öelda, et õigluse ja läbipaistvuse edendamist veebipõhiste

vahendusteenuste ärikasutajate jaoks reguleeriv määrus annab EL-is platvormitöö tegijatele

märkimisväärse õigusliku kaitse paketi ka juhul, kui töö tegija liigitatakse ärikasutajaks. Küll

jõudis töö autor järeldusele, et teatud ärimudeli puhul võib platvormitöö tegija määruse

kaitsealast välja jääda. Nimelt määrusest tulenev kaitse ei laiene kõigile platvormidele ja

sõltub ärimudelist (Wolti näide). Seega saab öelda, et EL on küll püüdnud kehtestada ühtse

kõiki asukohapõhiste digitaalsete tööplatvormide kaudu tööd tegevate isikute kaitse

regulatsiooni, kuid teatud näivate või tegelike lünkade tõttu võimaldab ärimudeli lepinguline

struktuur (platvormitöö tegija ja tarbija vahel ei formeeru teenuse osutamise lepingut) selle

reguleerimisalast kõrvale põigata. Direktiivi eelnõu täidab selle lünga, kuna laiendab

asjassepuutuvad nõuded, sealhulgas algoritmide kasutamise nõuded, platvormitöö tegijatele

sõltumata ärimudeli lepingulisest struktuurist.

Kohtulahendite analüüsist selgus, et direktiivi eelnõus toodud töösuhte õiguslikud

kriteeriumid leiavad ka mitmetes olulistes lahendites käsitlemist. Nendeks kriteeriumideks

olid: 1) töötasu suuruse tegelik kindlaksmääramine või selle ülempiiri kehtestamine; 2) nõue,

et platvormitööd tegev isik järgiks konkreetseid siduvaid eeskirju seoses välimusega,

käitumisega teenusesaaja suhtes või töö tegemisega; 3) järelevalve töö tegemise üle või

töötulemuste kvaliteedi kontrollimine, sealhulgas elektrooniliste vahendite abil; 4) tegelik

vabaduse piiramine isiku töö korraldamisel, sealhulgas sanktsioonide abil, eelkõige piirates

vabadust valida tööaega või töölt puudumise aega, võtta vastu ülesandeid või nende täitmisest

keelduda või kasutada alltöövõtjaid või asendajaid; 5) tegelik võimaluste piiramine luua

kliendibaas või teha tööd kolmandatele isikutele.

Olgugi, et töö autor leidis, et asukohapõhiste digitaalsete tööplatvormide puhul võib nende

tegevusele kohalduda platvormil tehtava töö või pakutavate teenuste valdkonnast sõltuv

sektoripõhine regulatsioon, siis direktiivi eelnõu (selle põhjenduspunktid) näeb mitu kriitilist

reservatsiooni: Esmalt selle, et tööülesannete täitmise kontrollimisena ei tohiks käsitada

meetmeid või norme, mida nõutakse vastavalt seadustele või mis on vajalikud teenusesaajate

tervise ja ohutuse kaitsmiseks (põhjenduspunkt 25). Teiseks selle, et tööülesannete täitmise

kontrollimisena ei tuleks käsitada ülesannete hoolikat jälgimist, kui see piirdub üksnes

teenusesaajate arvamuste ja hinnangute kasutamisega (põhjenduspunkt 25). Kolmandaks

selle, et platvormi poolt vabatahtlikkuse alusel antavaid töötingimusi parandavaid hüvesid (nt

makse sotsiaalkaitse eest, õnnetusjuhtumikindlustus, koolitused jne) ei tohiks iseenesest
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käsitada määravate teguritena, mis näitavad töösuhte olemasolu (põhjenduspunkt 23).

Kokkuvõtvalt leitakse direktiivis hea tasakaalupunkt, kuid sellele vaatamata seondub

kriteeriumide kataloogi sätestamine direktiivi tasandil autori hinnangul mitme probleemiga.

