
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Henkilökohtaiset ja kotihoitopalvelut Käytänteet ja välineet: 

Tilanne EU:n 21 jäsenvaltiossa 

 

 

 

 
Joulukuu 2020 

 

 

 

 

 

Enikö Baga, Rachel Cylus, Sigrid Rand, Verena Rossow 

Talous-, työ- ja kulttuuri-instituutti (IWAK)/Frankfurtin Goethe-yliopiston keskus 

 
 
 
 
 
 
 

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) 



Tämän projekti on Euroopan 

unionin rahoittama. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

1 

 

Sisällysluettelo 

Sisällysluettelo .............................................................................................................................................. 1 

Esipuhe .......................................................................................................................................................... 2 

Kotihoitotyön kasvua tukevat tekijät ............................................................................................................ 4 

Kotihoitotyön määritelmä ........................................................................................................................... 10 

Kotihoitotyön kaksi pääkomponenttia: Hoito- ja muut palvelut ................................................................ 13 

Työjärjestelyt .............................................................................................................................................. 15 

Haasteet kotihoitotyön virallistamisessa .................................................................................................... 17 

Kotihoitotyövälineiden sisäiset mekanismit ............................................................................................... 19 

Hyvinvointijärjestelmien ja kotihoitotyökäytänteiden välinen suhde ........................................................ 24 

Mitä seuraavaksi? ....................................................................................................................................... 29 

Sanasto ........................................................................................................................................................ 32 

Viitteet ........................................................................................................................................................ 34 

 
 
 
 
Luettelo taulukoista ja luvuista 

Taulukko 1: Hoito- ja muut palvelut 

Taulukko 2: Haasteet kotihoitotyössä ja nykyiset lähestymistavat 

Taulukko 3: Mekanismien ja välineiden välinen vuorovaikutus 

Taulukko 4: Kotihoitotyöntekijöiden tutkintojen laajentamiseen liittyvät edut ja haasteet 

Kuva 1: PHS-maat ryhmiteltyinä yhteisten hyvinvointiominaisuuksien mukaan 

 

   



Tämän projekti on Euroopan 

unionin rahoittama. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

2 

 

Esipuhe 

Henkilökohtaisten ja kotitalouspalvelujen alalla työskentelee tällä hetkellä Euroopassa noin 6,3 miljoonaa 

henkilöä, mikä on noin 3,4 prosenttia EU:n kokonaistyöllisyydestä (9,5 miljoonaa, jos mukaan luetaan 

myös pimeä työvoima).1 Kotihoitotyö viittaa palkattuun muuhun kuin hoitotyöhön ja hoitotyöhön sekä 

niiden päällekkäisyyteen yksityiskodeissa. 

Työllistämisalana kotihoitotyö voi kasvaa merkittävästi. Kotihoitotyön vakituisten työntekijöiden määrää 

on lisättävä, jotta voidaan vastata alan kasvaviin tarpeisiin, joista monet johtuvat eri puolilla Eurooppaa 

tapahtuvista väestörakenteen muutoksista. Ikääntyneiden kasvava väestö tarvitsee enemmän tukea 

voidakseen asua omissa kodeissaan, kun taas työikäisen väestön väheneminen edellyttää aloitteita, jotka 

auttavat aktivoimaan ja aktivoimaan mahdollisimman monia työikäisiä henkilöitä esimerkiksi 

parantamalla työ- ja yksityiselämän tasapainoa ja tarjoamalla enemmän valinnanvaraa työssäkäyville 

naisille. Kansainvälisten ihmisoikeussäädösten, kuten vammaisten oikeuksia koskevan YK:n 

yleissopimuksen, innoittamat kehittyvät odotukset lisäävät myös kotihoitotyön ammattilaisten kysyntää. 

Sukupuolinäkökulmasta kaikki kotihoitoalan julkisen tuen muodot ovat hyödyllisiä, sillä naiset edustavat 

suurinta osaa alan palveluntarjoajista sekä pimeän talouden työntekijöinä että perheenjäseninä, jotka 

hoitavat kotitalous- ja hoitotehtäviä palkattomasti.2 Naiset edustavat myös suurta osaa kotihoitotyön 

käyttäjistä, koska he muodostavat enemmistön ikääntyneestä väestöstä.3 Palkattomasti työskentelevät 

naiset hyötyisivät kaksinkertaisesti pääsystä virallisen kotihoitotyön piiriin sekä mahdollisuutena saada 

vuorohoitoa että mahdollisuutta päästä työmarkkinoille. Lisäksi kotihoitotyön siirtyminen viralliseen 

talouteen vahvistaisi sitä merkittävästi, koska alalla on tällä hetkellä paljon pimeitä ja epävirallisia 

työjärjestelyjä. Säännellyt kotihoitoalat tarjoavat lukuisia mahdollisuuksia palkata työntekijöitä, joilla on 

erilaista ammattitaitoa ja pätevyyttä, kuten naisia, jotka ovat hankkineet kotipalvelu- ja hoitotaitoja 

palkattomasti, ja työntekijöitä, joilla on haasteita siirtyä (uudelleen) virallisille työmarkkinoille. Tämän 

seurauksena kotihoitotyön tehostamiseen tähtäävät käytännöt ovat erinomaisia sosiaalisia 

investointikäytäntöjä, joilla on huomattava sosiaalinen ja taloudellinen tuotto. Näiden käytäntöjen 

tehokkuuden varmistamiseksi olisi ainakin etukäteen suunnattava enemmän rahoitusta kotihoitotyöhön 

liittyville aloille. 

Kotihoitopalveluiden edistämistä (Ad-PHS) koskevassa hankkeessa pyritään luomaan kotihoitotyölle 

yhteiset keskustelupuitteet eri toimijoiden välille eri jäsenvaltioissa. Tässä yhteydessä yhteisen 

diskursiivisen kehyksen luominen merkitsisi tietoisuutta kotihoitotyön eri määritelmistä eri jäsenvaltioissa 

ja yhteistä viestintäponnistelua. Tarkoituksina on löytää määritelmä, joka on toteutettavissa kaikille 

implisiittisille toimijoille, tämän alan edistämisessä käytettyjen eri lähestymistapojen yhteinen luokittelu 

ja yhteinen ymmärrys toimintaohjeista, jotka tukisivat sen jatkokehitystä. Tämän vuoksi tämän hankkeen 

tavoitteena on ymmärtää, miten kotihoitotyö toimii nykyisin eri yhteyksissä ja käyttää tätä tietoa 

 
1 Lebrun (2020). Ennen kuin Yhdistynyt kuningaskunta lähti EU:sta, Decker/Lebrun (2018: 9) totesivat, että 8 miljoonaa ihmistä 
työskenteli virallisesti tällä alalla (esim. luku ei sisällä pimeää työvoimaa). 
2  Vertailun vuoksi voidaan todeta, että Saksan autoteollisuuden valtiontuet tukevat pääasiassa miehiä, joiden osuus alan 
työntekijöistä on noin 80 prosenttia ja jotka edustavat myös autojen suurinta käyttäjäryhmää (Ohrem/Meier-Gräwe 2012). 
3 Euroopan komissio (2020a). 
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sellaisten puitteiden kehittämiseen, jotka tukevat kaikkia EU:n jäsenvaltioita kotihoitotyön 

toimintalinjojen kehittämisessä. 

Helpottamalla kotihoitotyötä koskevan yhteisen keskustelun syntymistä sekä EU:n että jäsenvaltioiden 

tasolla voidaan edistää myös taloudellista ja sosiaalista hyvinvointia EU:ssa. Ensinnäkin kotihoitotyön 

nykyisillä ja tulevilla työntekijöillä on oltava työoikeudet (mukaan lukien oikeudenmukaiset palkat) ja 

sosiaaliturva, joka liittyy viralliseen 4  ja säänneltyyn 5  työhön kaikissa maissa. Lisäksi kotihoitotyön 

käyttäjät, erityisesti haavoittuvassa asemassa olevat väestöryhmät, kuten vanhukset, kroonisesti sairaat 

ja vammaiset, jotka voivat olla riippuvaisia kotihoidosta päivittäin, tarvitsevat kohtuuhintaisia ja 

luotettavia palveluja. Kotihoitotyöntekijöiden ja käyttäjien sekä työnantajien, olivatpa he käyttäjiä tai 

palveluntarjoajia, tarpeisiin ja huolenaiheisiin vastaaminen voi auttaa kehittämään lähestymistapoja 

asiaan liittyvien alojen ammattimaistamiseksi ja säännönmukaistamiseksi. Nykyisissä epävirallisissa 

työjärjestelyissä ammatillisia ja laatustandardeja on vaikea panna täytäntöön. Asianmukaisen työntekijän 

pätevyyden puute vaikuttaa kielteisesti sekä kotihoitotyöntekijään, jolta on evätty pääsy ylöspäin 

suuntautuvaan ammatilliseen liikkuvuuteen, että kotihoidon käyttäjään, jolla ei ole takeita tarjottujen 

palvelujen laadusta. Tässä yhteydessä myös työmarkkinaosapuolilla on tärkeä rooli työehtosopimuksista 

neuvoteltaessa ja asiaan liittyviin sääntelykehyksiin vaikuttaessa. 

Yhteinen keskustelu voi myös auttaa tunnistamaan kotihoitotyön yhteiset piirteet ja haasteet kaikissa 

jäsenvaltioissa. Tämän ansiosta jäsenvaltioiden on helpompi jakaa parhaita käytäntöjä, työskennellä 

kotihoitotyön virallistamiseksi ja ammattimaistamiseksi sekä kehittää tarvittavaa sääntelyä ja valvontaa. 

Jäsenvaltioissa on tällä hetkellä eriasteista ammatillistamista ja virallistamista kotihoitotyössä. Sekä 

jäsenvaltioiden välisten että kolmansien maiden kanssa käytävien muutosketjujen6 suuri riippuvuus ja 

siitä johtuva rahoitussuoritusten merkitys tietyille jäsenvaltioille lisäävät entisestään tarvetta luoda 

yhteiset eurooppalaiset puitteet kotihoitoalan käsittelemiseksi. Tällaisen kehyksen olisi oltava osa tulevia 

EU: n aloitteita, kuten suunniteltua Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilaria koskevaa 

toimintasuunnitelmaa ja kaikkia hoitopalveluihin liittyviä aloitteita (pitkäaikaishoito, lapsitakuu, 

sukupuolten tasa-arvostrategia ja Euroopan vammaisstrategia).  

Poliittiset päättäjät voivat parhaiten tukea kotihoitotyön kehittämistä omassa maassaan, jos he 

ymmärtävät selkeästi näiden alojen erityishaasteet ja sen toimiin liittyvät tärkeimmät suorat ja epäsuorat 

vaikutukset sekä lähestymistavat, joita muut maat ovat esittäneet samanlaisissa olosuhteissa. Sen vuoksi 

on erittäin tärkeää ymmärtää, miten politiikka on vaikuttanut maissa, joissa on kehittyneitä kotihoitotyön 

välineitä. 

Tarkasteltaessa kotihoitotyön virallisia toimia tässä asiakirjassa erotetaan toisistaan käytänteisiin liittyvät 

välineet ja mekanismit: 

- Käytännevälineet ovat konkreettisia toimia, jotka tietyt valtion elimet ovat suunnitelleet tiettyjen 

käytännetavoitteiden tukemiseksi. Kotihoitotyön osalta joihinkin yhteisiin välineisiin kuuluvat 

minityöpaikat, arvosetelit ja käteissiirrot (esim. veronalennukset ja hoitoavustukset). Näiden 

 
4 Ks. sanasto. 
5 Ks. sanasto. 
6 Ks. sanasto. 
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yhteisten välineiden ominaisuudet vaihtelevat kansallisten olosuhteiden mukaan, ja niitä voidaan 

mukauttaa tai muuttaa ajan mittaan.  

