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On olemassa merkittävää näyttöä, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja (alakohtaiset) työehto-sopimusneuvottelut 
työnantajien ja työntekijöiden edustajien välillä parantavat työntekijöiden palkkoja ja työoloja kaikilla toiminta-aloilla, 
henkilökohtaiset ja kotihoitopalvelut mukaan luettuina.1

Työllistämisalana kotihoitotyö voi kasvaa merkittävästi. Euroopan ammatillisen koulutuksen kehittämiskeskus CEDEFOP 
on ennustanut, että hoitoala kuuluu vuoteen 2025 asti potentiaalisen työpaikkojen kasvun kymmenen parhaan alan 
joukkoon.2 Vaikka hoitoalan ja muiden alojen välillä on monia eroja kotihoitotyön ammattilaisten keskuudessa, 
kummallakin alalla on vaikeuksia rekrytoida ja pitää palveluksessaan päteviä ammattilaisia – tämä ongelma vain pahenee 
kotihoitoammattilaisten määrän kasvun myötä.3 Tämä johtuu osittain palkoista, työoloista ja urakehityksestä, jotka ovat 
liian usein keskimääräisiä ehtoja matalampia sellaisten ammattien osalta, jotka edellyttävät vastaavan tasoista pätevyyttä, 
esimerkiksi vähittäiskaupan alalla. Tilannetta pahentaa pimeän työn lisääntyminen. 

On tärkeää huomata, että hoitoalan ammattilaisten tilanne on yleensä muiden kuin hoitoalan ammattilaisia parempi. 
Tämä johtuu osittain pätevyystasosta, mutta yleisemmin siitä, että hoito- ja kotihoitoala on yleensä paremmin jäsenneltyä, 
säänneltyä ja organisoitua kuin muu kuin hoitoala. Kaikki kamppailevat kuitenkin rekrytointiin ja työssä pysymiseen 
liittyvien haasteiden kanssa. 

Tässä yhteydessä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja alakohtaiset työehtosopimusneuvottelut ovat osoittautuneet 
onnistuneeksi välineeksi ihmisarvoisten palkkojen ja työolojen varmistamisessa kotihoitotyössä. Tällaisilla rakenteilla voi 
myös olla myönteinen vaikutus kotihoitotyön sääntelykehysten kehittämisessä, sillä työmarkkinaosapuolet voivat olla 
viranomaisille rakentavia kumppaneita kotihoitotyön käytäntöjen kehittämisessä. Työmarkkinaosapuolten olisi voitava 
laatia opetussuunnitelmia, terveysnormeja ja turvallisia standardeja alan houkuttelevuuden, tunnustuksen ja imagon 
parantamiseksi. 

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun rakenteet kotihoitoalalla ovat kuitenkin edelleen heikkoja tai olemattomia monissa 
Euroopan unionin jäsenvaltioissa, mikä heikentää henkilökohtaisten ja kotihoitopalvelun kehitystä ja niiden myönteistä 
vaikutusta näiden maiden elämänlaatuun. 

Seuraavat ohjeet auttavat ohjaamaan ja inspiroimaan sidosryhmiä, erityisesti ammattiliittoja ja työnantajia, siitä, 
miten tärkeää on aloittaa tai vahvistaa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua kotihoitopalvelualalla. Ne tarjoavat myös 
esimerkkejä siitä, miten tämä tehdään eri tavoin eri puolilla Eurooppaa. Lopuksi ne johtavat keskeisiin menestystekijöihin 
tehokkaiden työmarkkinaosapuolten vuoropuhelurakenteiden kehittämisessä Euroopassa. 

