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Yhteistyökumppanit 

Tämä asiakirja heijastaa vain tekijöiden näkemyksiä, eikä Euroopan komissiota voida pitää vastuussa sen sisältämien 
tietojen mahdollisesta käytöstä.

Tämän projekti on Euroopan 
unionin rahoittama.
(Ad-PHS - VS/2018/0344)



Yli 19:ssä EU:n jäsenvaltiossa on viimeisten 50 vuoden aikana kehitetty 
sosiaalisia arvoseteleitä, joilla helpotetaan sosiaali-käytäntöjen 
toimeenpanoa, kotihoitotyön saatavuuteen ja alan virallistamiseen 
tähtäävät käytännöt mukaan lukien. Niiden tehokkuus sosiaalisten 
tavoitteiden saavuttamisessa on nyt tunnustettu, ja näin ollen niistä 
on tullut keskeinen väline kotihoitopalveluiden alalla. Eri sidosryhmät 
osallistuvat sosiaalisten arvosetelimekanismien täytäntöönpanoon 
viranomaisista ammattiliittoihin, työnantajajärjestöihin ja 
arvo-setelien liikkeeseenlaskijoihin. Heillä on kaikilla yhteinen 
tavoite: kaikkia kansalaisia hyödyttävän tasapainoisen ja kattavan 
välineen suunnittelu. 
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MÄÄRITELMÄT

1 - Arvosetelit 

Yleensä arvosetelit voidaan määritellä välineeksi, johon sisältyy oikeus vastaanottaa tiettyjä tavaroita tai palveluja tai 
saada alennusta kyseisiä tavaroita tai palveluja ostaessa tai saada hyvitys lunastuksen yhteydessä. Tämä oikeus voidaan 
ilmaista rahallisena arvona, prosentteina (alennus), yksikköinä tai määrinä. 

2 - Sosiaaliset arvosetelit 

Sekä paperiset että digitaalisetarvosetelit ovat sosiaalietuuksia, joita työnantajat, sekä julkiset että yksityiset, myöntävät 
yhdessä työntekijöille ja joilla on oikeus saada tiettyjä tavaroita tai palveluja, jotka parantavat heidän työolojaan ja 
helpottavat heidän työ- ja yksityiselämänsä tasapainoa (kuten ruoan, kulttuurin, liikenteen, lastenhoidon, lomien jne.). 
Viranomaiset voivat myös mukauttaa sosiaalisia arvoseteleitä jakaakseen etuuksia ja hyvinvointia kansalaisilleen 
vaihtoehtona rahallisille tai luontaisetusuorituksille. 

Tällaiset tavarat tai palvelut ovat saatavilla kauppiaiden ja palveluntarjoajien verkostossa. Verkosto perustuu kunkin 
kauppiaan/palveluntarjoajan ja sosiaalisia arvoseteleitä liikkeeseen laskevien yritysten väliseen sopimuspohjaiseen 
suhteeseen, jolla varmistetaan seteleiden asianmukainen käyttö erityisesti välttämällä niiden muuntamista käteiseksi. 

Sosiaaliset arvosetelit, joita yleensä tuetaan julkisilla käytännöillä ja joita ylläpidetään kansallisella vero- ja/tai 
sosiaalikehyksellä, vahvistavat myönteistä sosiaalista ja taloudellista mallia ja stimuloivat samalla paikallista ja kansallista 
taloutta täyttäen setelin sosiaalisen tarkoituksen. Nämä ominaispiirteet erottavat ne joistakin kausiluonteisen/satunnaisen 
toiminnan palkkausmekanismeista, joita voidaan ehdottaa väliaikaisille työnantajille ratkaisuiksi tilapäistyöntekijöiden 
palkkaamisesta aiheutuvan hallinnollisen taakan helpottamiseksi. 

Kotihoitopalvelualalla sosiaalisia arvoseteleitä kutsutaan yleisesti palveluseteleiksi tai lastenhoitoseteleiksi niiden 
soveltamisalan mukaan. 

