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Esipuhe 

 

1990-luvulla talouskriisi ja sitä seurannut talouden taantuma, väestörakenteen muutos ja 
työvoimapula rasittivat Suomen kotipalvelujärjestelmää, varsinkin hallituksen leikattua 
kunnille myönnettäviä avustuksia.1 Lisäksi 1990-luvulla siirryttiin enimmäkseen 
kotipalveluista (muista kuin hoivapalveluista) enimmäkseen hoitopalveluihin.2  

Kotihoito Suomessa voidaan jakaa nykyisin kolmeen ryhmään: kodinhoitopalvelut, 
tukipalvelut ja kotisairaanhoito.3 Vammaisille on tarjolla myös henkilökohtaista apua. Lisäksi 
on otettu käyttöön kotitöitä koskeva veronalennusjärjestelmä ja palvelusetelijärjestelmä.4 
Vaikka noin 80 % kotipalveluihin liittyvistä työntekijöistä työskentelee kuntien 
sosiaalihuollossa, mikä tekee kunnista alan tärkeimmän palveluntarjoajan, 
kotihoitomarkkinoiden avautuminen yksityisille toimijoille 1990-luvulla on lisännyt heidän 
määräänsä erityisesti viime vuosina.5  

Nykyään Suomen väestön ikääntyminen (kuten monissa teollisuusmaissa) edellyttää 
poliittisia toimenpiteitä työvoiman lisäämiseksi kotihoitotyössä tulevaisuudessa, kun taas 
työmarkkinoiden haasteena on pimeän työn suuri määrä, jota esiintyy myös joissakin 
kotihoitotyön tyypeissä.6  

 

 

Kotihoitoalan kasvua ja kehitystä 
tukevat tekijät 

 

Pimeä työ on Suomessa yleisintä rakennus-, majoitus- ja ravitsemisalalla, ja myös 
kodinkorjaustyöt tehdään usein pimeänä. Pimeän työn tekoa motivoivat Suomen korkea 
veroaste ja korkeat työvoimakustannukset. Lisäksi kotitalouksilla voi olla vaikeuksia saada 
remontti- ja kodinhoitotyötä ilman pimeää maksua. Työttömyysetuuksia saavat henkilöt 
voivat halutessaan tehdä pieniä tehtäviä ilmoittamatta niistä virallisesti viranomaisille 
välttääkseen etuuksien menettämisen. Pimeään työhön perustuvan talouden arvioidaan 
muodostavan 5,5–7,5 % Suomen koko taloudesta ja pimeän palkan 2 % palkkasummasta.7 

Suomessa elinajanodote on korkea. Vuonna 2017 poikien elinajanodote oli 78,7 vuotta ja 
tyttöjen 84,2 vuotta. Miesten ja naisten välinen kuilu on kaventunut viime vuosina.8 Kaiken 
kaikkiaan Suomen väestörakenne muuttuu nopeasti väestön ikääntyessä ja matalan 
syntyvyyden ansiosta. Vuonna 2017 65-vuotiaita ja sitä vanhempia oli enemmän (21,1 %) 

 
1 Jokinen (2015). 
2 4Quality (2015). 
3 Jokinen (2015). 
4 Finlex (2009); IMPact PHS (2015). 
5 Jokinen (2015); 4Quality (2015). 
6 Euroopan komissio (2017). 
7 Euroopan komissio (2017). 
8 Findicator (2018a). 
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kuin alle 14-vuotiaita (16,43 %). Samoin kuolleiden määrä oli lähes yhtä suuri kuin 
syntyneiden määrä (10 / 1 000 ja 10,7 / 1 000).9 Syntyvyys on 1,75 lasta naista kohti, mikä on 
selvästi korvausasteen alapuolella.10 Tämä viittaa siihen, että suomalaissyntyinen väestö 
vähenee pian.  