1 https://www.oecd.org/els/emp/ExecutiveSummaryAndOverview.pdf

2 https://www.cedefop.europa.eu/en/publications-and-resources/publications/3052  
3 http://socialemployers.eu/en/news/new-report-on-the-social-services-workforce-in-europe-current-state-of-play-and-challenges/
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A. MIKÄ ON TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU?
Kansainvälinen työjärjestö (Kansainvälinen työjärjestö) määrittelee työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun ”kaikenlaisiksi 
neuvotteluiksi, kuulemisiksi tai tietojenvaihdoksi hallitusten/työnantajien/ammattiliittojen (työhallintojen, ammattiliittojen 
ja työnantajajärjestöjen) kesken tai niiden välillä, jotta päästäisiin yhteisymmärrykseen poliittisista lähestymistavoista 
ja käytännön toimenpiteistä oikeudenmukaisen sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen varmistamiseksi”. Euroopan 
unioni pitää työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ”keinona edistää työn uutta organisointia ja siten nykyaikaistaa 
työmarkkinaosapuolten välistä suhdetta.” EU:lle työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu voi olla: 

• työnantajien ja ammattiliittojen kahdenvälinen järjestely; tai

• työmarkkinaosapuolten ja viranomaisten välinen kolmikantajärjestely.

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu eroaa kansalaisvuoropuhelusta, joka on julkisten instituutioiden ja 
kansalaisyhteiskunnan organisaatioiden välistä vuoropuhelua. Kansalaisvuoropuhelussa käsitellään laajempia taloudellisia, 
sosiaalisia, kulttuurisia ja ympäristöön liittyviä kysymyksiä. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu koskee työnantajien ja 
työntekijöiden välisiä suhteita. 4  

B. MIKÄ ON TYÖEHTOSOPIMUSNEUVOTTELU?
Tärkein työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun muoto kansallisella tasolla on työehtosopimusneuvottelu. 
Työehtosopimusneuvotteluissa on kyse nimenomaan palkkoja ja työoloja koskevien sitovien sopimusten tekemisestä, 
toisin kuin työmarkkinaosapuolten vuoropuhelussa, jossa käsitellään laajempaa kysymysten kirjoa ja jolla on laajempi 
vaikutus koko alaan. Kansainvälinen työjärjestö tiivistää työehtosopimusneuvottelun määritelmän seuraavasti: 

• Työehtosopimusneuvotteluja käydään työnantajan, työnantajaryhmän tai yhden tai useamman työnantajajärjestön 
ja yhden tai useamman työntekijäjärjestön välillä;

• Se voi tapahtua monilla eri tasoilla, joista toinen joskus täydentää toista: yksikkö yrityksessä, yritystaso, 
alakohtainen, alueellinen ja kansallinen taso;

• Työehtosopimusneuvotteluilla on kaksi tarkoitusta: ne tarjoavat keinon määritellä kyseisen sopimuksen 
soveltamisalaan kuuluvaan työntekijäryhmään sovellettavat palkat ja työehdot kahden riippumattoman 
osapuolen välisillä vapailla ja vapaaehtoisilla neuvotteluilla;

• Se antaa myös työnantajille ja työntekijöille mahdollisuuden määritellä sopimuksella työsuhdettaan 
koskevat säännöt.5  

4 PESSIS 2: Julkisten palvelujen kansainvälisen tutkimusyksikön selonteko työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta: https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.
filesusr.com/ugd/9f45fc_1afd1588a601424a9f28409a1c72332a.pdf

5 PESSIS 2 – Tiivistelmä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta, työehtosopimusneuvotteluista, EU-tason työmarkkinaosapuolten vuoropuhelusta ja alakohtaisen 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun komiteoista. Laatinut Mathias Maucher, EPSU: https://80cf426a-4e57-48e6-a333-91f4b1dbdd1a.filesusr.com/ugd/9f45fc_
fdf73849fe044bbdbe2f45e5657f9af0.pdf
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C. MIKSI TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELU ON TÄRKEÄÄ? 
Tehokkailla työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun rakenteilla ja prosesseilla on lukuisia myönteisiä 

puolia, joista tärkeimpiä ovat niiden kyky ratkaista "tärkeitä taloudellisia ja sosiaalisia kysymyksiä, kannustaa hyvään 
hallintotapaan, edistää yhteiskunnallista ja teollista rauhaa ja vakautta sekä vauhdittaa taloudellista kehitystä.”6 