SOSIAALISTEN ARVOSETELIEN OMINAISUUDET 

Sosiaalisia arvoseteleitä koskevilla ohjelmilla on yhteisiä erityispiirteitä, jotka ohjaavat niiden käyttöönottoa ja tekevät 
arvoseteleistä tehokkaita yleisten tavoitteiden saavuttamiseksi: 

1. MAANTIETEELLISESTI RAJOITETTU KÄYTTÖ: voimassa vain rajoitetulla alueella (osavaltio, alue, seutukunta tai 
kunta)

2. SÄÄNNELLYT PUITTEET: niitä säännellään sosiaali- tai veropoliittisella erityiskehyksellä, jonka tarkoituksena on 
toteuttaa sosiaali- ja/tai työllisyyspolitiikkaa

3. OIKEUSHENKILÖT: annetaan yrityksen tai julkisyhteisön pyynnöstä

4. PALVELUJEN/TAVAROIDEN KÄYTTÖOIKEUS: oikeus hankkia tavaroita tai palveluja

5. ERITYISVERKOSTO: oikeus käyttää palveluntarjoajia, joilla on sopimus liikkeeseenlaskijan kanssa

6. EI KÄTEISTÄ: ei voi vaihtaa rahaan

7. HELPPOKÄYTTÖISYYS: edunsaajien hallinnollisia muodollisuuksia yksinkertaistetaan, sillä he voivat tunnistaa 
selkeästi, mihin palveluihin heillä on oikeus, miten he voivat käyttää näitä palveluja ja kuinka paljon ne maksavat.
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ERO SOSIAALISTEN ARVOSETELIEN JA HALLINNON YKSINKERTAISTAMISVÄLINEIDEN VÄLILLÄ 

On huomattava, että sosiaaliset arvosetelit on erotettava “ilmoitus- ja palkkausjärjestelmistä”, joita usein kutsutaan 
väärin “arvoseteleiksi", kuten Itävallan Dienstleistungsscheckgesetz, Ranskan CESU déclaratif,1  Italian Libretto Famiglia 
tai Alankomaiden Alphacheque. Vaikka kaikilla näillä välineillä ja sosiaalisilla arvoseteleillä pyritään helpottamaan 
kotityöntekijöiden virallista työllistymistä, ne eroavat toisistaan siten, ettei niihin sisälly yksilön oikeutta saada palveluja 
eikä niitä välttämättä yhdistetä: 

• kotihoitotyöntekijöiden työ– ja sosiaalisten oikeuksien takaamiseen samalla tavalla kuin vakituisten työntekijöiden;

• erityisten sosiaalisten ja verokannustimien saatavuuteen. Kun käyttäjille myönnetään sosiaalisia ja verotuksellisia 
kannustimia– kuten verohyvitys– kotihoitopalveluiden ostamiseksi virallisilta markkinoilta, näiden kannustimien 
saantia ei välttämättä sido erityisen välineen käyttö kotihoitotyöntekijöiden ilmoittamiseksi. Sosiaaliset arvosetelit 
kuuluvat päinvastoin tietyn kansallisen vero- ja/tai sosiaalipoliittisen kehyksen piiriin ja niitä olisi käytettävä sen 
mukaisesti.

Lisäksi ”ilmoitus- ja palkkausjärjestelmiä” käyttävät vain loppukäyttäjät, jotka työllistävät suoraan kotityöntekijöitään, 
jotta he voivat helposti ilmoittaa heistä ja täyttää velvollisuutensa sosiaaliturvaelimiä kohtaan. 

Siksi tässä asiakirjassa käsitellään vain sosiaalisia arvoseteliohjelmia. Tehokkaita ”ilmoitus- ja palkkausjärjestelmiä”, kuten 
Ranskan CESU-deklaratif esitetään räätälöidyissä ohjeissa työnantajien ja työntekijöiden oikeuksien ja velvollisuuksien 
kehittämiseksi. 