Vuoden 2018 aikana Suomen väkiluku kasvoi 4 789 hengellä, mikä on pienin kasvu sitten 
vuoden 1970. Kasvu johtuu eniten maahanmuutosta, josta kertoo, että suomen-, ruotsin- ja 
saamenkielisten määrä on vähentynyt viimeisten viiden vuoden aikana 36 029 hengellä, kun 
taas vieraskielisten määrä on kasvanut 102 678 hengellä.11 Maahanmuutosta johtuvasta 
kasvusta huolimatta muuttovoitto väheni maastamuuton lisääntymisen vuoksi 19 % vuonna 
2018 vuoteen 2017 verrattuna.12  

Still, Suomessa on nähty yksi OECD-maiden nopeimmasta maahanmuuttajien määrän 
kasvusta. Kasvu voi aiheuttaa uusia haasteita Suomen työmarkkinoille. Esimerkiksi 
lastenhoitoavustukset ovat valtava este maahanmuuttajanaisten työmarkkinoille 
osallistumiselle, jos heillä on huollettavinaan alle 18-vuotiaita lapsia.13 Suomessa 
työllisyysaste on kuitenkin yleisesti ottaen erittäin korkea (miehillä 72,7 % ja naisilla 70,4 % 
vuonna 2020).14 

 

 

Kotihoitotyön välineiden määrittely ja 
kehittäminen  

 

Suomessa henkilökohtaisten ja kotitalouspalvelujen määritelmä perustuu vuoden 1982 
sosiaalihuoltolakiin15 ja vuoden 1983 sosiaalihuoltoasetukseen, joissa todetaan, että ”16 
henkilökohtaisilla ja kotipalveluilla tarkoitetaan asumiseen, henkilökohtaiseen hoitoon ja 
hoitoon, lastenhoitoon ja kasvatukseen sekä muihin tavanomaisiin toimintoihin ja 
toimintoihin liittyvien toimintojen ja toimintojen suorittamista tai niissä avustamista 
normaalissa arkielämässä.”17 Lisäksi ”[h]enkilökohtaisia ja kotipalveluita järjestetään 
seuraavissa muodoissa: 1 – Koulutetun kotiapulaisen kotona antama apu, henkilökohtainen 
läsnäolo ja tuki tai kotiapu yksittäiselle henkilölle tai perheelle; 2 – Apupalvelut, kuten 
ateriapalvelu, vaatehuolto, kylvetys, siivous, kuljetus- ja saattajapalvelut sekä sosiaalista 
vuorovaikutusta edistävät palvelut.”18 

Suomessa ikääntyneillä on perustuslaillinen oikeus hoitopalveluihin tarvearvioinnin 
perusteella. Hoitosuunnitelma ja palvelut vaihtelevat kunnittain.19 

 
9 IndexMundi (2019). 
10 IndexMundi (2019). 
11 Findicator (2018b). 
12 Findicator (2018c). 
13 OECD (2018). 
14 https://findikaattori.fi/en/41. 
15 Sosiaali- ja terveysministeriö (1982). 
16 Finlex (1992a). 
17 4Quality (2015). 
18 4Quality (2015). 
19 Karsio/Van Aerschot (2017). 
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Kotihoito voidaan jakaa kolmeen ryhmään: Ensimmäinen ryhmä koostuu iäkkäille ja 
haavoittuvassa asemassa oleville väestöryhmille suunnatuista kotipalveluista. Lapsiperheet 
voivat käyttää kotihoitoa myös silloin, kun se katsotaan tarpeelliseksi lasten hyvinvoinnin 
kannalta. Palveluihin kuuluvat kotityöt ja henkilökohtaisen hygienian hoito. Näitä palveluja ei 
ole määritelty tarkasti, eikä kansallisia suosituksia tai suuntaviivoja ole olemassa.20 

Toiseen ryhmään kuuluvat tukipalvelut, kuten lastenhoito-, ateria-, vaatehuolto-, kylvetys-, 
siivous-, kuljetus- tai kuljetus-/saattajapalvelut. Näitä palveluja valvovat kuntien sosiaalityön 
osastot. 