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja erityisesti alan laajuiset työehtosopimusneuvottelut ovat tehokas tapa kehittää 
alakohtaisia tai monialaisia vähimmäisnormeja – mahdollisesti – kaikilla työelämän aloilla. Tämä suojelee työntekijöitä, 
mutta myös työnantajia, koska he voivat toimia tasavertaisesti muiden työnantajien kanssa ilman riskiä palkkojen ja 
työolojen tason laskemisesta. Päätavoitteena olisi oltava sellaisen yhtäläisten mahdollisuuksien ympäristön luominen, 
jossa työnantajat ja työntekijät saavat tarpeensa tyydytettyä. 

Se on myös väline, jolla parannetaan alan toiminnan tehokkuutta ja siten tarjotun palvelun laatua, koska se 
tarjoaa ainutlaatuisen ja jäsennellyn tilan alan työnantajien ja ammattiliittojen väliselle vaihdolle ja keskustelulle. 
Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelulla voidaan esimerkiksi: 

• varmistaa, että työntekijöiden edustajilla, jotka tarjoavat palveluja paikan päällä ja joilla on siksi arvokasta tietoa, 
on tunnustettu ääni alan kehityssuunnasta riippumatta;

• hyödyttää poliittisia päättäjiä ja työnantajia sekä palvelujen käyttäjiä tai kuluttajia;

• tarjota työnantajille mahdollisuus esitellä ja selittää päätöksiään ja näkemyksiään alan kehityksestä ja neuvotella 
tästä aiheesta työntekijöiden edustajien kanssa.

6 Kansainvälinen työjärjestö: Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu: https://www.ilo.org/global/topics/workers-and-employers-organizations-tripartism-and-social-dia-

logue/lang--en/index.htm%20 
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Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on tehokas väline, jonka avulla työnantajat ja ammattiliitot sekä tarvittaessa 
viranomaiset voivat keskustella kotihoitotyön haasteista ja löytää niihin ratkaisuja. 

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu kotihoitotyössä voi esimerkiksi auttaa luomaan oikeanlaiset puitteet, joiden avulla 
voidaan puuttua pimeän työn yleisyyteen ja varmistaa, että kaikilla kotihoitotyön ammattilaisilla on oikeudenmukaiset 
palkat, työolot ja sosiaaliturva. 

Alan laajuisten standardien luominen 

Työehtosopimusneuvottelujen kautta käytävä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on antanut kotihoitotyön parissa 
toimiville työmarkkinaosapuolille (työnantajille ja ammattiliitoille) mahdollisuuden laatia palkkoja, työoloja ja ammatillisen 
kehityksen mahdollisuuksia koskevia yhteisiä standardeja, jotka ovat paljon parempia kuin niissä jäsen-valtioissa, joissa 
tällaista vuoropuhelua ei ole käyty. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu rajoittaa kykyä toimia erillään, mikä lisää 
alan oikeudenmukaisuutta. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työehtosopimusneuvottelut ovat osoittautuneet 
erittäin hyödyllisiksi välineiksi aloilla, joilla palkat ja työolot voivat usein olla huonot. On tärkeää huomata, että 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelurakenteet on organisoitu kunkin kotihoitotyön yksittäisen alan tai jopa sen osa-
alueen mukaan, joten on tärkeää, että ne tunnustavat kotihoitotyön yksittäiset alakohtaiset erityis-piirteet. Näin ollen 
olisi pyrittävä edelleen varmistamaan, että työnantajat ja ammattiliitot sekä terveydenhuollon että muiden kotihoitotyön 
alojen osalta aloittavat neuvottelut mahdollisista yhteisistä järjestelyistä, joilla vastataan molempien alojen kasvaviin 
yhteisiin haasteisiin. 