1 On tärkeää erottaa toisistaan ilmoittava CESU ja ennalta maksettu CESU, jotka on otettu käyttöön Ranskassa. Vaikka niillä on sama lyhenne, ne ovat kaksi erillistä 

välinettä. Ilmoittava CESU on ilmoitus- ja palkkausjärjestelmä, kun taas ennalta maksettu CESU on sosiaalinen arvoseteliohjelma. Näin ollen tässä asiakirjassa 

keskitytään vain ennalta maksettuihin CESU:ihin. 
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Sosiaalisia arvoseteleitä lasketaan liikkeeseen oikeudellisessa erityiskehyksessä, jossa määritellään, kenellä on oikeus 
saada niitä, miten koko mekanismia hallinnoidaan ja miten se rahoitetaan. Sosiaalisia arvoseteleitä voivat tässä 
yhteydessä jakaa joko työnantajat tai viranomaiset. Jälkimmäisessä tapauksessa käyttöoikeuteen voidaan soveltaa 
rekisteröintimenettelyä (joka on avoin kaikille kansalaisille) tai se voidaan kohdentaa testatuilla keinoilla/tarpeilla (joka 
on avoin vain tietylle kohderyhmälle). Useimmissa tapauksissa arvoseteleitä liikkeeseen laskevat yritykset vastaavat 
sosiaalisen arvoseteliohjelman hallinnoinnista. 

Sosiaalisten arvosetelien edunsaajat vaihtavat ne nimetyille palveluntarjoajille, jotka toimivat myöhemmin yksinkertaista 
menettelyä saadakseen korvauksen. Palveluntarjoajat voivat liittyä verkostoon vain, jos ne täyttävät tietyt laatuvaatimukset. 
Tällöin heistä tulee osa sopimussuhdetta tai jäsenyysprosessia ohjelmapäällikön kanssa. Joko viranomaiset tai arvosetelien 
liikkeeseenlaskijat määrittelevät laatuvaatimukset. Vaatimukset vaihtelevat maittain, mutta ne liittyvät yleensä: a) 
sosiaali- ja työlainsäädännön, työehtosopimusten ja henkilöstön pätevyyden noudattamiseen (erityisesti silloin, kun ne 
kattavat huollettaville ja muita heikommassa asemassa oleville henkilöille suunnatut palvelut); b) erityiskoulutukseen; 
c) sitoumukseen tarjota yksinomaan kotihoitopalveluja; tai d) vakuustalletukseen. Palveluntarjoajien laatuvaatimusten 
noudattamista arvioidaan säännöllisesti, ja verkostoon kuuluminen voidaan peruuttaa, jos vaatimuksia ei noudateta. 
Joissakin maissa perustetaan lupalautakunta, joka koostuu ammattiliitoista, työnantajista ja viranomaisten edustajista ja 
jonka tehtävänä on valvoa kotihoitotyön tarjoajia. 

Viranomaiset, jotka käyttävät sosiaalisia arvoseteleitä vaihtoehtona raha- tai luontaisetuuksille (paikallisella, alueellisella 
tai kansallisella tasolla), tekevät usein yhteistyötä työllisyys-, sosiaali- ja valtionvarainministeriöiden kanssa, jotka 
vastaavat koko prosessin valvonnasta. Lisäksi työmarkkinaosapuolten osallistuminen varhaisessa vaiheessa sosiaalisten 
arvoseteliohjelmien suunnitteluun ja hallinnointiin on ratkaisevan tärkeää. Ohjelman olisi perustuttava vahvoihin 
työmarkkinasuhteisiin, jotta järjestelmässä toimiville työntekijöille voidaan taata ihmisarvoiset työolot ja käyttäjille 
korkealaatuiset palvelut. On syytä korostaa, että hyvin harvoja sosiaalisia arvoseteliohjelmia seurataan säännöllisesti, 
vaikka tämä on ratkaisevan tärkeää onko poliittisten tavoitteiden saavuttamisen ja näiden toimenpiteiden vaikutusten 
arvioimiseksi. 

Arvosetelit

Korvaus
Maksu

Arvosetelin 
toimitus

Arvoseteli
motivointivälineenä 
TAI myös vaihtoehto 

(käteisenä/luontaisetuina) 
myönnettäville etuuksille.