Kolmas ryhmä on kotisairaanhoito, joka perustuu enemmän hoitoon ja sisältää esimerkiksi 
lääkityksen avulla annettavan avun.21 

Palvelusetelijärjestelmä otettiin käyttöön  Sosiaali- ja terveydenhuollon arvoseteleistä 
annetulla lailla vuonna 2009.22 Palveluseteleitä annetaan heikommassa asemassa oleville 
ryhmille markkinaehtoisempana mekanismina,23 koska järjestelmää voidaan käyttää 
yksityisten kotihoitopalvelujen kustannusten kattamiseen.24 Vuodesta 2009 lähtien kunnat 
ovat voineet päättää paitsi siitä, haluavatko ne ottaa käyttöön palveluseteleitä, myös siitä, 
millaisiin palveluihin niitä voidaan käyttää, niiden arvosta ja mahdollisista vastaanottajista.25 

Nyt on otettu käyttöön kotitöitä koskeva veronalennusjärjestelmä (kotitalousvähennys).26 
Se sisältää sekä hoitopalvelut että muut kuin hoitopalvelut sekä kodin kunnostustyöt.27 Kaikki 
verotettavaa tuloa saavat Suomessa asuvat voivat vähentää 15 % suoraan työllistyneiden 
työntekijöiden palkoista ja 100 % työnantajan sosiaaliturvamaksuista sekä 45 % 
palveluntarjoajaorganisaatiolta ostettujen palvelujen kustannuksista. Vuonna 2015 
vähennyksen enimmäismäärä oli 2 400 euroa palveluista, joiden hinta oli yli 100 euroa.28 
Järjestelmä käynnistettiin pilottihankkeella vuonna 1997, minkä jälkeen sitä laajennettiin 
virallisesti säännölliseksi ohjelmaksi vuonna 2001.29 Iäkkäät ihmiset ovat kuitenkin käyttäneet 
sitä sen jälkeen vain harvoin. Palveluja voi ostaa arvonlisäverovelvollisilta yrityksiltä ja voittoa 
tavoittelemattomilta yhteisöiltä, mutta verovähennystä ei voi käyttää yhdessä 
palvelusetelien tai hoitoavustusten kanssa.30 Verovähennysoikeutta voidaan käyttää 
käyttäjän talossa tai loma-asunnossa taikka käyttäjän vanhempien, isovanhempien tai 
muiden sukulaisten kotona suoritettaviin palveluihin, mutta yleisimmin sitä käytetään oman 
talon huolto- ja korjaus-/korjaustöiden tukemiseen .31 

  

 
20 Jokinen (2015). 
21 Jokinen (2015). 
22 Finlex (2009). 
23 4Quality 2015. 
24 Jokinen (2015). 
25 Jokinen (2015). 
26 IMPact PHS (2015). 
27 Jokinen (2015). 
28 IMPact PHS (2015). 
29 IMPact PHS (2015). 
30 Jokinen (2015). 
31 4Quality (2015). 
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Käyttäjätyypit 

 

Kunnallisista kotipalveluista hyötyvät ensisijaisesti lapsiperheet, kotitaloudet, joissa on 
vanhuksia sekä vammaisia. Vuonna 2012 kunnallisia kotitalouspalveluja sai 133 007 
kotitaloutta, joista 10 099 käytti palveluseteliä. Näitä palveluja käyttävien kotitalouksien 
osuus on kasvanut, kun taas lapsiperheiden osuus on pienentynyt.32 

Kunnallisia tukipalveluja tarjottiin 126 333 kotitaloudelle vuonna 2012.33 

Kunnalliset kotihoitopalvelut ovat yhä useammin yksinomaan yhteiskunnan vanhimpien ja 
heikoimmassa asemassa olevien saatavilla, ja suurin osa käyttäjistä on yli 85-vuotiaita. 
Käyttäjien, joiden tarpeita ei pidetä riittävän suurina, on turvauduttava yksityisiin, 
markkinaehtoisiin palveluihin tai perheenjäsenten epäviralliseen hoitoon.34 

Vuonna 2013 verohyvitysjärjestelmää hyödynsi 390 000 henkilöä. Muiden hoitojärjestelmien 
edunsaajilla ei ollut oikeutta käyttää verohyvitystä.35 Vaikka järjestelmä hyödyttää monia 
suomalaisia, sen käyttö näyttää lisääntyvän suurituloisten perheiden keskuudessa.36 

 

 

Tärkeimpien rahoitusvälineiden 
rahoitus ja liitännäishinnat 

 