Õigusliku eelduse kriteeriumide kataloogi sätestamine direktiivi tasandil võib autori arvates

tekitada liikmesriikide erineva stardipositsiooni ning juba välja kujunenud tööõiguse oluliste

põhimõtete tõttu järgnevaid väljakutseid: a) eksisteerib risk, et antud kriteeriumid asuvad

defineerima töösuhte ja töötaja mõistet; b) eksisteerib risk, et teatud liikmesriikides

kriteeriumid hoopis nõrgendavad platvormitöö tegija positsiooni (Eesti näide), kus töösuhte

õigusliku eelduse küsimuses pakub Eesti tööõigus võrdselt tugeva kaitse kõikidele isikutele

sõltumata töö tegemise sektorist või eripäradest. Antud tasandil (töösuhte õigusliku eelduse

kriteeriumid) nõrgendab direktiiv platvormitöö tegija positsiooni, kuna väga lihtsasti

tuvastatava TLS § 1 lg 2 õigusliku eelduse kriteeriumid (töö tegemine tasu eest) asendatakse

pikema kriteeriumide loeteluga, mille tuvastamine muutub oluliselt keerulisemaks; c)

tõusetub küsimus tööõiguse segmenteerimisest ja töösuhte õigusliku eelduse asümmeetriast

(platvormitöö tegemine asetatakse kuidagi erilisse staatusesse võrreldes töötamisega muudes

valdkondades, kus samamoodi on algoritmiline juhtimine ja kontroll tõusutrendis). Tegemist

on olulise õiguspoliitilise dilemmaga, mis tuleb lahendada: a) liikmesriikidel, kes töösuhte

õiguslikku eeldust täna ei tunne (enamus); b) liikmesriikidel, kelle tööõigus õiguslikku

eeldust küll tunneb, kuid kelle tööõigus sätestab selle vastavalt kas platvormitöö tegija vaatest

soodsamas või ebasoodsamas punktis. Seda arvestades võib olla realistlikuks kompromissiks

lahendus, mille kohaselt nähakse töösuhte õigusliku eelduse nõue küll ette, kuid selle

kriteeriumid jäetakse liikmesriigi otsustada.

Lisaks töölepingulise suhte eeldusele sätestab direktiiv muu hulgas: a) reeglid automaatsete

seire- ja otsustussüsteemide läbipaistvuse ning kasutamise kohta ja b) annab liikmesriikide

töö-, sotsiaalkaitse- ja muudele asjaomastele asutustele õiguse saada teavet digitaalse

tööplatvormi kaudu regulaarselt platvormitööd tegevate isikute arv ja nende lepingulise või

tööalase staatuse ja kohaldatavate üldtingimuste kohta. Antud nõuded loovad kaudselt

oluliselt soodsama keskkonna platvormitöö tegijate töösuhte õigeks liigitamiseks.

Läbipaistvam teave automaatsete seire ja otsustussüsteemide kohta loob paremad võimalused

hindamaks, kas töö kontrolli kriteeriumid on täidetud ulatuses, mis annab aluse eeldada

töösuhte olemasolu. Informatsioon regulaarselt platvormitööd tegevate isikute kohta loob

liikmesriigile oluliselt parema võimaluse täpseks ja sihitud sekkumiseks. Autori hinnangul on
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antud reeglitel suur väärtus isegi juhul, kui õigusliku eelduse ja selle kriteeriumide osas ei

õnnestuks kokkulepet saavutada.

Kokkuvõtvalt leiab autor, et direktiiv oleks tegevus õiges suunas isegi juhul, kui

liikmesriikidel ei õnnestu kokku leppida töösuhte õigusliku eelduse kriteeriumides või

töösuhte õiguslikus eelduses kui sellises. Et vältida Eesti tööõiguse oluliste põhimõtete

muutmist, tuleks aktsepteeritavaks kompromissiks lugeda lahendust, kus liikmesriikidelt

nõutakse õigusliku eelduse kehtestamist ja eelduse kriteeriumide sisustamist siseriikliku

tööõiguse tasandil. Autori arvates ei ole õige kehtestada töösuhte õigusliku eelduse suhtes töö

vormist või valdkonnast lähtuvaid erireegleid (nagu Hispaania ja Portugal). Autor leiab, et

peale direktiivi vastuvõtmist on platvormitöö EL-is adekvaatselt reguleeritud. Määrus ja

direktiiv kogumis moodustavad tervikliku õigusraamistiku, mis tagab hea õiguskaitse taseme

(platvormi omavoli vastu) nii juhul kui platvormitöö tegija teeb tööd tõelise enesehõivatuna,

kui ka juhul kui platvormitööd tehakse enesehõivatuna, kelle suhe tuleks ümber liigitada

töösuhteks. Autori arvates tuleks tunnistada, et töösuhte vale liigitamise juurpõhjus peitub

sotsiaalsete tagatiste asümmeetrias. Surve töösuhet valesti liigitada väheneks juhul, kui

liikmesriigi sotsiaal- ja tööõigus annaks enesehõivatutele kohase ligipääsu sotsiaalsetele

tagatistele. Direktiiv loob selleks head eeldused muu hulgas läbi liikmesiigi pädevate asutuste

ligipääsu alusandmetele (platvormitööd regulaarselt tegevad isikud, neile kohaldatavad