Kotihoitopalvelun 
saatavuus

Palveluntuottaja

Arvosetelin 
myöntäjä

Rahoittava
viranomainen

Edunsaaja

Sosiaalista arvoseteliä 
koskeva kansallinen
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BELGIA – Kotimaan palvelusetelit. Vuonna 2004 käynnistetyllä Titres palvelut/Dienstencheques-ohjelmalla 
tuetaan muiden kuin oheispalvelujen (kodin siivous, pyykinpesu, silitys, ompelu jne.) virallista hankintaa. 
Näin ollen jokainen Belgiassa asuva Belgian tai ulkomaiden kansalainen voi ostaa vuosittain jopa 500 kuponkia 
(perheille 1 000). Ensimmäiset 400 kuponkia (800 perheille) maksavat kukin 9 euroa ja 100 kuponkia (200 
perheille) 10 euroa. Yksi kuponki vastaa yhtä työtuntia. Käyttäjien on otettava yhteyttä rekisteröityyn 
palveluntarjoajaan, joka valitsee kotityöntekijän suorittamaan palvelun. Palveluntarjoajat luovuttavat 
saamansa arvosetelit liikkeeseenlaskijoille korvausta varten (23,02–2,39 euroa arvoseteliä kohti). 

“Minun piti lopettaa koulu, eikä minulla ole tutkintoa. Kun minulla oli tilaisuus 
lopettaa talojen siivoaminen pimeillä markkinoilla ja tehdä sitä laillisesti, käytin 
tilaisuuden hyväksi. Tämän ohjelman avulla selviän.” 

Palvelusetelityöntekijä. 2 

2 IDEA CONSULT:sta (2018), Travail faisable et maniable dans le secteur des titres-services : étude sur le bien-être des travailleurs titres-services. Kertomus 

laadittu palvelukuponkisektorien koulutusrahaston (Fonds de Formation Sectoriel Titres-Services) pyynnöstä, toukokuu 2018.

RANSKA - Ennakkomaksettu CESU.3  Vuodesta 2006 lähtien Chèque Emploi Service (CESU) 
-préfinancé -ohjelma on antanut kolmannelle osapuolelle mahdollisuuden ennakkorahoittaa 
kotihoitotyön hankintaa. Sitä käyttävät joko yritykset helpottaakseen työntekijöidensä työn 
ja yksityiselämän tasapainoa tai paikallisviranomaiset ja sosiaalitoimistot sosiaaliavustusten 
jakamiseen. Kukin edunsaaja saa nimettyjä arvoseteleitä, joiden arvo on ennalta määritelty 
ja joita voidaan käyttää käyttäjän, lastenhoitajan, rekisteröidyn kotihoitopalvelun tarjoajan 
tai kotitalouden ulkopuolisen lastenhoitojärjestön suoraan palkkaaman kotihoitotyöntekijän 
palkkaamiseen. Jos ennakkoon maksettu CESU ei kata palvelun täyttä hintaa, käyttäjät 
saattavat joutua täydentämään sitä lisämaksuilla. 

3. Ennakkomaksettu CESU on poliittinen väline, joka on erotettava ilmoittavasta CESU:sta. Viimeksi mainittua käsitellään 

sidosryhmien oikeuksia ja velvollisuuksia koskevissa suuntaviivoissa.

ITALIA - Yrityksen hyvinvointiseteli. Vuonna 2016 lanseerattu Welfare Aziendale antaa yrityksille 
mahdollisuuden tarjota työntekijöilleen aineettomia etuja. Yritykset voivat tarjota monenlaisia 
palveluja, kuten täydentävää terveydenhuoltoa, yleissivistävää ja ammatillista koulutusta, perhe- tai 
pitkäaikaishoitopalveluja. Nämä palvelut, joiden kustannukset työnantaja maksaa kokonaan, ovat 
saatavilla verkkoalustalla, ja niitä voivat käyttää vain henkilöt, joille palveluita on myönnetty. Yrityksen 
hyvinvointiseteli voi olla verovähennyskelpoinen osittain (jos se annetaan vapaaehtoisesti) tai kokonaan 
(jos se annetaan voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti). 