Kunnat vastaavat resurssien kohdentamisesta kotihoito-ohjelmiin ja voivat halutessaan 
järjestää toimintansa tai tehdä yhteistyötä muiden kuntien kanssa.37 Suomen 330 kuntaa saa 
valtion avustuksia ja kerää kunnallisveroa iäkkäiden ja muiden haavoittuvassa asemassa 
olevien väestönosien tukemiseksi.38 Kotihoitopalvelujen tukemiseksi kannettava vero on 
porrastettu vero.39 Vuonna 2011 kunnalliset kotipalvelut maksoivat 794 miljoonaa euroa, 
mikä vastaa 3,7 % sosiaali- ja terveydenhuollon kustannuksista.40 

Kunnat tarjoavat suurimman osan hoitopalveluista, mutta yksityiset palveluntarjoajat ja 
voittoa tavoittelemattomat järjestöt täydentävät niitä. Lisäksi “kolmannen sektorin 
vapaaehtoiset” (joita rahoitetaan vähäisillä valtion tuilla ja vapaaehtoisjäsenyyksillä/ 
lahjoituksilla) tarjoavat myös kotipalveluja.41  

 
32 Jokinen (2015). 
33 Jokinen (2015). 
34 IMPact PHS (2015). 
35 IMPact PHS (2015). 
36 IMPact PHS (2015). 
37 Jokinen (2015). 
38 Jokinen (2015). 
39 4Quality (2015). 
40 Jokinen (2015). 
41 Jokinen (2015). 
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Pitkäaikaishoidon osuus Suomen bruttokansantuotteesta oli 2,1 % vuonna 2011. 
Pitkäaikaishoidon rahoitus tulee lähes yksinomaan veroista ja käyttäjämaksuista. 
Käyttäjämaksut perustuvat käyttäjän tuloihin ja kykyyn maksaa palveluista.42 

Vuonna 2004 verohyvitysjärjestelmän kokonaiskustannuksiksi arvioitiin 11  miljoonaa euroa. 
Tulosvaikutus oli 12,7 miljoonaa euroa.43 

 

 
Työjärjestelyt 

 

Suurimman osan hoitopalveluista tarjoavat  kunnat. Viime vuosina markkinoille on tullut yhä 
enemmän yksityisiä palveluntarjoajia. Nämä yritykset tarjoavat yleensä erilaisia palveluja, 
jotka eivät välttämättä liity kunnan tarjoamiin palveluihin. Palveluihin kuuluvat muun muassa 
siivous-, puutarhanhoito- ja ateriapalvelut.44  

Verohyvitysjärjestelmään osallistuvia kotihoitotyöntekijöitä voidaan palkata yksityisten 
palveluntarjoajien kautta tai työllistää suoraan, mutta 90 % työjärjestelyistä tehdään 
yksityisten palveluntarjoajien kautta.45 

 

 
Välittäjät ja laadunhallinta 

 

Paikallishallinnot toimivat Suomen ensisijaisina palveluntarjoajina.46 He voivat halutessaan 
ostaa palveluja muilta kunnilta tai yksityisiltä palveluntarjoajilta.47 Kunnan sosiaaliasiamies 
tai oikeusasiamies tukee käyttäjien tarpeita, antaa neuvontaa ja tietoa tarjolla olevista 
palveluista sekä välittää kotihoitotyön käyttäjien ja työntekijöiden välisiä erimielisyyksiä 
palveluista.48 

Vaikka suurin osa kotihoitopalveluista on säilynyt kunnan tuottamina, markkinoille on tullut 
yhä enemmän yksityisiä toimijoita. Vuonna 2013 sosiaalipalveluissa työskenteli 3 305 
yksityistä yritystä, jotka työllistivät 29 606 henkilöä. Yksityiset yritykset tarjoavat yleensä 
erilaisia palveluja kuin kunnat. Esimerkiksi, yksityiset yritykset keskittyvät todennäköisemmin 
siivous-, puutarhanhoito- ja ateriapalveluihin sekä muihin kuin kotipalveluihin. Kolmannen 
sektorin palveluntuottajat työllistivät 27 700 henkilöä vuonna 2011 ja tuottivat liikevaihtoa 
1,5 miljoonaa euroa, mutta niiden osuus kotipalvelujen henkilöstöstä ja liikevaihdosta oli vain 
1–2 %.49  