- Käytännevälineiden toimintamekanismit ovat näiden yhteisten välineiden piirteitä, jotka 

vaihtelevat kansallisten olosuhteiden mukaan ja joita voidaan mukauttaa tai muuttaa ajan 

mittaan kotihoitotyön toimien virallistamiseen ja sääntelyyn liittyviin erityisiin haasteisiin 

vastaamiseksi.  

 

Sellaisten käytännevälineiden ja mekanismien ymmärtäminen, joita käytetään kotihoitotyön haasteisiin 

vastaamiseksi tietyssä maassa, tukee poliittisia päättäjiä parhaiten paikallisia erityistarpeita vastaavien 

välineiden suunnittelussa, ja jotka ovat pitkällä aikavälillä menestyksekkäimpiä. 

Tässä asiakirjassa olemme yksilöineet neljä laajaa haastetta, jotka jäsenvaltiot saattavat haluta ottaa 

huomioon suunnitellessaan välineitä kotihoitotyön toimien tukemiseksi: avoimuus, saavutettavuus, 

toimivuus ja kestävyys. Välineillä voidaan vastata näihin haasteisiin ottamalla käyttöön mekanismeja, 

jotka tarjoavat ratkaisuja rahoituksen, prosessinhallinnan ja laadunhallinnan kautta. Jäsenvaltiot, joissa 

kotihoitotyö on keskeisellä sijalla, ovat kehittäneet useita välineitä, joissa kussakin keskitytään eri 

kohderyhmiin. Yksi väline voi sisältää useita mekanismeja, joilla erilaisia haasteita voidaan ratkaista 

tehokkaasti. Laaja tarjonta auttaa maan kotihoitojärjestelmää (-järjestelmiä) vastaamaan parhaiten eri 

työntekijöiden ja käyttäjien erilaisiin tarpeisiin.  

Tässä asiakirjassa, joka on osa Ad-PHS-hanketta, pyritään tarkastelemaan kotihoitotyön tilaa 21:ssä EU:n 

jäsenvaltiossa: Alankomaat, Belgia, Bulgaria, Irlanti, Italia, Itävalta, Luxemburg, Malta, Puola, Ranska, 

Romania, Saksa, Slovakia, Slovenia, Suomi, Tanska, Unkari ja Viro. Siinä korostetaan kotihoitotyön 

merkitystä Euroopan unionille ja ehdotetaan lähestymistapoja alan analysointiin kansallisella tasolla. 

Kertomuksessa luodaan puitteet kotihoitotyön toiminnan ymmärtämiseksi eri yhteyksissä hyödyntämällä 

esimerkkejä eri jäsenvaltioissa nykyisin käytössä olevista käytänteistä ja välineistä. Terveydenhuollon 

yhteisillä eurooppalaisilla puitteilla tuettaisiin maita, jotka ovat kiinnostuneita kehittämään jatkuvasti 

kotihoitotyön välineitä ja toimintalinjoja voidakseen edistää EU:n ja oman maan kehitystä tällä keskeisellä 

alalla, millä olisi suuri vaikutus miljoonien eurooppalaisten elämänlaatuun.  

Kotihoitotyön kasvua tukevat tekijät 

Alan kasvuun vaikuttavat tekijät voivat keskittyä käyttäjien nykyiseen ja kehittyvään kotihoitotyön 

kysyntään sekä mahdollisuuksiin lisätä kotihoitotyöntekijöiden tarjontaa.  

Kotihoitotyön kysynnän odotetaan kasvavan kaikkialla EU:ssa, mikä johtuu väestörakenteen muutoksista, 

vammaisten,7 myös monien ikääntyneiden, paremmasta sosiaalisesta osallisuudesta, kun heille kehittyy 

 
7 Vammaisten oikeuksia koskeva YK:n yleissopimus (YK:n vammaissopimus) edistää myös osaltaan kotihoitotyön kasvutarvetta, 
koska se tukee vammaisten oikeuksia elää itsenäisesti ja integroitua yhteisöihinsä (19 artikla). Kaikki EU:n jäsenvaltiot ovat 
allekirjoittaneet YK:n vammaissopimuksen, ja EU ratifioi sen joulukuussa 2010. EU on sitoutunut siirtymään laitoshoidosta 
yhteisöpohjaiseen hoitoon osana vammaisstrategiaansa 2010–2020 (Open Society Foundations (2012): Euroopan unioni ja oikeus 
yhteisölliseen elämään). 
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toiminnallisia esteitä, sekä hoitovelvollisuuksia hoitaneiden henkilöiden, erityisesti naisten, kasvavasta 

siirtymisestä työmarkkinoille.  

65-vuotiaiden ja sitä vanhempien osuus kasvaa kaikissa jäsenvaltioissa. Lisäksi eniten hoitoa tarvitsevien 

yli 80-vuotiaiden väestön ennustetaan yli kaksinkertaistuvan vuosina 2017–2060.8 EU on myös sitoutunut 

siirtymään laitoshoidosta yhteisöpohjaiseen hoitoon osana vammaisstrategiaansa 2010–2020, ja sen 

odotetaan jatkavan tätä politiikkaa seurantastrategiassa ja EPSR:n mukaisesti. Tätä taustaa vasten 

paremmin säännellyt ja laajennetut kotihoitotyön alat helpottavat kasvavan väestörakenteen ja muiden 

haavoittuvassa asemassa olevien väestöryhmien, kuten vammaisten ja kroonisesti sairaiden, luottamusta 

heidän tarvitsemiensa palveluiden saatavuudesta ja kohtuuhintaisuudesta silloin ja siellä, missä he niitä 

tarvitsevat. Lisäksi naisten osuuden lisääminen työvoimasta on tärkeä osa EU:n tavoitteita. EU:n tasa-

arvostrategiassa keskitytään lisäämään naisten osallistumista työmarkkinoille, kaventamaan sukupuolten 

välisiä palkka- ja eläke-eroja sekä kuromaan umpeen sukupuolten välistä huoltovajetta.9 Vaikka naisten 

osallistuminen työmarkkinoille on lisääntynyt, se on edelleen jäljessä miesten osallistumisasteesta. 

Hoitovastuussa olevilla äideillä ja naisilla on suurin työllisyysvaje, sillä yli 22 prosenttia työttömistä naisista 

ilmoittaa jättäneensä työpaikan perhesyistä.10 Yksi tapa käsitellä tätä tilannetta on ”työn ja yksityiselämän 

tasapainoa koskeva direktiivi”, jolla edistetään hoitovelvollisuuksien tasapuolista jakamista vanhempien 

kesken. Työ- ja yksityiselämän tasapainon löytäminen on kuitenkin erityisen haastavaa yksinhuoltajille, 

joista suurin osa on naisia.11 Naiset tekevät myös suurimman osan palkattomasta työstä, minkä vuoksi 

vastuun tasapuolinen jakaminen kotona on ratkaisevan tärkeää, samoin kuin lastenhoidon, 

sosiaalihuollon ja kotitalouspalvelujen saatavuus erityisesti yksinhuoltajille. Lisäksi joidenkin naisten 

aliedustus työmarkkinoilla johtuu usein sukupuolen intersektionaalisesta vahvistamisesta, johon liittyy 

muita haavoittuvuuden tai syrjäytymisen edellytyksiä, kuten etniseen tai12 uskonnolliseen vähemmistöön 

kuuluminen tai maahanmuuttajatausta. Kotihoitotyön kehittämisen edistäminen ei näin ollen ratkaisisi 

ainoastaan käyttäjien työllisyyteen ja sukupuoleen liittyviä palkka-, eläke- ja hoitovajetta, vaan loisi 

samalla työmahdollisuuksia lastenhoidon, sosiaalihuollon ja kotihoitopalvelujen alalla. Tämä olisi 

kaksinkertainen etu pyrittäessä tasoittamaan naisten palkka- ja eläke-eroja, jotka todennäköisesti 

jatkuvat epävirallisissa työjärjestelyissä. 

Kotihoitotyöntekijöiden tarjonta voi kasvaa hyödyntämällä nykyistä pimeää työvoimaa ja siirtämällä se13 

viralliseen talouteen sekä puuttumalla pimeää työtä tukeviin rakenteellisiin syihin. Pimeän työn 

vähentäminen kaikilla aloilla on jo nyt Euroopan unionin ensisijainen tavoite, koska se ”vahingoittaa 

unionin taloutta, [johtaa] epäreiluun kilpailuun, [vaarantaa] unionin sosiaalimallien rahoituksen 

kestävyyden ja [johtaa] työntekijöiden sosiaaliturvan ja työsuhdeturvan lisääntyvään puutteeseen.”14 

Vuonna 2016 kaiken pimeän työn osuus EU28-maiden BKT:sta oli 17,9 prosenttia eli 2,36 biljoonaa 

euroa, 15  mikä merkitsi huomattavia tappioita mahdollisissa verotuloissa ja sosiaaliturvamaksuissa. 

 
8 YK (2019). 
9 Euroopan komissio (2020a). 
10 Eurostat (2020); Katalyytti (2019 Eurostatin tietojen perusteella).  
11 Maldonado, Laurie C./Nieuwenhuis, Rense (2015). 
12 ENAR (2017). 
13 Euroopan komissio (2017a). 
14 Euroopan parlamentti ja neuvosto (2016: L 65/13).  
15 Pérez-Magro et al. (2017). 
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Terveys- ja sosiaalipalvelut ovatkin kolmanneksi yleisin ala, jolla tehdään pimeää työtä.16 Lebrun (2020) 

varovaisen arvion mukaan, pimeästi ilmoitettujen PHS-työntekijöiden määrä on 3,1 miljoonaa, mikä 

vastaa joka kolmatta alan työntekijää koko Euroopassa. Maissa, joissa PHS-toiminta ei ole kehittynyttä, 

tilastot viittaavat jopa siihen, että 70 prosenttia17  PHS-työntekijöistä työskentelee harmaan talouden 

piirissä. EU:n ensisijaisena tavoitteena pimeän työn torjunnan edistämiseksi olisi oltava sellaisten 

käytänteiden sekä sääntely- ja lainsäädäntökehysten kehittäminen, joilla tuetaan pimeän kotihoitotyön 

vaihtoehtoja.  

Työikäisen väestön väheneminen aiheuttaa pullonkauloja eri aloilla, kun työnantajilla on vaikeuksia 

täyttää avoimia työpaikkoja eläkkeelle jääviltä työntekijöiltä. Työmarkkinoiden tukeminen edellyttää 

useampien yksilöiden aktivointia. Vakaiden ja säänneltyjen kotihoitotyömarkkinoiden kehittäminen voisi 

mahdollistaa sen, että henkilöt, jotka tällä hetkellä huolehtivat hoitotehtävistä ja tekevät kotitaloustöitä 

palkattomasti, voivat palata palkkatyöhön tai lisätä osallistumistaan siihen. Jälleen kerran naiset 

muodostavat enemmistön tästä kohderyhmästä, koska he ovat yliedustettuina palkattomassa työssä. Kun 

otetaan huomioon kotihoidon kasvava merkitys laitoshoitoon verrattuna, laitoshoitotyöhön koulutetut 

henkilöt olisi myös siirrettävä kotihoitotyöhön – erityisesti kotihoidon osalta – esimerkiksi käyttämällä 

eurooppalaista hoitotodistusta. Näin ollen kotihoitotyön kehittäminen auttaisi myös vastaamaan sekä 

korvaaviin tarpeisiin että sukupuolten välisiin palkkaeroihin laajemmilla eurooppalaisilla työmarkkinoilla.  