Ammatillistaminen7 

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja (alakohtaiset) työehtosopimusneuvottelut ovat myös hyödyllinen väline 
määriteltäessä uusia ja tarkennettaessa alan nykyisiä ammattiprofiileja sekä luotaessa yhteisiä vaatimuksia pätevyydelle, 
koulutusmahdollisuuksille, urapoluille ja paljon muulle. Tehokas työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu vaikuttaa näin 
ollen myönteisesti myös tarjottujen palvelujen laatuun. Meidän on myös oltava varovaisia ettemme sulkisi pois 
alalla tällä hetkellä työskenteleviä työntekijöitä nostamalla pätevyysvaatimuksia liian korkealle. Alalla on tilaa 
monenlaisille taidoille ja kyvyille, ja tämän työn arvo olisi tunnustettava muilla tavoin kuin ammattipätevyyden 
avulla. 

Työntekijöiden oikeudet ja velvoitteet8

On myös tärkeää huomata, että monet henkilökohtaisten ja kotihoitopalvelujen työntekijät – ja toisinaan myös työnantajat 
– ovat eristyksissä ihmisten kodeissa työskentelyn luonteen vuoksi. Monet työntekijät – ja myös työnantajat – voivat 
myös olla haavoittuvassa asemassa osittain itse palvelusta ja osittain muista muuttujista johtuen. Esimerkiksi monet 
työntekijät ovat siirtolaistaustaisia eivätkä ole täysin tietoisia oikeuksistaan. Työnantajia voivat olla esimerkiksi vammaiset 
henkilöt, jotka rekrytoivat henkilökohtaisia avustajia eivätkä välttämättä aina ole tietoisia tehtävistään ja vastuistaan. Näin 
ollen näiden toisinaan eristyneiden ja/tai haavoittuvassa asemassa olevien työn-tekijöiden ja työnantajien saattaminen 
yhteen ja heidän tukemisensa kollektiivisessa järjestäytymisessä ja sen jälkeen työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun 
ja työehtosopimusneuvotteluihin osallistumisessa voi myös auttaa vähentämään heidän eristyneisyyttään ja löytämään 
yhteisiä ratkaisuja heidän haasteisiinsa. 

Lyhyesti sanottuna, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työehtosopimukset ovat tehokas väline vastata moniin 
kotihoitotyön haasteisiin eristyneisyyden vähentämisestä ja pimeän työn torjumisesta palkkojen ja työolojen vahvistamiseen 
sekä uusien ammattiprofiilien ja tarvittavien pätevyysvaatimusten määrittämiseen. 

7 Katso räätälöidyt ohjeet ammattimaistumisesta.

8 Katso räätälöidyt ohjeet työnantajien ja työntekijöiden oikeuksista ja velvollisuuksista. 
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Kaikkien työmarkkinaosapuolten vuoropuhelurakenteiden ja työehtosopimusten on vastattava kotihoitotyön 
organisaatioiden tarpeita ja perinteitä kussakin maassa, vaikka tämä vesittäisikin tehokkaasti kotihoitotyön yhtenäisen 
käsitteen. Tällä hetkellä on hyvin vähän työmarkkinaosapuolten vuoropuhelurakenteita, jotka kattavat kokonaan Euroopan 
komission määrittelemän kotihoitotyön käsitteestä.9   Poikkeus koskee Ranskaa, jossa on kolme työehtosopimusta (yksi 
yksityisille kotitalouksille, yksi voittoa tavoittelemattomille järjestöille ja yksi voittoa tavoitteleville järjestölle). Ne kaikki 
kattavat sekä hoito- että muut toiminnot. 

Yhtä tärkeää on, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun rakenteet voivat vaihdella ja että ne perustetaan vastaamaan 
paikallisia tarpeita ja olosuhteita. Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun tärkein näkökohta on ammattiliittojen, 
työnantajien ja viranomaisten kolmikantainen osallistuminen. Julkiset investoinnit ja yleinen kiinnostus kotihoitotyötä 
kohtaan ovat suuria, joten on tärkeää, että kaikki ovat mukana ja että myös avoimuus on suurta. Tämä monimuotoisuus 
on näin ollen tärkeä tekijä, jota poliittiset päättäjät voivat pohtia, haluavatko he perustaa tai vahvistaa kotihoitotyön 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelurakenteita maassaan. 