 
42 4Quality (2015). 
43 IMPact PHS (2015). 
44 4Quality (2015). 
45 IMPact PHS (2015) 
46 Jokinen (2015). 
47 4Quality (2015). 
48 4Quality (2015). 
49 4Quality (2015). 
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Valvira,50 kansallinen valvontaviranomainen, tarjoaa lisenssintarjoajana kiinnostuneille 
mahdollisuutta osallistua palveluseteliohjelmaan.51 

 

 

Työntekijöiden asema ja 
ammattitutkinto 

 

Suurin osa kotityöntekijöistä tarjoaa palveluja vanhuksille ja vammaisille. Vuonna 2012 
kotipalveluissa työskentelevistä 23 041 henkilöstä 22 374 tarjosi palveluja näille 
väestöryhmille. Tästä ryhmästä 18 145 työskenteli julkisella sektorilla, 3 287 yksityisellä 
sektorilla ja 942 voittoa tavoittelemattomissa järjestöissä. Eniten muiden kohderyhmien 
kotipalveluissa työskenteleviä työllistyi yksityiselle sektorille. Ikääntyneille suunnatussa 
hoitotyössä työskentelevien yksityisten työntekijöiden osuus on kuitenkin kasvussa.52 

Noin 80 % kotipalveluihin liittyvistä työntekijöistä  työskentelee kuntien sosiaalihuollossa. 
Yksityisten yrittäjien/ yrittäjien osuus on 5 %, kun taas yksityisen sektorin työntekijöiden 
osuus on 15 %. Yksityisen sektorin työntekijät työskentelevät yleisemmin muissa kuin 
hoitopalveluissa, vaikka rajanveto muihin kuin hoitopalveluihin on hämärtynyt.53 

Vuonna 2012 verohyvitysjärjestelmään liittyvissä työpaikoissa arvioitiin olevan 4 903 
henkilöä, joiden osuus oli 10 000 työtuntia vuodessa.54 

Vuodesta 2012 lähtien kotityönvälitys oli yksi kymmenestä nopeimmin kasvavasta naisten 
työllistymisalueesta kaikissa ikäryhmissä.55  

Vuonna 2000 perustettiin osaamiseen perustuva kolmivuotinen koti- ja kuluttajapalvelujen 
ammattitutkinto. Se on luokiteltu osaksi matkailu-, ravitsemis- ja kotitalousalaa, ja se 
integroitiin siivouspalvelututkintoon vuonna 2010.56 Vuodesta 2018 lähtien vastaavanlaisia 
pätevyyksiä on asetettu myös henkilökohtaisille avustajille. 

Lähihoitajan ammatti perustettiin vuonna 1993 kotihoitajien ja perushoitajien 
koulutusohjelmien yhdistämiseksi. Tämä ammatti edellyttää kolmivuotista koulutusta, ja 
lähihoitajien tehtävänä on auttaa käyttäjiä, joilla on jokapäiväisiä tarpeita. Lähihoitajan 
ammatin kautta hoitotarpeet ja muut kuin hoitotarpeet voidaan usein kattaa saman henkilön 
toimesta.57 Myös hoiva-avustajakoulutus on käynnistetty. Se on koulutus, joka koostuu 
kahdesta lähihoitajan tutkinnon osasta. Hoiva-avustajan koulutus kestää noin vuoden, kun 
taas lähihoitajan tutkinnon suorittaminen kestää noin 3 vuotta. 

 

 
50 https://www.valvira.fi/web/en/valvira.  
51 4Quality (2015). 
52 Jokinen (2015). 
53 Jokinen (2015). 
54 IMPact PHS (2015). 
55 Jokinen (2015). 
56 Jokinen (2015). 
57 4Quality (2015). 

https://www.valvira.fi/web/en/valvira
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Palkat 

 

Suomessa ei ole vähimmäispalkkaa. Kotihoitotyön palkat määräytyvät kuitenkin yleensä 
työehtosopimusten perusteella.58 Vuonna 2015 kunnalliset kotihoitotyöntekijät ansaitsivat 2 
534 euroa kuukaudessa 200 työpäivän ja 7,25 tunnin työpäivän perusteella.59  

 

 

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu 
terveydenhuollon alalla 

 

Suomen yksityisten hoitajien liitto60 edustaa 1 500 jäsentä, jotka työllistävät yli 85 000 
sosiaali- ja terveysalan sekä varhaiskasvatuksen ammattilaista. Yhdistys on itse 
Elinkeinoelämän keskusliiton jäsen61-62 

KT, eli Kunnalliset työnantajat on kuntasektorin työnantajajärjestö, joka edustaa kunnallisia 
työnantajia kansallisissa työmarkkinaneuvotteluissa ja kolmikantayhteistyössä. Kuntien 
palveluksessa on yli 200 000 terveydenhuolto- ja sosiaalialan työntekijää. 