Tutkimuksissa arvioidaan, että kehityksen ansiosta kotihoitotyöhön osallistuvilla aloilla on mahdollisuus 

luoda 5 miljoonaa uutta työpaikkaa. 18  Kotihoitotyön ammattilaiset voivat luoda miljoonille ihmisille 

ammatillisia mahdollisuuksia vaikuttaa merkittävästi muiden elämään Euroopassa sekä hoitoalalla että 

muissa ammateissa.19 Yhtä tärkeää on, että se voi tarjota mahdollisuuksia laajalle joukolle työntekijöitä, 

koska alalle pääsee helposti, siinä on joustavat työajat sekä koulutusta ja kokemusta koskevat 

vähimmäisvaatimukset, erityisesti – muttei ainoastaan – muussa kuin hoitotyössä. Vaikka kotihoitotyö ei 

olekaan sellaisenaan tavoite, se voi myös edistää työpaikkojen luomista ihmisille, jotka kohtaavat esteitä 

työpaikan löytämisessä ja säilyttämisessä. Tällaisia ovat esimerkiksi henkilöt, joilla on vanhentunut 

pätevyys ja joilta puuttuu pätevyys ja virallisesti tunnustetut taidot. Jotkut näistä henkilöistä kuuluvat 

niiden 25–54-vuotiaiden eurooppalaisten 20 prosentin joukkoon, jotka eivät ole suorittaneet keskiasteen 

koulutusta20 ja joilla voi siksi olla vaikeuksia saada ammattitaitoa vaativaa työtä. Toiset saattavat olla 

vaarassa menettää työpaikkansa automaation vuoksi. Täysaikaisten kotihoitotyöpaikkojen kehittäminen 

voisi myös auttaa integroitumaan työvoimaan pitkäaikaistyöttömiä, jotka muodostavat EU:n 28 

jäsenvaltion työttömistä noin puolet. 21  Lisäksi joihinkin muihin kuin hoitoalan työpaikkoihin riittää 

rajallinenkin kielitaito, mikä tarjoaa mahdollisuuksia muista jäsenvaltioista ja kolmansista maista tuleville 

siirtotyöläisille. Naiset, joihin työttömyys on perinteisesti vaikuttanut enemmän ja joiden työttömyysaste 

on EU:n 28 jäsenvaltiossa yleensä korkeampi kuin miesten, 22  muodostavat jo noin 90 prosenttia 

 
16 Decker/Lebrun (2018: 9). 
17 Nämä tilastot viittaavat todennäköisesti työntekijöihin, jotka työskentelevät muissa palveluissa kuin hoivapalveluissa. 
18 Decker/Lebrun (2018). 
19 EASPD (2019a). 
20 Eurostat (2018a). 
21 Euroopan komissio (2019). 
22 Eurostat (2019a). 
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kotihoitotyöntekijöistä. 23  Työvoiman monipuolistamista olisi pyrittävä lisäämään merkittävästi muun 

muassa rekrytoimalla lisää miehiä ja torjumalla sukupuolistereotypioita. Lisäksi olisi luotava väyliä 

ammatilliseen kehitykseen ja urakehitysmahdollisuuksiin varmistaen samalla, että kaikilla työntekijöillä 

on yhtäläiset mahdollisuudet hyödyntää niitä.24  On kuitenkin tärkeää huomata, että ammattitaito ja 

pätevyys ovat avainasemassa kotihoitotyön koulutuksen lisäämisessä ja kehittämisessä erityisesti niillä 

aloilla, jotka ovat ammatillisesti säänneltyjä. Kotihoitotyön kehittämisessä olisi siksi painotettava 

houkuttelevien työpaikkojen luomista kaikille sen sijaan, että sitä pidettäisiin houkuttelevana alana vain 

niille työntekijöille, joilla on vaikeuksia päästä työmarkkinoille.25 Kaikessa kotihoitotyössä on edelleen 

tärkeää, ettei kasvu vie huomiota pois tarpeesta houkutella kiinnostuneita ja siihen sopivia henkilöitä 

alalle, joka edellyttää käyttäjän ja työntekijän välistä korkeatasoista keskinäistä luottamusta sekä 

kiinnostusta kotihoitotyön eri näkökohtien edellyttämiin toimiin ja taitoihin.  

Vaikka kotihoitotyö tarjoaa ennennäkemättömiä mahdollisuuksia työpaikkojen luomiseen, tämä ei 

tapahdu varmistamatta, että nämä ammatit houkuttelisivat työntekijöitä erityisesti verrattuna muihin 

aloihin, joilla vaaditaan samantasoista pätevyyttä. Kotihoitotyön ammattilaisista on jo huomattava pula 

eri puolilla Eurooppaa, mikä johtuu pääasiassa säästötoimenpiteiden aiheuttamasta houkuttelevien 

työpaikkojen puutteesta.26 Alojen asianmukainen rahoitus on sen vuoksi välttämätöntä, erityisesti kun on 

kyse tehokkaiden kotihoitotyökäytäntöjen täydentämisestä. On ratkaisevan tärkeää varmistaa, että 

kotihoitotyön rahoitus kohdennetaan työvoiman kehittämisen27 tarvittaviin erityistarpeisiin, jotta alan 

työllistämispotentiaali voidaan ottaa käyttöön kestävällä tavalla.  

Työntekijöiden tarjonnan ja virallisten työpaikkojen lisäämiseksi on olennaisen tärkeää kehittää ja 

laajentaa maahanpääsy- ja laillistamisjärjestelmiä. Monissa jäsenvaltioissa epäviralliset työjärjestelyt 

maahanmuuttajanaisten kanssa ovat yksi tärkeimmistä kotihoitopalvelujen tarjoamisen muodoista. Näin 

muiden kuin EU-maiden kansalaisten on helpompi saada työlupa kotihoitotyötä varten. Näin nykyiset 

paperittomat asukkaat ja nykyiset pimeät kotihoitotyöntekijät voisivat työskennellä säännöllisesti ja luoda 

kanavan, jonka kautta uudet työntekijät voisivat muuttaa EU-maihin kasvavan kysynnän tyydyttämiseksi. 

Yhteensä 4,4 miljoonaa ihmistä muutti vuonna 2017 johonkin EU:n 28 jäsenvaltiosta. Näiden 4,4 

miljoonan maahanmuuttajan joukossa oli arviolta 2,0 miljoonaa EU:n ulkopuolisten maiden kansalaista, 

1,3 miljoonaa henkilöä, joilla oli eri EU:n jäsenvaltion kansalaisuus kuin sillä, johon he muuttivat, noin 1,0 

miljoonaa henkilöä, jotka muuttivat siihen EU:n jäsenvaltioon, jonka kansalaisia he olivat (esimerkiksi 

palaavat kansalaiset tai ulkomailla syntyneet kansalaiset), ja noin 11 000 kansalaisuudetonta henkilöä.  

Maahanmuuttajia oli eniten Saksassa (917,1 tuhatta), minkä jälkeen tulivat Espanja, Ranska ja Italia. Saksa 

ilmoitti myös eniten maastamuuttoja (560,7 tuhatta), jonka jälkeen tulivat Espanja, Ranska, Romania ja 

Puola. Yhteensä 22 EU:n jäsenvaltiota ilmoitti vuonna 2017 korkeammasta määrästä maahanmuuttoja 

kuin maastamuuttoja, mutta Bulgariassa, Kroatiassa, Latviassa, Liettuassa, Puolassa ja Romaniassa 

 
23 Decker/Lebrun (2018). 
24 Euroopan sosiaalisten työnantajien liitto (2019). 
25 Ammatillinen sääntely vaihtelee maittain ja joskus myös alueittain. Hoitopalvelujen sääntely on yleistä monissa maissa, mutta 
myös muuta kuin hoitotyötä voidaan säännellä, jolloin työllistyminen edellyttää erityisiä taitoja ja pätevyyksiä. 
26 EASPD (2019a). 
27 EASPD (2019b). 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Immigrant
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:EU_enlargements
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maastamuuttoja oli enemmän kuin maahanmuuttajia. 28  Nämä tiedot viittaavat kiertomuuttoon, joka 

yhdistää Saksan, Ranskan, Italian ja Espanjan Puolaan, Romaniaan, Bulgariaan, Kroatiaan, Latviaan ja 

Liettuaan ja jossa myös jälkimmäisen ryhmän kansalaiset asuvat ensiksi mainitussa maassa. 

Maataloustyön kausiluonteisuuden lisäksi nämä muuttotavat voisivat koskea myös pitkäaikaishoitoa, 

koska Saksassa, Espanjassa ja Italiassa pitkäaikaishoitoa tarjoavat usein vuorotellen vaihtuvat 

kotitalouksissa asuvat siirtolaistyöläiset. Lisäksi huomattava osa EU:n ulkopuolisista maista, kuten 

Ukrainasta, Bosniasta, Serbiasta tai Moldovasta, tulevista naisista voidaan odottaa ottavan vastaan työtä 

myös kotihoitotyöhön liittyviltä aloilta. 

Kansallisesta maahanmuuttojärjestelmästä riippuen kaikkialla EU:ssa töitä tekevillä 

maahanmuuttajanaisilla voi olla tai ei välttämättä ole vakinaista oleskelulupaa. Joissakin jäsenvaltioissa, 

kuten Espanjassa tai Puolassa, 29  on käytössä mekanismeja, jotka mahdollistavat paperittomien 

maahanmuuttajien 30  laillistamisen tietyissä olosuhteissa, kuten esittämällä laillisen työsopimuksen. 

Osassa jäsenvaltioista, kuten Saksassa, laitonta maahanmuuttoa ei voida laillistaa jälkikäteen. Hyvin 

kehittyneet kotihoitotyöalat mahdollistaisivat kuitenkin työsopimukseen perustuvan pysyvän 

oleskeluluvan hakemisen ennen maahantuloa.  

Tässä yhteydessä Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltiot, joista on tullut sekä kotityöntekijöiden lähettäjä- että 

vastaanottajamaita, voisivat toimia siirtohihnana yhteisille eurooppalaisille koulutus- ja 

pätevyysvaatimuksille myös kolmansiin maihin. Eurooppalainen hoitotodistus (European Care Certificate, 

ECC)31 on jo suosittu alueella, jossa sitä käytetään sekä koulutuksen välineenä että taitojen liikkuvuuden 

edistäjänä. Osaamisen liikkuvuuden osalta tämän hankkeen puitteissa tehdyt tutkimukset viittaavat 

kahteen toisiaan täydentävään liikkuvuuden muotoon: kun nuoremmat kotityöntekijät muuttavat yleensä 

Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioista Länsi- ja Etelä-Euroopan jäsenvaltioihin, keski-ikäiset kotityöntekijät 

haluavat usein asettua uudelleen kotimaahansa. Jotkin maat, kuten Slovakia, ovat käynnistäneet aloitteita 

luodakseen välineitä jälkimmäisen dynamiikan tukemiseksi, mikä edistäisi tasaisempaa jakautumista koko 

EU:ssa. 

Varmistaakseen, että kotihoitotyö pystyy vastaamaan erilaisten käyttäjä- ja työntekijäryhmien tarpeisiin, 

on tärkeää, että poliittiset päättäjät keskittyvät alan markkinoiden säännönmukaistamiseen ja 

työpaikkojen ammattimaistamiseen. Sääntelykehyksen luominen ihmisarvoisia työpaikkoja varten kaikille 

kotihoitotyöntekijöille, joilla on kohtuullinen työaika, kohtuullinen palkka ja sosiaalinen suojelu, motivoi 

ja antaa nykyisin pimeille työntekijöille mahdollisuuden siirtyä laillisen työn piiriin. Se esittää kotihoitotyön 

myös realistisena ja kunnioitettavana työnä henkilöille, jotka harkitsevat työllistymistä alalla. Lisäksi 

käyttäjät hyötyvät kotihoitotyössä toimivien kehityksestä, koska sääntely lisää avoimuutta ja luottamusta. 