“Tämä projekti asettaa työntekijän Hera-konsernin kehityksen ytimeen {…}. Toistaiseksi 
palaute on ollut erittäin myönteistä: yli  98,5 % työntekijöistämme on sitoutunut 
hankkeeseen, ja kokonaistyytyväisyysindeksi on 91 %. “ 

Yleishyödyllinen yritys, joka tarjoaa sähkö-, vesi- ja ympäristöpalveluja. 
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1. TYÖPAIKKOJEN LUOMINEN: Belgiassa on syntynyt 140 171 työpaikkaa palveluseteliohjelman ansiosta (eli 79 002 
kokoaikatyötä vastaavaa työpaikkaa), mikä vastaa 3,1:tä prosenttia työvoimasta (2016). Vain noin viisi prosenttia 
näistä työpaikoista oli virallisesti olemassa ennen ohjelman käynnistämistä. 

2. PIMEÄ TYÖ: Belgiassa oletetaan yleisesti, että palveluseteliohjelman käyttöönotto on vähentänyt huomattavasti 
pimeän työn osuutta kotitaloussektorilla. Noin 25 prosenttia käyttäjistä myönsi, että he käyttäisivät pimeää työtä 
ilman arvoseteleitä. 

3. KÄYTTÄJÄT: Belgiassa palvelusetelien käyttäjien määrä kasvaa tasaisesti ja saavutti vuonna 2016 yli miljoona 
edunsaajaa, mikä vastaa 22:ta prosenttia Belgian kotitalouksista. Heistä 64 prosenttia oli aktiivisia, 37 prosenttia oli 
puoliaktiivisia kotitalouksia, 24 prosenttia oli 65-vuotiaita tai sitä vanhempia edunsaajia ja 38 prosentilla oli lapsia. He 
ostivat palveluja keskimäärin 2,3 tuntia viikossa. 

Italiassa 2–2,5 miljoonalla työntekijällä on mahdollisuus käyttää yrityksen hyvinvointiseteleitä. Tähän liittyvät muut 
kuin rahalliset edut ovat keskimäärin 600–700 euroa vuodessa. 

Ranskassa työnantajat myönsivät 298 miljoonaa euroa 750 000 työntekijälle vuonna 2014 ennakkoon maksettujen 
CESU-setelien kautta. 

4. TYÖN JA YKSITYISELÄMÄN TASAPAINO: Belgiassa vuonna 2011 tehty tutkimus osoitti, että 17,8 prosenttia 
palvelusetelien edunsaajista turvautuu tähän välineeseen sovittaakseen paremmin yhteen yksityiselämänsä ja 
työelämänsä. Heistä 23 prosenttia pystyi viettämään enemmän aikaa perheidensä kanssa, 22 prosenttia onnistui 
sisällyttämään muita askareita päivittäisiin rutiineihinsa ja 20 prosenttia omisti vapaa-aikansa muuhun vapaa-ajan 
toimintaan. 

Ranskassa 71 prosenttia työntekijöistä, jotka saivat työnantajaltaan ennakkomaksettuja CESU seteleitä, käytti tätä 
välinettä lastenhoitoon. Tuensaajat ovat enimmäkseen naisia (68 %), 30–49 vuotiaita (79 %), ja heidän kuukausitulonsa 
vaihtelevat 1 200 eurosta 2 200 euroon (60 %). 

5. PAIKALLINEN KEHITTÄMINEN Belgiassa palveluseteliohjelma on suoraan edistänyt 1 810 yrityksen perustamista. 

6. MYÖNTEISET TALOUDELLISET TULOKSET: Belgian palveluseteliohjelmassa yksi kokopäivätyö maksaa valtiolle 
keskimäärin 25 354 euroa vuodessa, mutta se tuo 24 151 euroa, kun otetaan huomioon mitattavissa olevat 
tuottovaikutukset. 