Useimpiin julkisen terveydenhuollon työntekijöihin sovelletaan työehtosopimuksia, kuten 
kunnallista henkilöstöä koskevaa yleistä työehtosopimusta (KVTES), yksityistä 
sosiaalipalvelualaa koskevaa työehtosopimusta tai kiinteistöalan palkattuja työntekijöitä 
koskevaa työehtosopimusta.63  

Henkilökohtaiset avustajat kuuluvat Julkisten ja hyvinvointialan ammattiliitto JHL64 ään ja 
Suomen  lähi- ja perushoitajaliittoon (SuPer ry),65 kun taas kotityöntekijöitä edustaa 
Palvelualojen ammattiliitto (PAM). 66-67 

 

 
Käytänneprosessi 

 

Kotipalvelut ja kotihoitopalvelut kehitettiin ensimmäisen kerran kuntatasolla ikääntyneille 
1950-luvulta alkaen.68 

 
58 4Quality (2015). 
59 4Quality (2015). 
60 https://www.hyvinvointiala.fi/in-english.  
61 https://ek.fi/en.  
62 https://www.hyvinvointiala.fi/in-english.  
63 Jokinen (2015). 
64 https://www.tehy.fi/en.  
65 https://www.superliitto.fi/in-english.  
66 https://www.pam.fi/en.  
67 4Quality (2015). 
68 IMPact PHS (2015). 

https://www.hyvinvointiala.fi/in-english
https://ek.fi/en
https://www.hyvinvointiala.fi/in-english
https://www.tehy.fi/en
https://www.superliitto.fi/in-english
https://www.pam.fi/en
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Kunnat saivat itsenäisen oikeuden kohdentaa varoja kotihoitotyöhön sosiaali- ja 
terveydenhuollon suunnittelusta ja valtionavustuksista annetulla lailla.69-70 Tämä johtui 
vuoden 1991 suuresta taantumasta ja kunnallisten sosiaali- ja terveydenhuollon palvelujen 
rahoituksen leikkauksista. Lisäksi 1990-luvulla siirryttiin enimmäkseen kotipalveluista (muista 
kuin hoivapalveluista) enimmäkseen hoitopalveluihin.71  

Kotimaisen työn väliaikaista verovähennystä koskevalla lailla,72 jota kokeiltiin ensimmäisen 
kerran vuonna 1997, kehitettiin virallisesti verovähennysjärjestelmä ja avattiin 
kotihoitotyömarkkinat   yksityisille palveluntarjoajille.73 

Uusi sosiaalihuoltolaki74 tuli voimaan vuonna 2015, ja se oikeuttaa lapsiperheet saamaan 
kotipalveluita sairauden, syntymän, vamman tai muun haastavan elämäntilanteen 
yhteydessä. Ohjelman tarkoituksena on vähentää lapsiperheille tarjottavien palvelujen 
esteitä.75 

Sosiaali- ja terveysministeriö76 koordinoi nykyisin kodinhoitoa, joka voidaan jakaa kolmeen 
ryhmään: kodinhoitopalvelut, tukipalvelut ja kotisairaanhoito.77 Kotiavun verohyvitystä 
hallinnoi Verohallinto.78-79 

 

 
Yhteiskunnat eri maissa 

 

Suomessa on yhtäläisyyksiä muihin pohjoismaisiin sosiaalidemokraattisiin järjestelmiin, 
kuten yleismaailmallisuusperiaatteeseen, palkansaajien työsuhde-etuuksiin ja yhden-
vertaiseen kohteluun.80 

 

 
Aiemmat välineet 

 