Vaikka sääntelykehys voi kannustaa pimeän työn käyttäjiä valitsemaan myös viralliset työjärjestelyt, 

 
28 Eurostat (2019b). 
29 Vuosina 2003–2012 Puolassa otettiin käyttöön kolme laillistamisohjelmaa. Kahta ensimmäistä (2003 ja 2007) tarjottiin pitkään 
maassa laittomasti oleskelleille henkilöille. Puolassa työskentelevät siirtotyöläiset tuskin pystyivät hakemaan oleskelulupaa tästä 
järjestelmästä, koska oleskeluaika Puolassa oli lyhyempi kuin ohjelmassa edellytetään. Ukrainalaiset maahanmuuttajat ovat 
kuitenkin hyötyneet kolmannesta laillistamisohjelmasta, koska he ovat pystyneet täyttämään hyvin vapaamuotoiset vaatimukset 
(todiste siitä, että he ovat asuneet Puolassa vähintään viisi vuotta ilman lupaa oleskella Puolassa lain voimaantulohetkellä eli 
1.1.2012) (Kindler et al. 2016). 
30 Ks. sanasto. 
31 ECC (2015). 
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tarvitaan myös julkisia investointeja tällä alalla, jotta palvelut olisivat kohtuuhintaisia. Lisäksi 

alakohtaisten standardien kehittäminen ja laadunvarmistus auttavat varmistamaan, että 

kotihoitopalvelut ovat turvallisia, luotettavia, saatavilla ja kohtuuhintaisia kaikille näistä palveluista 

riippuvaisille henkilöille. 

Huolimatta monista tekijöistä, jotka tukevat kotihoitotyökäytänteiden laajentamista ja sääntelyä, sillä on 

myös arvostelijansa. Osa kritiikistä kohdistuu julkisten varojen käyttämiseen muiden kuin haavoittuvassa 

asemassa olevien väestöryhmien kotihoitotyön tukemiseen.32  Kotihoitotyön kehittämisen kannattajat 

viittaavat sellaisiin maihin kuin Ruotsi, 33  Belgia ja Ranska, joissa nykyisten kotihoitotyövälineiden 

tuottovaikutus muutoin pimeän tai työttömän kotihoitotyöntekijöiden verojen ja sosiaaliturvamaksujen 

sekä uudelleen aktivoitujen tai aktivoidusti aktivoitujen kotihoitotyön käyttäjien verojen ja maksujen 

korottamisen kautta oikeuttaa julkiset menot. 34  Lisäksi voidaan havaita myös myönteisiin 

ulkoisvaikutuksiin perustuvia välillisiä tuottovaikutuksia, kuten työn ja yksityiselämän parempaan 35 

tasapainoon liittyviä vaikutuksia. 

Muissa kriittisissä huomautuksissa katsotaan, että nykyisessä kotihoitotyötä koskevassa keskustelussa ei 

oteta riittävästi huomioon alan työntekijöiden henkilökohtaista hoitoa ja kotitalouksien tarpeita, 36 

erityisesti siirtotyöläisiä, joiden perheet eivät voi muuttaa heidän mukanaan. Kotihoitotyön laajentamisen 

kannattajat toteavat, että tämän työn ammattimaistaminen antaa kotihoitotyöntekijöille mahdollisuuden 

päästä hyötymään sosiaalisista turvaverkkoista, kuten eläkkeistä, tapaturmavakuutuksesta ja 

sairauslomasta sekä vaatia oikeudenmukaisia sopimuksia. Tämä asettaa heidät ja heidän perheensä 

vakaampaan asemaan kuin vaihtoehtoiset epäviralliset järjestelyt.37 Tässä yhteydessä avainasemassa ovat 

myös siirtotyöläisten yhdenvertaisen kohtelun varmistaminen ja heidän mahdollisuutensa asua 

perheidensä kanssa sekä toimenpiteet, joilla tuetaan ammattitaidon kansainvälistä liikkuvuutta.  

Sosiaalinen kritiikki kohdistuu myös sukupuoli- ja luokkasuhteisiin kotihoitotyössä, koska useimmat 

työntekijät ovat naisia ja useimmat kotihoitotyön käyttäjät ovat myös naisia.38 Vaikka naisten palkkatyö 

on lisääntynyt viime vuosikymmeninä, naiset tekevät EU:ssa edelleen keskimäärin 3,5 tuntia palkatonta 

kotityötä päivässä verrattuna miesten 1,5 tuntiin.39 Kriitikot väittävät, että kotihoitopalvelumarkkinoiden 

kehittäminen muuttaa sukupuolten tasa-arvoa koskevan kysymyksen luokkakysymykseksi kannustamalla 

ja antamalla pätevien, keski- ja yläluokan naisten ulkoistaa palkattoman kotitalous- ja hoitotyönsä naisille, 

joilla on matalampi pätevyys ja pienemmät tulot.40 Se, että merkittävä osa alan naistyöntekijöistä on myös 

värillisiä naisia, lisää syvälle juurtuneen rotuun ja etniseen alkuperään perustuvan syrjinnän ja 

eriarvoisuuden ulottuvuutta. Kotihoitotyön kannattajat tunnustavat kuitenkin, että kotihoitotyön 

kehittäminen tukee naisten suurempaa osallistumista työvoimaan sekä kotihoitotyöntekijöinä että muilla 

 
32 Carbonnier/Morel (2015). 
33 Ranskan valtiovarainministeriö (2016). 
34 IMPact (2014a). 
35  Ks. ”Pigouvin tukien” teoreettiset osatekijät: PHS-alan tukia käytetään kannustamaan toimintaa (useammat kotitaloudet 
käyttävät siten laillista työtä), jolla on myönteisiä vaikutuksia muualla (esim. työn ja yksityiselämän tasapainon parantuminen) tai 
koko yhteiskunnan kannalta. 
36 Morel (2015). 
37 IMPact (2014a). 
38 Morel (2015). 
39 Decker/Lebrun (2018). 
40 Morel (2015). 

http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-Monitoring-Guide_EN.pdf
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aloilla. 41  Erityisesti kun on kyse pitkäaikaishoidosta sukulaisille, kotihoito voi tarkoittaa eroa työssä 

pysyvien naisten ja tilapäisesti tai pysyvästi työstä poistuvien tai osa-aikaisesti hoitotehtävien 

suorittamiseksi työskentelevien naisten välillä. Terveydenhuollon osalta julkisen kotihoitotyön tarve 

jaetaan kotitalouksien kesken niiden tulotasosta riippumatta. Jotkin Euroopan maat, kuten Belgia, ovat 

tehneet kotihoitotyöstä kohtuuhintaista myös42 pienituloisille kotitalouksille, kun taas toisissa Euroopan 

maissa, kuten Saksassa, kotihoitotyölle suunnatusta julkisesta tuesta hyötyvät melko suurituloiset 

kotitaloudet. Tämä korostaa myös sitä, että virallistamisen on perustuttava kunnollisten työpaikkojen 

tarjoamiseen, oikeudenmukaisiin palkkoihin ja työoloihin, sosiaaliseen suojeluun, koulutukseen ja 

ammatillisen kasvun mahdollisuuksiin sekä julkisiin kampanjoihin, joilla pyritään korjaamaan 

kotihoitotyön mielikuvaa yhteiskunnassa. Viimeksi mainittujen osalta olisi käsiteltävä myös uskontoon, 

etniseen alkuperään, sukupuoleen, rotuun ja yhteiskuntaan perustuvaa syrjintää ja niiden risteymiä. 

Hylkäämättä joidenkin kritiikkien pätevyyttä on tärkeää huomata, että kotihoitoala on olemassa ja kasvaa 

edelleen. Nämä arvostelut ja haasteet on tärkeää ottaa huomioon sen sijaan, että annetaan 

huolenaiheiden ohjata keskustelua, koska siten voidaan kehittää ammattimaista ja kestävää virallista 

kotihoitotyötä kaikissa asiasta kiinnostuneissa jäsenvaltioissa. Tällöin kotihoitoaloilla työskentelevillä 

henkilöillä on käytössään parhaat mahdolliset olosuhteet, etuudet ja palkka, ja kotihoitoa tarvitsevat 

henkilöt voivat käyttää luotettavia ja kohtuuhintaisia korkealaatuisia palveluja. 

Kotihoitotyön määritelmä 

Kansainvälinen työjärjestö (ILO) käsittelee kotihoitotyötä käyttämällä termiä ”kotitaloustyö”, joka 

määritellään ILO:n yleissopimuksen 189 I artiklassa ”kotitaloudessa tai kotitalouksissa tehdyksi tai 

kotitalouksille tehdyksi työksi”, ja täsmentää, että ”henkilö, joka tekee kotitaloustyötä vain satunnaisesti 

tai satunnaisesti eikä ammattimaisesti, ei ole kotitaloustyöntekijä.”43 Tähän mennessä seitsemän EU:n 

jäsenvaltiota on ratifioinut yleissopimuksen nro 189: Belgia, Suomi, Saksa, Irlanti, Italia, Portugali ja 

Ruotsi. 44  Määritelmässä keskitytään työn sijaintiin – kotiin - ja sen määritelmän kattamiin 

työntekijätyyppeihin. Siinä keskitytään perustellusti kodeissa työskentelevien työntekijöiden oikeuksiin. 

Euroopan komission vuonna 2012 laatimassa komission yksiköiden valmisteluasiakirjassa 

”Henkilökohtaisten ja kotitalouspalvelujen työllisyyspotentiaalin hyödyntäminen” käytetyn kotihoitotyön 

määritelmän mukaan kotihoitotyö kattaa laajan valikoiman toimia, jotka edistävät perheiden ja yksilöiden 

hyvinvointia: lastenhoito, vanhusten ja vammaisten pitkäaikaishoito, siivous, tukiopetus, kodinkorjaus, 

puutarhanhoito, tieto- ja viestintätekninen tuki jne.45 Näitä erotteluja hoitotyön ja muun kuin hoitotyön 

välillä käsitellään tarkemmin seuraavassa jaksossa. Tarkastellessaan kotihoitotyötä käyttäjäryhmien ja 

niiden tavoitteiden sekä termiin sisältyvien erityistehtävien kannalta EU asettaa kotihoitotyön 

 
41 Manoudi et al. (2018), Euroopan komissio (2018a). 
42 Belgiassa noin kolmasosa palvelusetelien käyttäjistä on pienituloisia kotitalouksia, joiden nettokuukausitulot ovat alle 2 500 
euroa (ESIR 2018). 
43 ILO (2011). 
44 Yleissopimus tulee Ruotsin osalta voimaan 4. huhtikuuta 2020. 
45 Euroopan komissio (2012). 
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ammattilaiset virallisten työmarkkinoiden yhteyteen, joka vastaa virallisten työmarkkinoiden muita 

toiminta-aloja. 

Jäsenvaltioissa kotihoitotyön määritelmät laaditaan usein kehittämällä erilaisia käytänteitä ja välineitä 

kotihoitotyön edistämiseksi. Esimerkiksi Ranskassa Borloon suunnitelmassa avustajapalvelut 46 

määriteltiin 25 erityistoiminnan perusteella, jotka yksilöitiin vuoden 2005 asetuksessa. Tähän päivään 

mennessä luettelo sisältää sekä hoitopalvelut että muut kuin hoitopalvelut. Sitä vastoin Saksa määrittelee 

”kotitalouksiin liittyvän työllisyyden” 47  sen perusteella, mikä sen asema on Saksan verolaissa. 

Kotitalouksiin liittyvien palvelujen osto, jonka kotitalouden jäsenet yleensä suorittaisivat ja joka 

toteutettaisiin kotona, oikeuttaa kotitaloudet saamaan verovähennystä. Tässä määritelmässä 

kotihoitotyön toimintoja voidaan tulkita laajasti. Belgia määrittelee avustaja- tai niin sanotut 

”lähipalvelut” sen mukaan, mihin toimintoihin sen ”titres-services” -palveluseteliä voidaan käyttää, eli 

talon siivoamiseen, pesuun, silitykseen, aterioiden valmistukseen, ostoksiin jne. Määritelmän ulkopuolelle 

jäävät 48  perinteiset hoitopalvelut, joita tarjotaan muilla välineillä, esimerkiksi terveydenhuolto- ja 

sosiaalipalvelujärjestelmissä. Ruotsissa avustajapalvelut määritellään kahdella toisiaan täydentävällä 

verokannustinjärjestelmällä, RUT:lla ja ROT:lla, jotka on osoitettu kotityöhön ja kodin kunnostamiseen.49 

Vanhusten ja vammaisten hoito sekä pienten lasten vahdit ovat kuitenkin myös oikeutettuja 

veronpalautukseen RUT-järjestelmässä. 50  Hoitopalveluja tarjotaan myös muiden välineiden kautta. 