üldtingimused), millele toetudes asuda vastavat asümmeetriat kõrvaldama arvestades riigi

eelarvelisi võimalusi.
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CONDITIONS OF RECLASSIFICATION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN DIGITAL

LABOUR PLATFORM AND PERSON PERFORMING PLATFORM WORK INTO

EMPLOYMENT Abstract

Business model of digital labour platforms is revolutionary because it does not predominantly

rely on classic employer-employee relationship, but instead places persons performing the

platform work into the role of self-employed service provider. Digital platforms position

themselves towards persons performing platform work and consumers as a mere providers of

information society services.

In this context there are many who perform platform work as genuinely independent

entrepreneurs and who can truly use the digital labour platform for advancing their business.

However, there are also cases where the level of independence is suppressed with the control

of various aspects of the service exercised by the digital labour platform to the extent that

raises the question about the presence of employment contract between the platform and

person performing digital platform work. Misclassification of the employment status of the

person performing platform work has far reaching practical consequences, including lower

levels of social protection (be it protection against work accidents, unemployment, sickness,

or old age).

Studies of Eurofound have pointed out that "work on-demand via apps" represents specific

format of the platform work that causes more tensions and misclassification disputes than the

others. A provider of online intermediation services/digital labour platform (e.g. Bolt)

connects providers of services, that are performed in real physical world, with consumers

who are interested in benefiting from those services (e.g. transportation service) per this

format. Ride-hailing and food delivery platforms represent widely known examples of this

format. In connection with this particular format of platform work, courts have often

reclassified the relationship into employment regardless of standard terms and conditions of

the digital labour platform which expressis verbis declare the absence of employment

between the platform and person performing the platform work.
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The acuteness of the misclassification of contractual relationship in platform economy is

further affirmed by the growing economic and social importance of the platform work, the

inconsistency of misclassification judgements, and the fact that the Commission had included

the legislative initiative directed at improvement of platform workers into its 2021 Working

Programme. A proposal (COM(2021)762 final) for the directive ("draft directive") on

improving working conditions in platform work was published by the Commission on

09.12.2021 against this background. Foregoing sets the focus of the master's thesis on

evaluating the likelihood of success of the draft directive in tackling the problem of

misclassification and assessing whether the suggested solutions represent best means to

address the main challenges of the platform work. Further objective of the master's thesis is

to assess the likely impact of the directive on the Estonian employment law.

The author has raised the following research questions and tasks to conclude on research

objectives: what are the peculiarities and specificity of the platform work, that the

Commission aims to tackle? Whether Regulation (EU) 2019/1150 on promoting fairness and

transparency for business users of online intermediation services ("platform to business

regulation") captures all ride-hailing and food delivery platforms regardless of their business

model? Whether the criteria of legal presumption of employment relationship proposed in the

draft directive correspond to criteria that have become decisive in landmark reclassification

cases?

Combined methods of research have been applied to attain the research goals of the master's

thesis. These include collection, study, systematization of legal literature and court practice.

The author has also applied qualitative, analytical and comparative methods.

Comparative-analytical research method has been applied both for the analysis of court

practice from Member States of EU, United Kingdom and United States of America, as well

as for comparison of legislation on platform work and employment law.

In view of the research objective the master's thesis has been divided into three chapters. In

the first chapter broader spectrum of digital platforms is explored, and key concepts and

up-to-date terminology related to platform work in view of draft directive is addressed.

Further, reasons why people resort to platform work and challenges associated with it are

mapped. This is followed by an overview of the regulation of platform work in the EU,

including examination of the scope of the platform to business regulation (EU) 2019/1150 on
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promoting fairness and transparency for business users of online intermediation services.

Further, legislation of platform work in set of EU Member States is explored. By the same

token a review of sector-specific legislation that may apply to digital platform is conducted.

End of the first chapter addresses the criteria for presumption of employment relationship

under the Estonian law is addressed, and maps various counter-misclassification solutions

based on legal literature.

The second chapter of the master's thesis analyses the most important court cases related to

reclassification in the EU, UK and USA, looks at the cases where reclassification has been

successful and vice versa, and points out which factors became decisive.

The third chapter of the master's thesis provides an overview of the protection of platformer

rights in the EU, as well as an analysis of the draft directive, the main part of which is an

analysis of the criteria for legal presumption of an employment relationship.