1990-luvun talouskriisi ja sitä seurannut talouden taantuma, väestörakenteen muutos ja 
työvoimapula rasittivat PHS-järjestelmää, varsinkin hallituksen leikattua kunnille 
myönnettäviä avustuksia.81 Vuonna 2009 entinen työ- ja elinkeinoministeriö82 käynnisti 
ohjelman yksityisen sektorin avaamiseksi sosiaali- ja terveydenhuollon markkinoille 
käyttäjien valinnanvaran monipuolistamiseksi ja julkiselle sektorille aiheutuvien kustannusten 

 
69 Finlex (1992b). 
70 Jokinen (2015). 
71 4Quality (2015). 
72 Finlex (1997). 
73 4Quality (2015). 
74 Finlex (2014). 
75 Jokinen (2015). 
76 https://stm.fi/en/frontpage.  
77 4Quality (2015). 
78 https://www.vero.fi/en.  
79 IMPact PHS (2015). 
80 Jungerstam/Wentjärvi (2019). 
81 Jokinen (2015). 
82 https://tem.fi/en/frontpage.  

https://stm.fi/en/frontpage
https://www.vero.fi/en
https://tem.fi/en/frontpage
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vähentämiseksi. Toimenpide kohdistui myös koulutukseen ja työolojen parantamiseen. 
Ohjelma kesti vuoteen 2015.83  

Nykyistä verovähennysjärjestelmää kokeiltiin ensimmäisen kerran vuonna 1997.84 

 

 
Lupaavat käytännöt 

 

Hoiva-avustajan koulutus voi myös mahdollistaa maahanmuuttajien pääsyn sosiaali- ja 
terveydenhuollon työhön ja suorittamaan lähihoitajan tutkintoa.  Tarvitaan pikaisesti hyviä 
käytäntöjä, jotta voidaan varmistaa kielitaito turvallisen ja korkealaatuisen suorituskyvyn 
varmistamiseksi. 

 

 
83 Jokinen (2015). 
84 4Quality (2015). 
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Sanasto 
 

Virallistaminen: Epävirallisen hoitotyön yhteydessä Euroopan komissio kuvailee, miten 
”epävirallisen hoidon virallistaminen tapahtuu joko maksujen ja niihin liittyvän 
sosiaaliturvan (eläke- ja sairausvakuutus), ammattitaitojärjestelmien koulutuksen/ 
sertifioinnin ja lopuksi lainsäädännön avulla (aseman tunnustaminen ja oikeus tulla 
arvioiduksi hoitajana)”. Samassa artiklassa EY liittää “kaikentyyppiseen viralliseen 
työhön" seuraavat piirteet: maksut (mieluiten säännölliset ja ennakoitavat), työsopimus 
ja sosiaaliturva (kuten sääntelyllä suojatut), koulutus ja pätevyyden tunnustaminen sekä 
laajempi lainsäädäntö, jossa tunnustetaan tehtävän merkitys ja taataan tietyt 
vähimmäisoikeudet”.85 

Maahanmuutto: ”Maahanmuutto” on tapahtuma, jolla henkilö vakiinnuttaa vakituisen 
asuinpaikkansa jäsenvaltion alueelle ajaksi, joka on tai jonka odotetaan olevan vähintään 
12 kuukautta. Henkilö on aiemmin vakituisesti asunut toisessa jäsenvaltiossa tai 
kolmannessa maassa (muuttoliikkeestä ja kansainvälisestä suojelusta annettu asetus (EY) 
N:o 862/2007).86 

Siirtoketju: Käsitteellä ”ketjumuutto” tai ”siirtolaisketju” tarkoitetaan prosessia, jossa 
siirtolaisten ensimmäiset siirrot johtavat uusiin siirtoihin samalta alueelta samalle 
alueelle. Ketjumuuttojärjestelmässä yksittäiset yhteisön jäsenet muuttavat ja sitten 
kannustavat tai avustavat muuttoliikkeen jatkumista.”87 