Romaniassa kotihoitotyötä ei ole määritelty. Henkilökohtaiset hoitopalvelut kuuluvat sosiaalipalvelujen 

määritelmän piiriin, sillä ne edustavat toimintaa tai toimintaryhmää, jolla vastataan sosiaalisiin tarpeisiin 

sekä yksilöiden, perheiden tai ryhmien erityistarpeisiin vaikeiden tilanteiden voittamiseksi, sosiaalisen 

syrjäytymisriskin ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, sosiaalisen osallisuuden edistämiseksi ja elämänlaadun 

parantamiseksi. 51  Näissä kehyksissä hallituksen päätöksessä 539/2005 määritellään henkilökohtaiset 

kotipalvelut kotihoitoon ja -apuun erikoistuneiden toimijoiden tarjoamiksi palveluiksi. Näihin kuuluvat 

sairaanhoito ja avustajapalvelut, henkinen tuki ja psykologinen neuvonta, palliatiivinen hoito, 

kotitalouspalvelut ja kuljetuspalvelut. Virossa kotihoitotyö on myös osa sosiaalihuoltojärjestelmää. 

Sosiaalihuoltolain 17 §:ssä säädetään seuraavaa: ”Kotipalvelua tarjotessa henkilölle annetaan apua 

toiminnoissa, joita hän ei pysty suorittamaan ilman henkilökohtaista apua terveydentilaan, 

toimintakykyynsä tai fyysiseen ja sosiaaliseen ympäristöön liittyvistä syistä, mutta jotka ovat 

välttämättömiä kotona elämiselle, kuten lämmitys, ruoanlaitto, asunnon siivous, vaatteiden pesu sekä 

elintarvikkeiden ja kotitaloustarvikkeiden ostaminen ja muiden asioiden hoitaminen asunnon 

ulkopuolella.52 Unkarissa vuoden 2010 laissa XC säädetään, että kotitalouspalvelut sisältävät ”ainoastaan 

toimintoja, jotka liittyvät kaikkien tarvittavien jokapäiväisten olosuhteiden tarjoamiseen luonnollisille 

henkilöille ja muille heidän kotitalouksissaan asuville henkilöille”, ja se sisältää luettelon asiaankuuluvista 

palveluista, mukaan lukien sekä hoito- että muut toiminnot. 53  Vuonna 2010 voimaan tullut laki XC 

velvoittaa käyttäjät maksamaan kuukausittaisen rekisteröintimaksun, jonka tarkoituksena on lisätä 

 
46 Ranskaksi: ”services à la personne”. 
47 Saksaksi: ”haushaltsnahe Beschäftigungsverhältnisse”. 
48 ORSEU (2013: 12). 
49 ORSEU (2013: 13). 
50 Skatteverket (2020). 
51 Ks. sosiaalihuoltolain 27 §:n pykälä 292/2011 (Romanian työ- ja sosiaaliturvaministeriö 2011). 
52 Riigi Teataja (2019). 
53 ORSEU (2013: 14). 
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kotihoitotyön näkyvyyttä. Jos käyttäjä ei rekisteröi kotihoitotyöntekijää, käyttäjä on tällöin vastuussa 

työntekijän verojen ja sosiaaliturvamaksujen maksamisesta kyseiseltä kuukaudelta. Muussa tapauksessa 

käyttäjä ja työntekijä eivät ole velvollisia ilmoittamaan työntekijän tuloja eikä käyttäjä ole velvollinen 

maksamaan sosiaaliturvamaksuja työntekijän puolesta.54 Toimenpide edustaa sukupuolittunutta versiota 

julkisen työn järjestelmästä, joka velvoittaa sosiaaliavustusten saajat tekemään 30 työpäivää vuodessa.55 

Esimerkiksi Puolassa ”kotitaloustyöntekijät” luokitellaan eri ammatteihin ammatti- ja 

erikoisammattiluokituksessa (klasyfikacja zawodów i specjalizacji). Esimerkiksi sosiaali- ja 

kotitaloustoiminnan luokitus (klasyfikacja działalności gospodarczej) sisällytti ryhmään 97 luokan 

"kotitaloustyöntekijät" vuonna 2008. 56  Joissakin maissa, kuten Slovakiassa, 57  ei kuitenkaan tunneta 

virallisesti termiä ”henkilökohtaiset kotitalouspalvelut” tai ”kotityö”. Tämä ei kuitenkaan tarkoita sitä, 

etteikö sosiaalipoliittisia toimenpiteitä, jotka tähtäävät hoivaa tarvitsevien ihmisten hoitamiseen 

yksityisissä kotitalouksissa, olisi yleisesti ottaen toteutettu ja toteuteta (esim. Bulgarian uusi 

sosiaalipalvelulaki, joka tulee voimaan vuodesta 2020 alkaen), vaan niitä on tarkasteltava 

yksityiskohtaisesti ja tutkittava niiden merkitystä kotitaloustyön sektorille. 

Kotihoitotyötä voidaan säännellä tarjotun palvelutyypin mutta myös siihen liittyvän työsuhteen 

perusteella. Useimmat maat ovat sitä mieltä, että kotihoitotyö koostuu useista eri aloista tai useiden eri 

alojen osista, joiden yhteisenä nimittäjänä on paikka, jossa työ tehdään, eli koti. Esimerkiksi Espanjassa 

kaksi täysin erillistä talouden alaa, joita säännellään erilaisilla laeilla (kotisosiaalihuolto ja 

kotitalouspalvelut verrattuna kotitalouksiin kotihoitotyöntekijöiden työnantajina), vaikeuttavat yhteisen 

lähestymistavan kehittämistä kotihoitotyön ammattilaisiin. 58  Esimerkiksi Saksassa ja Belgiassa 

kotitalouksien ammattisiivouspalveluilla on sama NACE-koodi kuin teollisuussiivouksella. Myös EU:n 

tasolla kotihoitotyön luokittelua yhtenäiseksi alaksi vaikeuttaa entisestään sitä, että kotihoitotyön 

toiminnot kuuluvat vähintään kahteen NACE-koodiin – NACE 88:een ”Sosiaalityö ilman majoitusta” ja 

NACE 97:ään ”Kotitaloudet kotitaloushenkilöstön työnantajina.”59 Näihin koodeihin sisältyy myös muita 

toimintoja, jotka eivät liity kotihoitotyöhön, mikä vaikeuttaa tarkkojen tilastotietojen saamista 

kotihoitotyötä tekevien määrästä. Se, että kotihoitotyöt liittyvät yleensä eri aloihin, on seurausta kunkin 

maan monimutkaisesta kehityksestä eikä sitä pitäisi pitää sinänsä ongelmallisena, mutta kotihoitotyöhön 

osallistuvien eri alojen välisen vaihdon ja päällekkäisyyksien huomiotta jättäminen on haaste. 

Tässä asiakirjassa käytetään EU:n voimassa olevaa kotihoitotyön määritelmää, koska siinä tuodaan esiin 

tarve käydä kotihoitotyötä koskevaa keskustelua, jossa käsitellään eri aloilla koettuja 

työmarkkinakysymyksiä, kuten ammattimaistumista,60 koulutusta ja korvauksia.  

 
54 ORSEU (2013: 50). 
55 Bódi/Farkas (2019). 
56 Kindler et al. (2016). 
57 CELSI (2020). 
58 4Quality (2015b: 4). 
59 Decker/Lebrun (2018: 12). 
60 Ks. sanasto. 
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Kotihoitotyön kaksi pääkomponenttia: Hoito- ja muut palvelut 

Kotihoitotyön kaksi ensisijaista toimintaluokkaa ovat siis hoito ja muu kuin hoito- tai uusintava työ. 

Hoitotyö tarkoittaa toisen ulkopuolisen hoitajan tekemää ja henkilöön keskittyvää hoitotyötä. Se tukee 

yksilöiden fyysistä hyvinvointia sekä heidän mahdollisuuksiaan nauttia ihmisoikeuksista ja osallistua 

yhteisöelämään.61 Kotihoitotyön ammattilaisten hoitotyön osalta hoitotyö tapahtuu kotona. Muu kuin 

hoitotyö on yleensä kohdekeskeistä, ja se tukee tilan, kohteen tai esineen ylläpitoa tai valmistelua (katso 

taulukko 2). Näin ollen henkilön ruokkimista tai pukeutumista voitaisiin pitää hoitopalveluna, kun taas 

aterian valmistamista tai paidan korjaamista pidettäisiin muina kuin hoitopalveluina. Tapa, jolla hoito- ja 

muut kuin hoitopalvelut erotetaan toisistaan, voi vaikuttaa työntekijöille asetettuihin odotuksiin, 

välineiden käyttöön ja tapaan, jolla kotihoitotyö ymmärretään toiminta-alaksi. 

Taulukko 1: Hoito- ja muut palvelut 

Hoitopalvelut (henkilökeskeiset) Muut kuin hoitopalvelut (kohdekeskeiset) 

Iäkkäiden ihmisten tukeminen Siivoaminen 

Vammaisten tukeminen Ruoanlaitto 

Lastenhoito Puutarhanhoito  

 Kodin pienet korjaustyöt 

Lähde: Cylus ja Rand (2019). 

Usein oletetaan, että hoitotyötä ja muuta kuin hoitotyötä tekevät eri kotihoitotyöntekijät. Tätä on 

kuitenkin tarkasteltava uudelleen kotihoitotyötä koskevan keskustelun kehittymisen valossa, koska 

kotihoitotyön ja toimintoja voi esiintyä erilaisissa järjestelyissä ja muodostelmissa ja ne voivat olla 

keskenään päällekkäisiä. Tämä päällekkäisyys hämärtää hoitotyön ja muun kuin hoitotyön sekä 

hoitotyöntekijöiden ja muun kuin hoitotyöntekijöiden välistä rajaa. Esimerkiksi muut kuin hoitopalvelut 

koostuvat yleensä toiminnoista, joita kotitalouden jäsenet voivat tehdä, vaikkei tämä selvästikään päde 

moniin kotihoitotyön käyttäjiin, jotka ovat iäkkäitä tai vammaisia. Kotihoitotyössä ne ulkoistetaan 

valinnaisesti muille kuin kotitalouden jäsenille maksettavaksi. Iäkkäät tai vammaiset kotihoitotyön 

käyttäjät eivät kuitenkaan välttämättä pysty fyysisesti suorittamaan kotitöitä itsenäisesti, mikä edellyttää 

tukea näissä toiminnoissa. Tämä herättää kysymyksen siitä, pitäisikö kotihoitotyö määritellä 

huolenpidoksi vai ei. Sen määrittäminen pitäisi tehdä ennemmin käyttäjän tarpeiden ja kykyjen 

perusteella kuin itse toiminnan luonteen perusteella. Se osoittaa myös, että on tärkeää tarkastella 

toiminnan tarkoitusta sekä sen puitteita, rahoitusta ja muita näkökohtia, jotta voidaan erottaa toisistaan 

hoitopalvelut ja muut kuin hoitopalvelut ja tarvittaessa säilyttää niiden välinen ero. 

Lisäksi joissakin työjärjestelyissä kotihoitotyöntekijöitä pyydetään tai heidän odotetaan suorittavan 

tehtäviä, jotka eivät kuulu heidän yleisiin tehtäviinsä. Esimerkiksi hoitaja voi auttaa vanhuksia tai 

vammaisia ruoanvalmistuksessa tai siivouksessa. Toisaalta kotitalouksissa, joissa on vanhuksia, vammaisia 

 
61 EASDP (2019a). 
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tai pieniä lapsia, muiden kuin hoitopalveluiden tarjoajat saattavat kokea tehtävänsä laajemmiksi kattaen 

myös hoitoon liittyviä toimintoja. Yksilön kyky siirtyä hoidosta muuhun työhön tai päinvastoin riippuu 

jossain määrin kyseisen henkilön taidoista ja työsuhteen järjestelyistä.  