9 Euroopan komissio on Euroopan unionin toimeenpaneva elin, joka vastaa lainsäädäntöehdotusten tekemisestä, päätösten täytäntöönpanosta, EU:n 
perussopimusten noudattamisesta ja EU:n päivittäisen toiminnan hallinnoinnista. 

BELGIA 

Belgiassa perustetaan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua käsitteleviä yhteisiä komiteoita toimialatasolla eli 
alakohtaisella tai jopa osa-alueellisella tasolla. Tämän vuoksi EU:n kotihoitoalan määritelmään voitaisiin sisällyttää 
lukuisia eri komiteoita, kuten: 

• Tekstiilihuollon yhteiskomitea nro 110 (pyykinpesu, silitys ja ompelu; käytetään enimmäkseen kodin ulkopuolella 
tapahtuvaan silitykseen)

• Puutarhanhoitoalan yhteiskomitea nro 145

• Perhe- ja vanhustenhuollon yhteiskomitea nro 318. Tämä yhteiskomitea on jaettu flaamilaisiin (318.02) ja 
ranskalaisiin (318.01) yhteisöihin

• Akkreditoitujen palvelusetelitoimistojen yhteiskomitea nro 322.01

• Yhteiskomitea nro 323 “kotipalvelijajärjestelmien” alaisille työntekijöille sekä kiinteistöjen ja 
kiinteistönvälitystoimistojen hallinnolle

• Markkinoiden ulkopuolista sektoria käsittelevä yhteiskomitea nro 337 (kodinhoitajat ja diplomaattiset 
kodinhoitajat)

Kukin yhteiskomitea neuvottelee joka toinen vuosi uudet työehtosopimukset (työehtosopimusneuvottelut) ottaen 
huomioon kehityksen ja sen vaikutukset työoloihin, palkkoihin jne. Tämä tarkoittaa tietenkin myös sitä, että 
työnantajajärjestöjen ja ammattiliittojen määrä vaihtelee suuresti, ja jokainen niistä edustaa erityistä alakohtaista 
lähestymistapaa kotihoitotyössä sekä ottaa huomioon Belgian hyvin federalisoituneen luonteen. 
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RANSKA 

Ranskalla on myös melko heterogeeninen lähestymistapa kotihoitotyömarkkinaosapuolten vuoropuheluun, jossa 
vuoropuhelu perustuu eri ammattialoihin, jotka yhdessä muodostavat kotihoitotyön eurooppalaisen määritelmän: 

• Kansallinen työehtosopimus kotona tarjottavasta avusta, avustamisesta, hoivasta ja palveluista (Convention 
collective nationale de la branche de l ‘aide, de l’ accompagnement, des soins et des services à domicile), joka 
ryhmittyy työnantajapuolella osiin USB-Domicile, Adessadomicile ja FNAAFP/CSF sekä ammattiyhdistyspuolella 
osiin CFDT Santé Sociaux, CGT Action Sociale ja FDTA-FO;

• Kansallinen työehtosopimus kotihoitotyöyrityksille (Convention collective nationale des entreprises de 
services à la personne), jotka ryhmittyvät työnantajapuolella osiin SESP, FEDESAP, SYNERPA ja FFEC sekä 
ammattiyhdistyspuolella osiin CGT Commerce, CFDT Services, FDTA-FO ja CFTC Santé Sociaux;

• Loppukäyttäjän suoraan palkkaamia työntekijöitä koskeva työehtosopimus (Convention collective des salariés 
du particulier employeur, jossa työnantajia edustaa FEPEM ja heidän ammattiliittojensa vastapuolet ovat CGT 
Commerce, CFDT Services, FGTA FO ja FESSAD  UNSA;

• Loppukäyttäjän suoraan palkkaamia lastenhoitajia koskeva työehtosopimus (Convention collective des 
maternels du particulier employeur, jossa työnantajia edustaa FEPEM ja heidän ammattiliittojensa vastapuolet 
ovat CGT Commerce, CFDT Services, FGTA FO, FESSAD-UNSA, CSAFAM ja CSAFAM-SPAMAF.