Ammatillistaminen: “[A]mmatillistamisella tarkoitetaan sellaisten tietyn alan työntekijöiden 
työllistämistä ja sosiaaliturvaa koskevien oikeuksien myöntämistä, jotka vastaavat laissa 
säänneltyjen työsopimusten nojalla työskentelevien työntekijöiden oikeuksia, mukaan 
lukien ihmisarvoinen palkka, säännelty työaika, palkallinen loma, työterveys ja -
turvallisuus, eläkkeet, äitiys-/isyys- ja sairauslomat, työkyvyttömyyskorvaukset, 
työsopimuksen irtisanomista tai päättämistä koskevat säännöt, oikeussuojakeinot 
väärinkäyttötapauksissa ja koulutusmahdollisuudet; katsoo, että kotitaloustyötä ja 
hoitoalaa voidaan ammattimaistaa yhdistämällä julkinen talous (verohelpotukset), 
sosiaalinen rahoitus (perheavustukset, tuki yrityksille, keskinäiset yhtiöt ja 
sairausvakuutus, yritysneuvostot jne.) ja yksityinen rahoitus (yksityishenkilöiden 
suorittamien palvelujen maksaminen)."88 

Laillistaminen (regularisation): (Laittoman) maahanmuuton yhteydessä Euroopan unioni 
määrittelee “laillistamisen” ”valtiolliseksi menettelyksi, jolla laittomasti oleskeleville 
kolmansien maiden kansalaisille myönnetään oikeudellinen asema”; laillistamisen 
synonyymi, jota käytetään pikemminkin Yhdysvalloissa ja vähemmän EU:ssa, on 
”legalisation”. (Am. Engl: “legalization”).89  

Säännöllinen ammatti: Työn ja ammattien osalta EU määrittelee ammatin "säännellyksi (…), 
jos [henkilöllä] on oltava tietty tutkinto päästäkseen ammattiin, osallistuakseen erityisiin 

 
85 Euroopan parlamentti (2008). 
86 Eurostat (2018). 
87 Euroopan komissio (2018b): 
88 Euroopan parlamentti ja -neuvosto (2016: 6). 
89 Euroopan komissio (2009). 
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kokeisiin, kuten valtion kokeisiin, ja/tai ilmoittautuakseen ammattialajärjestöön ennen 
kuin [henkilö] voi harjoittaa sitä”.90 

Pimeä työ: EU:ssa pimeällä työllä tarkoitetaan "[k]aikkea palkallista toimintaa, joka on 
luonteeltaan laillista mutta jota ei ole ilmoitettu viranomaisille, ottaen huomioon 
jäsenvaltioiden sääntelyjärjestelmien erot.” Jäsenvaltiot ovat hyväksyneet erilaisia 
määritelmiä, joissa keskitytään joko työ-, vero- ja/tai sosiaaliturvalainsäädännön tai -
asetusten noudattamatta jättämiseen: Jos on olemassa muita noudattamatta jättämisen 
muotoja, kyse ei ole pimeästä työstä. Jos tarjotut tavarat ja palvelut ovat laittomia 
(esimerkiksi huumausaineiden, ampuma-aseiden, henkilöiden tai rahanpesun tuotanto 
tai kauppa, joka on kielletty lailla), ne ovat osa laajempaa rikollista taloutta eli ”harmaata 
taloutta” (joka usein määritellään sekä pimeäksi taloudeksi että rikolliseksi taloudeksi), ja 
jos rahamaksua ei suoriteta, ne kuuluvat palkattomaan talouteen.91 

Paperiton tai laiton maahanmuuttaja: EU määrittelee ”paperittoman” tai ”laittoman 
maahanmuuttajan” ”Schengen-valtion alueella oleskelevaksi kolmannen maan 
kansalaiseksi, joka ei täytä tai ei enää täytä asetuksessa (EU) 2016/399 (Schengenin 
rajasäännöstö) vahvistettuja maahantulon edellytyksiä tai muita maahantulon, oleskelun 
tai asumisen edellytyksiä kyseisessä EU:n jäsenvaltiossa.”92 

Palkaton talous: Ilmaisulla ”palkaton talous” tarkoitetaan toimintaa, joka on luonteeltaan 
laillista mutta jota ei ole ilmoitettu viranomaisille ja josta ei ole maksettu rahallisesti.93 

 
90 EU (2019). 
91 Euroopan komissio (2018a): 
92 Euroopan komissio (2018b): 
93 Euroopan komissio (2018a): 
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