On kuitenkin myös tärkeää kunnioittaa hoitotyön ja muun kuin hoitotyön välisiä eroja, koska niihin liittyy 

erilaisia vastuita, taitoja ja työprofiileja. Arkipäiväisen tuen antaminen haavoittuvassa asemassa olevalle 

henkilölle on hyvin arkaluonteinen kysymys, joka edellyttää riittävää koulutusta ja taitoja, jotka on 

tunnustettava sellaisiksi. Kotihoitajan tekemän virheen vaikutus jonkun elämään on useimmissa 

tapauksissa huomattavasti suurempi kuin muun kotiavun, esimerkiksi siivouksen tai puutarhanhoidon 

vaikutus. Vaikka on tärkeää keskustella mahdollisista päällekkäisyyksistä, on yhtä tärkeää olla 

yksinkertaistamatta liikaa erilaisia vastuita, joita työntekijöillä voi olla vain siksi, että työtä tuotetaan 

jonkun kotona. 

Joissakin välineissä päällekkäiset hoitotarpeet ja muut kuin hoitotarpeet johtuvat siitä, että resurssien 

suuntaaminen jätetään käyttäjän harkintavaltaan, kun taas toisissa välineissä määritellään selkeästi, 

miten ja mitä välinettä voidaan käyttää. Esimerkiksi Italiassa hoitoavustus on rahaetuus, jonka tarkoitus 

on tukea vanhuksia ja itsenäisesti eläviä vammaisia. Se on tarveharkintainen, ja varat voidaan käyttää 

edunsaajan tarpeiden mukaan. Vaikka tämä väline mahdollistaa päällekkäiset hoitotarpeet ja muut kuin 

hoitotarpeet, siinä ei välttämättä aseteta etusijalle ilmoitettua työtä, eikä se myöskään ole riittävän laajalti 

saatavilla kysyntään vastaamiseksi. 62  Tšekin tasavallassa kuukausittaiset hoitoavustukset kohdistuvat 

myös haavoittuvassa asemassa oleviin väestöryhmiin, mutta tässä tarveharkintaisessa rahaetuudessa 

täsmennetään, että rahat on käytettävä kotihoitoon ja/tai sosiaalipalveluilla tarjottavaan hoitoon. 63 

Espanjassa väline nimeltään huoltolaki tarjoaa haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille 

tarveharkintaista apua. Vaikka osa tuesta tarjotaan suoraan luontaissuorituksina, sitä voidaan joissakin 

tapauksissa hallinnoida taloudellisena etuna, jota voidaan käyttää hoitopalveluihin ja muihin kuin 

hoitopalveluihin.64 Mielenkiintoista on, että etuudesta voidaan maksaa myös epävirallisille työntekijöille, 

ja joissakin tapauksissa sitä käytetään perheenjäsenten palkkaamiseen hoitajiksi ulkopuolisten 

kotihoitotyöntekijöiden sijaan.65  

Muut välineet keskittyvät tiettyihin palveluihin, mutta ne ovat avoimia kaikille käyttäjäryhmille. 

Esimerkiksi belgialaiset palvelusetelit (titres-services) voivat olla kenen tahansa ostettavissa, mutta niitä 

voidaan käyttää ainoastaan muihin kuin hoitopalveluihin.66 Ruotsissa RUT- ja ROT-välineet ovat avoimia 

kaikille käyttäjäryhmille, mutta palvelut keskittyvät pääasiassa muuhun kuin hoitotyöhön, mikä ei edellytä 

erityiskoulutusta ja joka tapahtuu kotona.67 

 
62 Manoudi et al. (2018). 
63 4Quality (2015a: 7). 
64 IMPact (2014c). 
65 4Quality (2015b: 6). 
66 Huolimatta siitä, että titres-services-palvelut ovat avoimia ja kaikkien käyttäjäryhmien saatavilla, ne ovat kehittäneet erityisen 
vahvan käyttäjäryhmän ikääntyneiden keskuudessa, mikä osoittaa perinteisen hoidon ja muiden kuin hoitojärjestelyjen 
täydentävän roolin.  
67 Anxo/Ericson (2017). 
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Kotihoitotyön jatkokehittäminen voi auttaa tunnistamaan, mitä taitoja kuhunkin tehtävään tarvitaan. Se 

voi osoittaa, missä koulutus voi olla hyödyllistä tai68 voiko sertifiointi auttaa työntekijöitä laajentamaan 

taitojaan ja lisäämään avoimuutta käyttäjille työntekijöiden ja yritysten tarjoamista palveluista. 

Koulutusmahdollisuuksien ja taitojen avoimuuden lisääminen voi auttaa varmistamaan, että 

kotihoitotyön ammattilaisten laajat odotukset vastaavat paremmin käytännevälineiden rajoituksia ja että 

ammattilaiset ovat päteviä ja heillä on tarvittavat taidot voidakseen hyötyä kapeammin määritellyistä 

välineistä. 

On tärkeää yhdistää taitojen tunnustaminen palkkojen, työolojen ja urapolkujen muutoksiin. 

Kotihoitotyön osatekijöiden välisten taitojen mahdollisten päällekkäisyyksien tunnustaminen ei saisi 

heikentää tällaisille taidoille annettua arvoa, edellä mainitut muutokset mukaan luettuina.  

Hoitotyön ja muun kuin hoitotyön erottaminen toisistaan vaikuttaa myös siihen, miten kotihoitotyö 

ymmärretään niillä aloilla, joihin se liittyy, ja voi vaikuttaa sen järjestämiseen. Esimerkiksi Suomessa muita 

kuin hoitotyöntekijäitä järjestää erillinen ammattiliitto PAM (Palvelualojen Ammattiliitto), koska heitä 

pidetään kotitalouksien suoraan palkkaamina yksityisinä työntekijöinä. Sitä vastoin monet suomalaiset 

hoivatyöntekijät ovat julkisen sektorin työntekijöitä ja siten julkisen sektorin ammattiliittojen 

organisoimia. Myös työnantajajärjestöt Suomessa tunnustavat tämän julkisen ja yksityisen sektorin 

välisen eron. 69  Muissa maissa on erilaisia työnantajajärjestöjä, jotka edustavat kotihoitotyön eri 

näkökohtia, ja ne kuulevat kotihoitotyön eri osa-alojen työntekijöitä edustavia ammattiliittoja.  

Työjärjestelyt 

Kotihoitotyön määrittely ja ymmärtäminen edellyttää selkeää käsitystä seuraavien tahojen välisistä 

suhteista: 

- Käyttäjä: henkilö tai kotitaloudet, jotka ulkoistavat kotihoitotyön toimintoja. 

- Työntekijä: työntekijälle maksetaan kotihoitotyön suorittamisesta. 

- Organisaatio: välittäjä, jonka kanssa on joskus tehty sopimus käyttäjän ja työntekijän välisen 

suhteen välittämisestä.  

- Hallitus: keskeinen instanssi, joka asettaa pelisäännöt tarjoamalla rahoitusta, luomalla ja 

panemalla täytäntöön oikeudellisia standardeja, kehittämällä välineitä, sääntelemällä sopimuksia 

ja suorittamalla tarkastuksia. 

 
Kotihoitotyön toimijoiden väliset työjärjestelyt ovat erilaisia:  

- Suora työllistäminen: Vaikka tämä ei ole enää vallitseva70  työmuoto, se on yleinen monissa 

maissa, kuten Ranskassa, Espanjassa, Italiassa, Romaniassa,71 Saksassa, Alankomaissa ja Maltassa. 

 
68 Lääkärintodistuksissa viitataan useimmiten muihin kuin hoitopalveluihin, koska hoitoammateissa on yleensä 
tutkintotodistuksia, virallisia kokeita ja muita sääntelymuotoja. 
69 Mather (2015: 25). 
70 Joistakin lähteistä käy ilmi, että noin 30 prosenttia EU:n järjestelyistä on tällä hetkellä suoraa työllisyyttä, vaikka tämä luku 
saattaakin heijastaa tarkemmin NACE 97:n mukaisia muita kuin hoitopalveluja. 
71 Decker/Lebrun (2018: 17). 
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Sille on tyypillistä, että käyttäjä toimii laillisesti kotihoitotyöntekijän työnantajana. Italiassa, 

Ranskassa ja Saksassa työehtosopimusneuvotteluihin sisältyy myös suoria työjärjestelyjä,72 kun 

taas Alankomaissa ja Maltassa suoraan työllistetyt kotihoitotyöntekijät eivät hyödy 

työehtosopimusneuvotteluista. 73  Joissakin maissa suora työllistyminen tapahtuu 

asumisjärjestelyjen muodossa, mikä tarkoittaa, että työntekijä asuu käyttäjän luona. Tämä on 

erityisen yleistä Välimeren maissa, kuten Espanjassa. 74  Henkilökohtaisten talousarvioiden ja 

verkkoalustojen kasvun myötä suora työllisyys kasvaa jälleen, vaikkakin ehkä eri muodoissa. 

- Välittäjä tai palveluntarjoaja: Palveluntarjoajien järjestelyt muodostavat nyt suurimman osan 

EU:n kotihoitotyöjärjestelyistä.75 Kotihoidon palvelutarjonta kasvaa myös tulevaisuudessa, kun 

odotukset muuttuvat ja ihmisoikeudet vaikuttavat yhä enemmän sosiaalihuollon tarjontaan. 

Tämä tarkoittaa, että palveluja olisi tarjottava ihmisten omassa ympäristössä. 

Tässä järjestelyssä, jota kutsutaan kolmikantatyösuhteeksi, käyttäjä tekee sopimuksen 

ulkopuolisen kolmannen osapuolen organisaation kanssa kotihoitotyöpalvelujen tarjoamisesta. 

Kyseinen organisaatio palkkaa yksittäisiä kotihoitotyöntekijöitä, jotka työskentelevät 

yksityiskodeissa, mutta saavat yleensä palkkaa ja etuuksia organisaation kautta. Belgiassa on 

voimakkaasti kehittynyt ja julkisesti tuettu palveluntarjoajajärjestelmä, jossa 

työehtosopimuksissa määritetään työehtosopimukset ja jossa yritykset vastaavat palkkojen ja 

etuuksien hallinnoinnista. 76  Suomessa on myös vahvat välitysjärjestelyt sekä vahvat 

työehtosopimusneuvottelut. 77  Välitysjärjestelyn yksi tuore versio on verkkoalustojen 

kehittäminen esimerkiksi Itävallassa Tanskassa ja Irlannissa. Itävallan, Saksan, Tanskan ja Irlannin 

kaltaisissa maissa verkkoalustoja käytetään käyttäjien ja siivousta, ateriapalvelua, 

lastenhoitoa/valvontaa, käsityötä ja kodin korjausta tarjoavien henkilöiden yhdistämiseen.78 

- Palveluntarjoajajärjestelyssä voi olla mukana itsenäisiä ammatinharjoittajia, todennäköisesti 

useammin muissa kuin sosiaalipalveluissa. Itsenäisten ammatinharjoittajien osalta ”organisaatio” 

koostuu kokonaan kotihoitotyöntekijästä/yrityksen omistajasta, joka tekee sopimuksen suoraan 

käyttäjien kanssa. Rekisteröitymällä yritykseksi työntekijä/omistaja voi hyötyä kansallisten 

välineiden sääntelypiirteistä. Usein välittömään työllisyyteen liittyvät haasteet, kuten avoimuus, 

epävarmuus, työntekijöiden oikeudet ja sosiaaliturva ovat edelleen ongelmallisia.79  Ruotsi on 

esimerkki maasta, jossa palveluntarjoajien on oltava laillisesti rekisteröityjä yrityksiä voidakseen 

osallistua kahteen ensisijaiseen kotihoitotyövälineeseen, joiden kautta käyttäjät ovat oikeutettuja 

verovähennyksiin. Koska nämä rekisteröidyt yritykset voivat koostua vain yhdestä itsenäisestä 

ammatinharjoittajasta,80 Ruotsissa yritys on usein työntekijän synonyymi.  