Ranskassa kaikkien kotihoitotyön tukijärjestelmien taloudellinen arviointi (ei siis rajoittuen ennakkomaksettuihin 
CESU:ihin) osoittaa, että kotitalouksien tukipalvelujen julkisen talouden rahoitusasema on kaiken kaikkiaan 
tasapainossa, kun taas terveydenhuoltopalvelujen tuen nettokustannukset valtiolle olivat 2,6 miljardia euroa. Vuonna 
2013 ennakkomaksettuja CESU -arvoseteleitä käyttäneille 26 paikallisviranomaiselle maksettiin takaisin 42,3 
miljoonaa euroa etuuksia, joita sosiaaliset edunsaajat eivät käyttäneet. 
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Pimeän työn vähentäminen ja työpaikkojen luominen 

Varmistamalla laadun ja lisäämällä avoimuutta (eli parantamalla palveluntarjoajien tunnistamista ja kunkin palvelun 
lopullista hintaa) lisäämättä hallinnollista taakkaa (esimerkiksi suoran virallisen työn hallinnointi) sosiaaliset 
arvoseteliohjelmat kannustavat kansalaisia ostamaan laillisia kotihoitopalveluita pimeiden sijaan. On tärkeää huomata, 
että ohjelman tehokkuus pimeää työtä vastaan riippuu toimivaltaisen viranomaisen kyvystä varmistaa, että taloudelliset 
kannustimet ovat riittävät ilmoitettuun talouteen siirtymiseksi. Lisäksi sosiaaliset arvoseteliohjelmat vähentävät 
pimeiden markkinoiden houkuttelevuutta kotihoitotyöntekijöiden kannalta (ks. jäljempänä) ja edistävät siten alan 
työpaikkojen luomista. Jälkimmäisessä tapauksessa sosiaaliset arvoseteliohjelmat takaavat työntekijöiden ilmoittamisen, 
koska yksittäisen yksityisen työnantajan kokemattomuudesta johtuvien hallinnollisten virheiden riski poistuu. 

Parannettu kohtuuhintaisuus kotihoitotyön ammattilaisille 

Sosiaaliset arvoseteliohjelmat ovat helppokäyttöisiä edunsaajille, palveluntarjoajille ja rahoittajille. Edunsaajien 
hallinnollisia muodollisuuksia yksinkertaistetaan, sillä he voivat tunnistaa selkeästi, mihin palveluihin heillä on oikeus, 
miten he voivat käyttää näitä palveluja ja kuinka paljon ne maksavat. Mekanismia sääntelevissä oikeudellisissa kehyksissä 
todetaan selvästi, miten sosiaalisten arvosetelien saajat voivat hyödyntää sekä olemassa olevia sosiaalisia ja verotuksellisia 
kannustimia että ohjelmakohtaisia kannustimia, jotka ovat yksinomaan sosiaalisten arvosetelien käyttäjien saatavilla. 
Kansalliset oikeudelliset puitteet voivat myös antaa kolmansille osapuolille (esimerkiksi työnantajille, viranomaisille 
ja vararahastoille) mahdollisuuden osallistua kotihoitotyöhön liittyvien kulujen rahoittamiseen. Kaikki nämä tekijät 
vähentävät osaltaan virallisen hoidon ja kotihoitopalvelujen käyttäjille aiheuttamia kustannuksia. 

Kotihoitotyöntekijöiden työolojen ja ammattitaidon parantaminen 

Kaikkien sosiaalisissa arvoseteliohjelmissa toimivien palveluntarjoajien on oltava rekisteröityneitä ja täytettävä tietyt 
laatuvaatimukset. Kansallisessa lainsäädäntökehyksessä vahvistettu rekisteröintimenettely takaa sen, että palveluntarjoajat 
kunnioittavat oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan sosiaali- ja työlainsäädännön noudattaminen mukaan lukien. Näin ollen 
kotihoitotyöntekijöille taataan vähintään lakisääteinen vähimmäispalkka, ja heillä on oikeus sosiaaliturvaetuuksiin 
(eläkkeet, sairausvakuutus, tapaturmavakuutus jne.). Työsuhteeseen liittyvissä kysymyksissä tai voimassa olevaa 
lainsäädäntöä koskevissa kysymyksissä sekä työntekijä että työnantaja voivat hakea kohdennettua neuvontaa. Tämä koskee 
kaikkia kotihoitotyön ammattilaisia, olivatpa he välittäjän, palveluntarjoajan tai yksityisen kotitalouden palveluksessa. 