Suoran työllistämisessä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on mahdollistanut kahden erityistyöehtosopimuksen 
allekirjoittamisen ja erityistyönantajamaksujen luomisen lakisääteisten maksujen lisäksi alaan mukautettujen 
sosiaaliturvan ja ammattimaistamisen politiikkojen rahoittamiseksi. On luotu kaksi erillistä rakennetta: IRCEM (Institute 
for the social protection of employees in the direct employment sector) ja Iperia, kansallinen ammatillistamisfoorumi, 
joka avustaa työntekijöitä heidän ammatillistamishankkeissaan ja -muodollisuuksissaan. Maaliskuussa 2014 
perustettiin myös työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kansallinen yhteisneuvosto. Se on molempien alojen 
yhteinen viranomainen, ja sen tehtävänä on ehdottaa ensisijaisesti käsiteltäviä  alojen välisen työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun aiheita (työterveys, ammattimaistuminen,  pimeän työn torjunta, digitaalisen käytön kehittäminen 
jne.). 

Työehtosopimusten määräysten täydentämiseksi neuvotellaan ja allekirjoitetaan säännöllisesti yhteisiä sopimuksia. 
Kotihoitotyöntekijät voivat saada ammatillista koulutusta, eläkejärjestelmiä, täydentäviä eläkejärjestelmiä, 
täydentäviä sairausvakuutuksia ja uutena etuutena työterveyslääkäreitä työsuhteen erityispiirteisiin mukautetuin 
ehdoin. 

RUOTSI 

Ruotsissa on työmarkkinaosapuolten vuoropuhelujärjestelmä, joka on jaettu terveydenhuollon ja muiden kuin 
terveydenhuollon toimintojen kesken kotihoitotyössä. Suuremmat yritykset neuvottelevat kuitenkin suoraan 
ammattiliittojen kanssa. 

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua käydään muiden kuin sosiaalialan toimintojen osalta Ruotsin palvelualan 
työnantajajärjestön Almegan ja Ruotsin kunnallisen työntekijäliiton Kommunalin välillä. 

Hoitotoiminnan osalta suurimmat työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua koskevat neuvottelut käydään SALAR:n, 
Ruotsin Kuntaliiton ja Kommunalin välillä. On tärkeää huomata, että muut pienemmät voittoa tavoittelevat ja voittoa 
tavoittelemattomat työnantajajärjestöt neuvottelevat myös työehtosopimuksista. 
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ESPANJA 

Espanjassa on noin 120 000 kotihoitotyöntekijää, jotka ovat edustettuina alakohtaisten neuvotteluoikeuksien kautta. 
Espanjan kotihoitopalvelut muuttuivat jyrkästi sen jälkeen, kun laki 27/11 hyväksyttiin 1. elokuuta 2011. Se käynnisti 
kuuden vuoden siirtymäkauden, jonka aikana tunnustettiin, että kotihoitotyöntekijöillä on samat oikeudet kuin 
muillakin työntekijöillä. Tämän muutoksen ansiosta yli 30 prosenttia näistä työntekijöistä pystyi siirtymään pimeästä 
työstä lailliseksi elinkeinon harjoittajaksi ja kannusti heitä liittymään CCOO:n ammattiliittoon.  