Novelty of the master's thesis is its unique comprehensive perspective on present legislative

instruments (platform to business regulation, sector-specific legislation), case law

accumulated to date, upcoming legislation (draft directive) and how all these components

play into misclassification challenge in the context of platform work.

The author found that on the one hand, platform work is characterized by high levels of

flexibility, which makes it a suitable opportunity to earn extra income for many social groups.

From the other hand however, those who carry out platform work also include social groups

for whom it is the sole or main source of income. This is where the misclassification of the

employment relationship is seen as a major problem, as it results in a lack of access to social

security.

Platform work is characterized by technology-centric or so-called algorithmic control, which

makes the evaluation of traditional management and control much more challenging. The

draft directive seeks to address these issues by introducing platform-specific criteria for

presumption of employment, and increasing transparency on algorithmic management and

provision of information to competent authorities.
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The author concludes that platform to business regulation provides a significant package of

legal protection for persons performing platform work in the EU, even if the worker is

classified as a business user. That said, analysis of the author concludes that this protection is

dependent on the business model (Wolt model) and may thus leave certain persons

performing the platform work outside the protection of the regulation. This gap is rectified by

the draft directive thanks to its broad definitions and extension of certain algorithmic

management requirements bot to platform workers and person that perform platform work

outside of employment.

An analysis of the case law confirms that criteria of legal presumption of employment

proposed in the draft directive corresponds to landmark cases. This said, the author sees a

challenge in setting out detailed catalogue of criteria of legal presumption at the level of

directive due to different starting positions of Member States and the well-established

principles of employment law: (a) there is a risk that these criteria will define the concept of

employment; (b) there is a risk that in some Member States the criteria will instead weaken

the position of the person performing platform work (Estonian example), where Estonian

labour law offers equally strong protection to all persons, regardless of the sector or

specificities of employment; (c) the question of the segmentation of employment law and the

asymmetry of the legal presumption of the employment relationship arises (platform work is

somehow placed in a special status compared to work in other areas where algorithmic

management and control are on the rise). This is an important legal policy dilemma that needs

to be addressed by Member States that have substantially different starting position when it

comes to legal presumption of employment (majority of Member States do not know this

concept to date). In this context, a realistic compromise could be a solution which, while

requiring a legal presumption of employment at the level of the directive, leaves the precise

set of criteria to the discretion of the Member State.

In addition to the presumption of an employment relationship, the draft directive lays down,

inter alia: (a) rules on the transparency and use of automatic monitoring and decision-making

systems; and (b) give the employment, social security and other relevant authorities of the

Member States the right to be informed of the number of persons who regularly work on the

platform through the digital work platform and of their contractual or employment status and

the applicable general conditions. These requirements indirectly create a significantly more

favourable environment for the correct classification of the employment relationship of the

68



platform workers. More transparent information on automatic monitoring and

decision-making systems will make it easier to assess whether the criteria for job control are

met to the extent that there is a presumption of employment. Information on those who

regularly work on the platform will give the Member State a much better chance of accurate

and targeted intervention. According to the author, these rules are of great value even if no

agreement can be reached on the legal presumption and its criteria.

In conclusion, the author considers that the draft directive would be a major step in the right

direction, even if Member States fail to agree on the criteria for a legal presumption of

employment or on a legal presumption as such. In order to avoid changing important

principles of Estonian labour law, a solution where Member States are required to establish a

legal presumption and to establish the criteria for the presumption at the level of national

employment law should be considered an acceptable compromise.

In the author's view, it is not right to impose specific rules on the legal presumption of an

employment relationship based on the form or field of work (such as Spain and Portugal).

The author considers that following the adoption of the directive, platform work would

become adequately regulated in the European Union. The platform to business regulation and

the directive combined would provide a comprehensive legal framework that ensures a good

level of legal protection (against abuse by the platform) both when the platform worker is

self-employed and when relationship should qualify as an employment. According to the

author's opinion, it should be acknowledged that the root cause of the misclassification of the

employment relationship lies in the asymmetry of social guarantees. The pressure to

misclassify the employment relationship would be reduced if a Member State's social and

labour law provided the self-employed with adequate access to social security. The draft

directive creates good conditions for this, inter alia, through the access of the competent

authorities of the Member State to the basic data (persons who regularly work on the

platform, the general conditions applicable to them), on the basis of which the asymmetry can

be eliminated, taking into account national budgetary possibilities.
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