Sosiaalisissa arvoseteliohjelmissa toimivien palveluntarjoajien verkoston luominen edistää kotihoitotyön 
institutionalisointia ja sääntelyä. Siinä kannustetaan voimakkaasti työnantajia ja työntekijöitä järjestäytymään ja 
sääntelemään kotihoitotöitä tehokkaasti työehtosopimusneuvotteluilla. Näin ollen alan työmarkkinasuhteiden luominen 
tai vahvistaminen on paras tapa taata järjestelmässä toimiville työntekijöille ihmisarvoiset työolot ja laadukkaat palvelut 
käyttäjille. 

Tosiasiassa arvosetelien avulla käyttäjät voivat valita – verkoston sisällä – kotihoitopalveluntarjoajan, joka vastaa parhaiten 
heidän tarpeisiinsa, mikä toivottavasti lisää tyytyväisyyttä sekä parantaa palvelujen laatua ja kustannustehokkuutta. 
Palvelujen laatu liittyy läheisesti ihmisarvoisiin työoloihin ja työntekijöiden pätevyyteen (esimerkiksi ihmissuhteet 
käyttäjiin, palvelujen organisointi, hallinnointi ja tarjoaminen sekä ammatillisten vaarojen poistaminen). Sosiaalisilla 
arvoseteliohjelmilla on siis, vaikkakin välillisesti, edistetty kotihoitotyön työntekijöiden perus- ja täydennyskoulutusta. 
Kotihoitotyöntekijöiden ammattimaistumisesta voidaan tehdä pakollista työehtosopimuksissa tai se voidaan asettaa 
vaatimukseksi kotihoitotyön tarjoajien rekisteröintiprosessissa (ks. myös ohjeet ammattiprofiilien kehittämisestä). 
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Tehokkaan ja avoimen investoinnin takaaminen 

Vain yksi edunsaaja voi käyttää kutakin sosiaalista arvoseteliä nimetyillä palveluntarjoajilla ja tiettyihin palveluihin. Näin 
ollen sosiaaliset arvosetelit takaavat, että viranomaisten tai yksityisten työnantajien myöntämät varat käytetään 
aiottuihin tarkoituksiin, ja antavat niille mahdollisuuden arvioida tällaisten investointien vaikutusta tuensaajien 
käyttäytymiseen. Lisäksi sosiaaliset arvosetelit helpottavat tietojen keruuta, seurantaa ja arviointia, koska niiden 
avulla rahoitusviranomaiset voivat seurata tarkasti ohjelman käyttöä ja tehdä tarvittavat mukautukset alkuperäisen 
tavoitteen saavuttamiseksi. 

Sukupuolten tasa-arvo sekä työn ja yksityiselämän tasapainon parantaminen 

Antamalla työntekijöilleen sosiaalisia kotihoitotyön arvoseteleitä työnantajat lisäävät ja helpottavat pääsyä moniin 
palveluihin, jotka auttavat työntekijöitä selviytymään jokapäiväisistä tehtävistään. EU-28 maissa naiset tekevät edelleen 
suhteettoman paljon palkatonta hoitotyötä (38 prosenttia naisista ja 25 prosenttia miehistä) sekä päivittäistä ruoanlaittoa 
ja kotitöitä (79 prosenttia naisista ja 34 prosenttia miehistä).4  Henkilökohtaiset syyt tai perhevelvollisuudet ovat edelleen 
tärkein syy naisten syrjäytymiseen työmarkkinoilta. Sosiaalisten arvosetelien käyttö kotihoitoalalla auttaa näin ollen 
torjumaan miesten ja naisten epätasapainoista työnjakoa, joka on yksi sukupuolten eriarvoisuuden tunnusmaisimmista 
piirteistä. Yleensä 30–49-vuotiaat naiset käyttävät työnantajien jakamia sosiaalisia arvoseteleitä työ- ja yksityiselämän 
tasapainottamiseksi keinona ylläpitää osallistumistaan työmarkkinoille. Lisäksi kotihoitotyövoimaa edustavat pääasiassa 
naiset (91 prosenttia EU24-maiden työvoimasta vuonna 2016),5  ja näin ollen kaikki työolojen parantamista voimakkaasti 
naisvaltaisilla aloilla tai ammateissa edistävät ohjelmat ovat hyödyllisiä sukupuolten tasa-arvon näkökulmasta. 