CCOO oli koonnut alan työntekijät yhteen ensimmäisen kerran 1980-luvulla, ja 38 päivän lakon jälkeen he pystyivät 
tekemään ensimmäisen työehtosopimuksen vuonna 1990. Tämä johti 39 tunnin työviikkoon, 4 vapaapäivään 
kuukaudessa, työnormien mukaisiin taukoihin ja ammatillisen vähimmäispalkan ylittävään palkkatasoon. Ala on 
kasvanut 1990-luvulta lähtien, ja alakohtaisten työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja työehtosopimusneuvottelujen 
tarve on kasvanut rinnakkain. Työntekijöiden vuosien aikana osoittama solidaarisuus on merkinnyt sitä, että lakkoja 
on ollut vähän ja että heidän kollektiivinen voimansa on ollut vahva. Alan kasvun myötä yhä useammat monikansalliset 
yritykset alkoivat kuitenkin toimia, mikä ajoi pienet ja keskisuuret yritykset pois. Maaliskuussa 2015 työntekijät 
olivat olleet lähes vuoden ilman sopimusta. Työnantajat halusivat pidentää työaikaa ja jäädyttää virkaiät ja palkat 
kieltäytyen tunnustamasta sitä, mistä oli aiemmin sovittu. Tämä lähestymistapa kokosi työläiset kapinan partaalle. 
Vain muutama päivä ennen suurinta suunniteltua kotihoitotyöalan lakkoa työnantajat taipuivat ja myönsivät 36 
tunnin työviikon, 1,2 prosentin palkankorotuksen ja takeet työsuhdeturvasta.  

Sosiaalisen median ja muiden viestintästrategioiden avulla ammattiliitot pyrkivät väsymättä tunnistamaan ja 
organisoimaan alan työntekijöitä. Tehtävää on vielä paljon, mutta alakohtaiset neuvotteluoikeudet merkitsevät 
sitä, että kaikki kotihoitotyöntekijät voivat hyötyä työehtosopimusneuvotteluista työnantajajärjestön kanssa. Kun 
hallituksen politiikka, kuten Kansainvälinen työjärjestö:n kotityöntekijöitä koskevan yleissopimuksen ratifiointi, 
pannaan täytäntöön, etulinjan työntekijät hyötyvät siitä. CCOO Construction and Services Federation lobbaa edelleen 
Espanjan hallitusta ratifioimaan Kansainvälinen työjärjestö:n yleissopimuksen 189 ja antamaan kotihoitotyöntekijöille 
oikeudet, jotka on jo tunnustettu muille työntekijöille. 

ITALIA 

Kotityötä koskevan kansallisen työehtosopimuksen ensimmäinen versio (CCNL – Contratto Collettivo Nazionale di 
Lavoro sulla disciplina del rapport di lavoro domestico) allekirjoitettiin vuonna 1974, ja sitä on sen jälkeen tarkistettu 
useita kertoja. Sillä säännellään kotityöntekijöiden (pääasiassa huollettavista henkilöistä tai kotitaloustyötä 
tekevistä colfeista huolehtivien badantilaisten) ja työnantajana toimivan loppukäyttäjän välistä työsuhdetta. CCNL:n 
allekirjoittajia ovat työnantajien puolelta Domina ja Fidaldo sekä ammattiliittojen puolelta Filcams CGIL, Fisascat CISL, 
UILTuCS ja Federcolf. 

Vuosien mittaan työehtosopimus on tarjonnut kotityöntekijöille lisäoikeuksia sekä vähimmäispalkkoja. Samoin se 
on tehnyt perheet tietoisiksi velvollisuuksistaan työnantajina kotitalouksina. Lisäksi se on johtanut kahden elimen 
perustamiseen: Cassacolf (integroiva rahasto, joka tarjoaa terveydenhuoltopalveluja kotihoitotyöntekijöille) ja 
Ebincolf (kotihoitotyön seurantakeskus, joka myös kehittää sertifiointiohjelmaa ja tekee aloitteita työturvallisuuden 
alalla). 
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>> TEHOKKAAN 
TYÖMARKKINA 
OSAPUOLTEN 
VUOROPUHELUN 
EDELLYTYKSET 
KOTIHOITOTYÖSSÄ 

Johtopäätökset 

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ei näytä samalta kaikissa maissa. On tärkeää huomata, että työmarkkina-
osapuolten vuoropuhelun tärkein näkökohta on, että se vastaa alan ja sen sidosryhmien tarpeita. Prosessien 
organisoinnissa on paljon joustovaraa, ja se, mikä  onnistuu yhdellä lainkäyttöalueella, ei välttämättä toimi hyvin 
toisella lainkäyttöalueella. 