 
72 Mather (2015: 28). 
73 Mather (2015: 28). 
74 Hobson/Bede (2015: 337). 
75 Decker/Lebrun (2018).  
76 Mather (2015: 21f.). 
77 Mather (2015: 28). 
78 Manoudi et al. (2018: 54). 
79 Joissakin EU-maissa, joissa siirtotyöläiset eivät voi saada työlupaa kotityöntekijöinä, he voivat joskus rekisteröityä itsenäisiksi 
ammatinharjoittajiksi voidakseen työskennellä ”säännöllisesti.” 
80 IMPact (2014d). 
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Haasteet kotihoitotyön virallistamisessa 

Vaikka suora työllistäminen, välitetty työ ja itsenäinen ammatinharjoittaminen ovat esimerkkejä 

säännöllisten työjärjestelyjen yhteisistä rakenteista, suurin kotihoitotyön kehittämistä haittaava haaste 

on sen taipumus pimeisiin työjärjestelyihin. Monissa tapauksissa käyttäjät ja työntekijät valitsevat 

edelleen pimeitä suhteita, vaikka käytössä olisikin välineitä, joiden tarkoituksena on kannustaa lailliseen 

työhön, koska nykyisessä sääntelyjärjestelmässä on aukkoja ja puutteita. Joillakin työntekijöillä ei ole 

mahdollisuutta ilmoittaa työsuhdettaan, koska kolmansien maiden kansalaisten on haastavaa tai 

mahdotonta saada työlupa kotihoitotyölle. Lyhyellä aikavälillä pimeät järjestelyt ovat usein houkuttelevia 

käyttäjille ja työntekijöille. Ilmoittamattomat järjestelyt ovat yleensä edullisempia. Lisäksi käyttäjät 

vapautuvat ylimääräisestä hallinnollisesta työstä, ja työntekijöiden osalta sosiaaliturvamaksujen ja 

verojen puuttuminen voi johtaa siihen, että pimeän työn tuntipalkat ovat korkeammat kuin laillisen työn 

tuntipalkat. Haasteet kotihoitotyön virallistamisessa voidaan luokitella esteettömyyteen, kestävyyteen, 

avoimuuteen ja toimivuuteen liittyvien haasteiden mukaan: 

- Kotihoitopalvelujen saatavuus ja kestävyys: Useimmissa tapauksissa pimeää työtä pidetään 

edullisempana käyttäjille tai se johtaa korkeampiin korvauksiin työntekijöille. Itävallan arvoseteli 

Dienstleistungsscheck (DLS), jota käytetään muihin kuin oheispalveluihin, on esimerkki välineestä, 

jota on arvosteltu rahoituskysymysten vuoksi. Koska palvelusetelikohtaiset kustannukset ovat 

korkeat, se ei ole houkutteleva käyttäjille eikä kilpailukykyinen pimeään työhön verrattuna. Lisäksi 

sitä pidetään liian byrokraattisena ja rajoittavana, kun otetaan huomioon sopimusten kesto 

(rajoitettu yhteen kuukauteen uusimisen yhteydessä) ja matalat palkkakynnykset.81 Työttömyys- 

ja eläke-etuuksien puuttuminen heikentää entisestään järjestelmän houkuttelevuutta 

työntekijöille.82  

- Sääntelyn avoimuus ja toimivuus/yksinkertaisuus: Pimeä työ jatkuu myös silloin, kun välineitä 

pidetään liian tunkeutuvina tai monimutkaisina tai kun tietyt käyttäjät tai työntekijät kohtaavat 

esteitä nykyisten välineiden käytössä tai eivät tiedä, onko heillä oikeus käyttää välinettä. 

Työntekijäryhmä, jota käytännekysymykset usein koskevat, koostuu kolmansien maiden 

kansalaisista. Esimerkiksi kolmannen maan kansalaisen oleskelulupa voi vaikeuttaa hänen 

palkkaamistaan voimassa olevan lainsäädännön nojalla. Belgiassa on kehittyneestä 

arvosetelijärjestelmästä huolimatta edelleen laittomia maahanmuuttajia palkkaavia pimeitä 

järjestelyjä, koska järjestelmä laillistamiseksi työn kautta on riittämätön. 83  Yksi vastakkainen 

esimerkki on Italia, jossa kotihoitotyöehtosopimuksissa on huomioitu myös paperittomat 

työntekijät.84 Avoimuus ja toimivuus voivat myös rajoittaa käyttäjiä. Käyttäjä ei välttämättä ole 

oikeutettu ostamaan kotihoitotyötä käytettävissä olevilla välineillä, koska hän ei täytä tiettyjä 

ennalta asetettuja ehtoja, kuten ikää, terveydentilaa ja tuloja. Samoin välineen kapea määritelmä 

voi sulkea pois palvelut, joita käyttäjä tarvitsee.  

 

 
81 ILO (2016). 
82 Euroopan komissio (2017b). 
83 Magalhães (2015: 6). 
84 Mather (2015: 29). 
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PHS:n kehittämistä tukevien välineiden arviointi 

Kuten edellisessä jaksossa on esitetty, kotihoitotyöstä puuttuu: 

- Palvelujen läpinäkyvyys: missä määrin välineen tarkoitus ja ominaisuudet ovat selkeät ja kaikkien 

osapuolten ymmärrettävissä.  

- Palvelujen saatavuus: kaikkien käyttäjien ja työntekijöiden kyky käyttää välinettä.85 

- Palvelujen toimivuus: missä määrin väline toimii aiotulla tavalla.  

- Palvelujen kestävyys: missä määrin väline voi edelleen vastata maan kotihoitoammattilaisten 

tarpeisiin lähitulevaisuudessa.  

Nykyiset käytännöt näiden haasteiden käsittelyssä voidaan jakaa kolmeen ryhmään: rahoitus, 

prosessinhallinta ja laadunhallinta. Taulukossa 2 tarkastellaan mahdollisia lähestymistapoja kuhunkin 

haasteeseen käyttäjien ja työntekijöiden näkökulmasta.  

Taulukko 2: Haasteet kotihoitotyössä ja nykyiset lähestymistavat 

Haasteet 
Lähestymistavat haasteisiin 

Rahoitus Käsittely Laadunhallinta 

Avoimuus Käyttäjä: Käytännöissä 
annetaan selkeää ja 
julkisesti saatavilla 
olevaa tietoa 
välineiden 
käyttökustannuksista 
(esim. palvelusetelien 
hinta, työntekijälle 
maksettavat tunti-
/kuukausipalkat). 

Työntekijä: selkeä 
tiedottaminen 
maksuista ja palkoista, 
mukaan lukien tiedot 
työehtosopimuksista 

Käyttäjä: Välineet 
selventävät 
organisaatioiden rooleja 
(jos saatavilla) sekä sitä, 
miten sopimukset 
työntekijöiden kanssa 
luodaan ja 
rekisteröidään 

Työntekijä: 
Organisaation (jos 
saatavilla) ja käyttäjän 
velvollisuudet ovat 
selkeät sopimusten, 
maksujen, etuuksien ja 
maksujen osalta 

Käyttäjä: Väline tarjoaa yksinkertaisen 
tavan arvioida organisaation tai 
työntekijän taitoja ja mainetta ennen 
palkkaamista 

Työntekijä: Käytänteet tarjoavat tietoa 
koulutus- ja 
sertifiointimahdollisuuksista, tietoa siitä, 
mitä taitoja kuhunkin tehtävään 
tarvitaan.  

Käyttäjä ja työntekijä: Työn 
säännöt/työehtosopimukset ovat 
selkeitä ja molempien osapuolten 
tiedossa. 

Saavutettavuus Käyttäjä: Julkiset 
investoinnit 
varmistamaan, että eri 
tuloiset ihmiset voivat 
käyttää palveluja 

Käyttäjä: Prosessit ovat 
helppokäyttöisiä (esim. 
sopimukset voidaan 
luoda helposti, 
arvoseteleiden 
ostaminen on helppoa ) 
ja välineiden ostopaikat 
ovat käteviä  

Käyttäjä: Tietoa työntekijöiden taidoista 
tai organisaation laadusta on saatavilla 

Työntekijä: Koulutus ja sertifiointi ovat 
kaikkien kiinnostuneiden työntekijöiden 
saatavilla. Työsäännökset, mukaan 
lukien työn seuranta, valitukset ja 
oikeussuojakeinot, kattavat kaikki 
työntekijät asemasta riippumatta. 

 
85 Huomautus: Yhdessäkään välineessä ei saa pyrkiä käsittelemään esteettömyyttä kaikkien ryhmien kannalta. Maa, joka pyrkii 
kehittämään vankan ja kattavan kotihoitoalan, kehittää usein ainutlaatuisia välineitä, jotka koskevat kutakin kohderyhmää 
erikseen. 
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Toiminnallisuus Käyttäjä: Välineen 
hintapiste tukee 
haluttua tai vaadittua 
käyttötiheyttä  

Työntekijä: Välineen 
avulla saadaan aikaan 
odotettavissa oleva 
maksu ja työntekijät 
saavat riittävästi työtä, 
jotta he voivat 
perustella 
osallisuutensa alalla. 

Käyttäjä ja työntekijä: 
Prosessit johtavat 
selkeisiin, helposti 
tunnistettaviin ja 
oikeudenmukaisiin 
sopimuksiin, joita kaikki 
osapuolet voivat 
ymmärtää 

Työntekijä: Työnteon vähimmäisnormit 
ja -oikeudet vahvistetaan. 

Käyttäjä ja työntekijä: Koulutus- ja 
sertifiointitarjonta vastaa nykyisiä 
tarpeita.  

Kestävyys Yleistä: Tulosvaikutus, 
joka vastaa julkisia 
investointeja tai ylittää 
ne 

Käyttäjä: Välineen 
toistuva käyttö on 
kohtuuhintaista 

Työntekijä: Palkkataso 
antaa työntekijälle 
mahdollisuuden olla 
jatkuvasti 
omavarainen, mikä 
antaa hänelle 
turvaverkon 

Yleistä: olemassa oleviin 
hallintojärjestelmiin 
sopivat 
käsittelytoimistot, 
välineen myyntipaikat  

Käyttäjä ja työntekijä: 
prosessit mahdollistavat 
laajennetut/jatkuvat 
käyttäjä–
työntekijäsuhteet 
haluttaessa. Kolmansien 
maiden kansalaisten 
työlupajärjestelmät 
mahdollistavat jatkuvat, 
oikeudenmukaiset ja 
säännölliset 
työjärjestelyt. 

Työntekijä: Koulutus- ja 
sertifiointiohjelmat valmistavat 
työntekijää jatkotyöhön alalla ja/tai 
taitoihin valmistautua korkeasti 
koulutettuun työhön.  

Lähde: Cylus ja Rand (2019). 

Kotihoitotyövälineiden sisäiset mekanismit  

Kotihoitotyön välineisiin sisältyvät mekanismit vastaavat suoraan neljään haasteeseen (ks. taulukko 3) ja 

lähestyvät niitä yhden tai useamman toimijan (työntekijän, käyttäjän tai organisaation) näkökulmasta. 

Haasteisiin on vastattava erilaisilla strategioilla tai lähestymistavoilla, joissa keskitytään rahoituksen, 

prosessinhallinnan ja laadun parantamiseen. Usein samaan käytännevälineeseen kuuluu samanaikaisesti 

useita mekanismeja. Siksi esimerkiksi sosiaaliset arvosetelit näyttävät erilaisilta ja toimivat eri tavoin eri 

jäsenvaltioissa. 