4 EIGE. (2017). Sukupuolten tasa-arvoindeksi 2017: Sukupuolten tasa-arvon mittaaminen Euroopan unionissa 2005–2015. Haettu osoitteesta https://eige.europa.eu/
publications/gender-equality-index-2017-measuring-gender-equality-european-union-2005-2015-report

5 Bulgariasta, Virosta, Kreikasta ja Latviasta ei voida laatia arvioita. Lisätietoja: Decker, Aurélie/Lebrun, Jean-François (2018): PHS Industry Monitor: Tilastokatsaus ko-
tihoitopalvelualaan Euroopan unionissa. Euroopan yksilöllisten palvelujen liitto (ESIR). URL: http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publications/2018/PHS_In-
dustry_monitor_April_2018.pdf
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SOSIAALISTEN 
ARVOSETELIOHJELMIEN 
SUUNNITTELUA JA 
TÄYTÄNTÖÖNPANOA 
KOSKEVAT KESKEISET 
SUOSITUKSET 

Suunnitellessaan ja toteuttaessaan sosiaalista arvoseteliohjelmaa viranomaisten pitäisi: 

1. HYÖDYNTÄÄ VOIMAKASTA POLIITTISTA YHTEISYMMÄRRYSTÄ: vahva poliittinen tahto sosiaalisen arvoseteliohjelman 
toteuttamiseksi on avainasemassa uudistuksen onnistumisen ja kestävyyden varmistamisessa.

2. MÄÄRITELLÄ SELKEÄSTI KOHDERYHMÄ JA TUKIKELPOISET PALVELUT: arviointi olisi tehtävä hyvissä ajoin 
etukäteen, ja siihen olisi otettava mukaan kaikki sidosryhmät erityisesti vuoropuhelun avulla.

3. OTTAA KÄYTTÖÖN VEROKANNUSTIMIA: kaikkien sosiaalisten arvoseteliohjelmien tehokkuus perustuu 
verokehyksiin, joilla virallisista palveluista tehdään kohtuuhintaisia käyttäjille ja joilla vähennetään julkisen 
rahoitustuen aiheuttamaa taakkaa.

4. VARMISTAA OHJELMAN AMMATTIMAINEN HALLINNOINTI JOKO VALTION TAI AMMATTIMAISTEN ARVOSETELIEN 
LIIKKEESEENLASKIJOIDEN TOIMESTA: ne takaavat ohjelman moitteettoman toiminnan ja varmistavat, että riittävä 
palveluntarjoajien verkosto vastaa kotihoitotyön kysyntää.

5. VARMISTAA LAAJA TIEDOTTAMINEN: ohjelmasta, sen toiminnasta ja hyödyistä on tiedotettava tehokkaasti, jotta 
varmistetaan, että kaikki asianomaiset sidosryhmät ottavat sen käyttöön.

6. OTTAA KÄYTTÖÖN SEURANTAJÄRJESTELMÄ: arviointi- ja seurantajärjestelmällä varmistetaan alusta alkaen, että 
ohjelman tavoitteet saavutetaan pitkällä aikavälillä. Käyttäjiä ja työntekijöitä koskevat tiedot olisi kerättävä ja 
takaisinansaintavaikutukset arvioitava.

>>
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