Edellä mainittujen esimerkkien ja kokemusten perusteella suosittelemme, että seuraavat tekijät ovat ratkaisevia 
menestystekijöitä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun kehittämisessä kotihoitotyössä: 

• Yhdistymisvapauden ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden kunnioittaminen kotihoitotyön erityisolosuhteisiin 
soveltuvan oikeudellisen kehyksen avulla.

• Vahvat, edustavat ja riippumattomat työnantajat ja ammattiliitot, joilla on työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun 
osallistumiseen tarvittavat tekniset valmiudet ja tiedot.

• Valtion välttämätön tuki, jotta työntekijä- ja työnantajajärjestöistä voi tulla edustavia ja jotta ne voivat käydä 
mielekästä työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja käydä työehtosopimusneuvotteluja.

• Eristyneille ja/tai haavoittuvassa asemassa oleville työntekijöille ja työnantajille kollektiivisen.

• järjestäytymisen mahdollistavat yhteydet, viestintää ja rakenteita koskevat lait.

• Kaikkien osapuolten poliittinen tahto ja sitoutuminen työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun.

• Asianmukainen institutionaalinen tuki, joka puolestaan johtaa työmarkkinaosapuolten vuoropuheluun.

• Asianmukainen usean työnantajan ja/tai toimialan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu ja 
työehtosopimusneuvottelurakenteet, joihin valtio tarvittaessa osallistuu.

• Asianmukaiset täytöönpano- ja toteutusmekanismit, myös toimivan työmarkkinahallinnon,kuten 
työsuojelutarkastusten ja työmarkkinaosapuolten avulla. Tunnustamme, että kotihoitotyössä tarkastusten 
tekeminen on erityisen vaikeaa, ja se voi olla lähes mahdotonta, kun otetaan huomioon, että kahdenvälisiä 
työsuhteita on useita

• Työmarkkinaosapuolten kunnioittaminen.
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• Mahdollisuus ulottaa työehtosopimusten kattavuus koskemaan niitä, jotka eivät suoraan osallistu 
työmarkkinaosapuolten työehtosopimusneuvotteluihin (alakohtaiset työehtosopimusneuvottelut).10 
Haasteena on edelleen, että alan työntekijöiden järjestäytyminen  on hyvin vaikeaa. Työnantajat ovat usein myös 
tietämättömiä siitä, että he ovat työnantajia; he eivät pidä itseään työnantajina eivätkä näin ollen tunnusta 
velvollisuuksiaan.

• Suoran työllistämisen osalta jäsenvaltioiden olisi luotava riittävät edellytyks et työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun käynnistämiseksi kansallisella ja paikallisella tasolla kehittämällä ja jäsentämällä yksityisten 
työnantajien ja kotityöntekijöiden järjestöjä. Tämän on johdettava työehtosopimusneuvottelujen kehittämiseen 
ottamalla huomioon kahden yksilön välisen työsuhteen erityispiirteet.

• Viranomaisten parempi tunnustus näille yksityishenkilöille työnantajina oikeuksineen ja velvollisuuksineen 
sekä työntekijöiden ja työnantajien välisten työsuhteiden parempi sääntely auttavat siten vähentämään pimeää 
työtä, joka on alalla vallitsevaa.

10  https://sustainabledevelopment.un.org/content/documents/10512Sectoral%20Paper%20HLPF%20WTUMG%20Final.pdf 
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