 

 

 



Tämän projekti on Euroopan 

unionin rahoittama. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

20 

 

Taulukko 3: Mekanismien ja välineiden välinen vuorovaikutus 
 

Mekanismi Laite Mekanismin ilmentyminen välineen avulla 

Rahoitus Sosiaaliturvamaksujen 

mukauttaminen tai niistä 

vapauttaminen 

Välineet voivat vapauttaa käyttäjät tai työntekijät 

työntekijän puolesta maksettavista maksuista, kuten 

eläkkeestä tai erilaisista vakuutuksista. 

Tuloveron vähennys tai 

hyvitys 

Käyttäjät voivat olla oikeutettuja verokannustimiin sen 

perusteella, kuinka paljon rahaa he käyttävät vuosittain 

kotihoitopalveluihin. 

Arvonlisäveron alentaminen 

tai siitä vapauttaminen 

Kotihoitotyötä tarjoavat organisaatiot voivat hyötyä 

arvonlisäverokantojen alennuksista tai verovapautuksista. 

Prosessinhallinta Sosiaaliset arvosetelit Sosiaaliset arvosetelit voivat auttaa sääntelemään ja 

yksinkertaistamaan työntekijöiden rekisteröintiä ja 

helpottamaan rahoitusmekanismien saatavuutta.  

Keskushallintotoimistot Hallintotoimistot voivat tehdä työntekijöiden 

rekisteröinnistä keskitetyn ja yksinkertaisen. Ne voivat 

tarjota käyttäjille ja työntekijöille tietoa ja tukea. 

Laadunhallinta Koulutusohjelmat ja 

sertifiointi 

Nämä pätevöitymistarjoukset auttavat kehittämään 

työntekijöiden taitoja ja tarjoavat laatustandardeja 

luottamuksen rakentamiseksi käyttäjien keskuudessa. 

Merkit ja merkinnät Organisaatiot voivat käyttää vakiintuneita tuotemerkkejä ja 

merkintöjä käyttäjien vakuuttamiseksi ja standardien 

luomiseksi työntekijöiden keskuudessa. 

Lähde: Cylus ja Rand (2019). 

Kotihoitotyön rahoituksen huomioivilla mekanismeilla pyritään usein alentamaan käyttäjälle aiheutuvia 

palvelukustannuksia ja samalla varmistamaan, että työntekijälle maksettava työkorvaus kasvaa tai pysyy 

kilpailukykyisenä pimeiden markkinapalkkojen kanssa. Lisäksi monien hoitopalvelujen odotetaan olevan 

maksuttomia ainakin joissakin tarkastelluista maista. 

Muiden kuin oheispalvelujen sosiaaliset arvosetelit voivat olla monenlaisia. Joissakin tapauksissa käyttäjät 

maksavat etukäteen kupongin ostamisesta, mutta työntekijät saavat yleensä ylimääräistä palkkaa. 

Ranskassa CESU-seteleistä on kaksi pääversiota:  

- Ilmoittava CESU: Tämä lomake toimii myös ilmoituksena suorasta työsuhteesta hallitukselle.86 

Kotitaloudet raportoivat, kuinka monta tuntia kuukaudessa työntekijä on tehnyt työtä ja 

tuntipalkan nettomäärän. CESU:ksi kutsutulla ilmoittavalla CESU:lla tuetaan Ranskassa vallitsevia 

 
86 IMPact (2014b). 
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suoria 87  työllisyysjärjestelyjä ja siihen yhdistyy 50 prosentin verohyvitys. Tuntipalkka on 

asetettava vähimmäispalkkatason yläpuolelle. 

- Ennakkomaksettu CESU: Tässä muodossa on kaksi vaihtoehtoa. Työnantaja voi rahoittaa ja jakaa 

sen työntekijöilleen ei-rahallisena lisäetuutena tai paikallishallinto sosiaalietuuksina. Rahoittavat 

yksiköt tilaavat ja jakelevat ennakkoon maksettuja arvoseteleitä apua tarvitseville työntekijöille 

tai apua tarvitseville asukkaille. Arvosetelin saaja voi käyttää niitä maksaakseen kaikki tai osan 

kotihoitotarpeistaan.88 

Belgiassa käyttäjä ostaa tietyn määrän arvoseteleitä liikkeeseen laskevalta yritykseltä ja antaa 

työntekijälle yhden arvosetelin työtuntia kohti. Viranomaiset vahvistavat arvosetelin hinnan. Työntekijä 

esittää arvosetelit välittäjäorganisaatiolle, jossa hän työskentelee, ja saa säännöllistä vastineeksi palkkaa 

ja etuuksia. Organisaatio palauttaa arvosetelit liikkeeseen laskevalle yhtiölle vastineeksi rahasummasta, 

jota aluehallinnon rahastot ovat tukeneet. 89  Malli on Belgiassa yleisten kolmikantatyösuhteiden 

mukainen. Kun on kyse hoitoavustuksista, kuten italialaisesta hoitoavustuksesta, käyttäjät saavat valtiolta 

kuukausittain tietyn rahasumman, jolla he voivat maksaa markkinahinnan palveluista suoraan 

työntekijälle.90  

Välineissä voidaan myös luokitella kotihoitotyö työ erityistyöllisyysluokaksi, joka edellyttää matalampia 

sosiaaliturvamaksuja, kuten Saksan ”Minityössä”. Minityöpaikat rajoittavat työntekijöiden tulot joko 450 

euroon kuukaudelta tai kolmeen kuukauteen vuodessa. Vähimmäispalkka rajoittaa työtuntien määrää. 

Minityöjärjestelyn piiriin kuuluvat työntekijät vapautetaan sosiaaliturvamaksuista, koska heidän 

työsuhteensa on rajallinen, ja myös työnantajapuolen maksujen määrää vähennetään. 91  Vaikka 

minityöjärjestelyn mukaista kotityötä ei voida pitää täystyöllisyyden vastineena, tämä järjestely on 

osoittautunut hyödylliseksi tietyntyyppisille työntekijöille92 ja estänyt jossain määrin pimeän työn käytön 

erityisesti vanhusten kotitalouksissa.93 Itävallassa Dienstleistungsscheck toimii hybridinä, jossa käyttäjät 

maksavat pienen osuuden työtapaturmavakuutuksesta, mutta eläke- ja sairausvakuutukset eivät sisälly 

käyttäjäkustannuksiin. Työntekijät voivat halutessaan maksaa eläke- ja sairausvakuutuksen kiinteällä 

kuukausimaksulla.94 

Kotihoitotyövälineiden rahoitukseen voi sisältyä myös verotukia, jotka yleensä hyödyttävät käyttäjäpuolta 

työntekijän tai organisaation sijaan. Ne voivat olla verovähennyksiä tai verohyvityksiä95 sekä alennettuja 

alv-kantoja. Välineessä määritellään yleensä verohyvityksen tai -vähennyksen enimmäismäärä, joka 

lasketaan joko kotitalouksien tarpeiden tai tavanomaisten kiinteiden verokantojen perusteella. Joillakin 

välineillä yritykset voivat myös hyödyntää veroetuuksia ostaessaan sosiaalisia arvoseteleitä ja jakaa niitä 

sen jälkeen verottomana etuutena henkilöstölleen kotihoitopalveluja ostettaessa. Veroetuuksien 

 
87 Farvaque (2015: 3). 
88 IMPact (2014b); Euroopan komissio/EFSI (2018). 
89 Informatie Vlaanderen (2020). 
90 Grumiau (2012). 
91 Työntekijöillä on kuitenkin oikeus tapaturmavakuutukseen. 
92 Kyseessä ovat fyysiseltä toimintakyvyltään vajavaiset työntekijät, jotka eivät tunne olevansa valmiita työhön kodin ulkopuolella, 
kuten eläkeläiset, joilla on mahdollisuus pysyä aktiivisina ja ansaita lisätuloja, sekä tilapäisissä tilanteissa olevat henkilöt, jotka 
etsivät matalan vaatimuksen pääsyä työmarkkinoille. 
93 Larsen, Christa, asiantuntijakommentti, 06.03.2020. 
94 Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (2020). 
95 Verovähennys alentaa henkilön veronalaista kokonaistuloa, kun taas verohyvitys vähentää henkilön verovelkaa. 
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haittapuoli on se, että ne ovat usein vähemmän edullisia eläkeläisille tai työttömille käyttäjille, jotka eivät 

välttämättä maksa tuloveroja.96 

Prosessinhallintamekanismeilla pyritään auttamaan kotihoitotyössä toimijoita toimimaan helpommin 

vuorovaikutuksessa keskenään. Välineillä voidaan esimerkiksi määrittää, miten käyttäjät voivat käyttää 

kotihoitopalveluja. Sosiaalisten arvosetelien ostamista voidaan helpottaa myymällä niitä kioskeissa tai 

verkossa. Belgiassa palvelusetelien myynti järjestetään alueviranomaisten rahoittamalla ja hallinnoimalla 

virallisella verkkosivulla, kun taas kolme Belgian aluetta on myöntänyt palvelusetelijärjestelmän 

hallinnoinnin yhdelle yritykselle.97 Tämä voi yksinkertaistaa arvoseteleihin liittyviä liiketoimia käyttäjille 

(ostot) ja työntekijöille sekä välittäjäyrityksille (lunastukset). Välineillä voidaan helpottaa käyttäjien ja 

työntekijöiden tai käyttäjien ja yritysten välisten työsopimusten laatimista ja niistä raportointia. 

Esimerkiksi Saksassa Minijob on pyrkinyt yksinkertaistamaan raportointia ja rekisteröintiä perustamalla 

keskustoimiston, Minijob-Zentralen. 98  Edellä mainitulla Ranskassa annetulla CESU-arvosetelillä 

yksinkertaistetaan maksuja ja työsuhteita koskevaa ilmoitusta. 

Laadunhallintakäytänteillä pyritään motivoimaan käyttäjiä ja työntekijöitä valitsemaan aktiivisesti 

säännöllistä ja virallista kotihoitotyötä sen paremman laadun perusteella kuin pimeän työn. Mekanismit, 

kuten työntekijöiden koulutusohjelmat tai sertifiointi ja työnantajien tuotemerkit osoittavat säännösten 

noudattamista, alan tuntemusta, työntekijöiden taitoja ja kykyjä sekä luotettavuutta. Ne voivat auttaa 

käyttäjiä löytämään ja valitsemaan työntekijöitä, kun taas työntekijät voivat helpommin mainostaa 

taitojaan käyttäjille tai organisaatioille ja veloittaa korkeampia hintoja tunnustettujen taitojen ja 

vertailuarvojen perusteella. Lisäksi käyttäjät ja työntekijät saavat käsityksen välittäjäyritysten laadusta 

tuotemerkkien ja merkintöjen tuntemuksen perusteella. Vähemmän konkreettisella tasolla 

ammattitaidon ja koulutuksen kehittäminen kotihoitotyötä varten edistää työntekijöiden 

suoritustunnetta ja voi auttaa heitä saamaan enemmän kunnioitusta laajemmalta yhteisöltä. 

Ranska on ollut edelläkävijä kotihoitotyön koulutuksen ja tutkintojen kehittämisessä. Ranskan 

järjestelmässä minkä tahansa alan työntekijät voivat hakea ammatillisen kokemuksensa tunnustamista 

oppilaitoksessa ammatillista kokemusta koskevan todistuksen (VAE) avulla. 99  Ikääntyneiden 

hoitopalveluihin erikoistuneet yritykset tukevat työntekijöitään entistä aktiivisemmin 

pätevyysvaatimusten täyttämisessä. 100  Vuodesta 2016 lähtien yleisin kotihoitotyöhön liittyvä VAE:n 

tyyppi on ollut valtion koulutus- ja sosiaalituen tutkintotodistus (DEAES),101 todistus, joka vahvistaa, että 

henkilöllä on tarvittavat taidot yksilön päivittäisten tarpeiden tukemiseksi kotona, laitoksessa tai 

kouluympäristössä muodollisesta koulutuskokemuksesta riippumatta.102 

 
96 Tämän haasteen huomioon ottamiseksi eräät maat ovat mukauttaneet veroetuusjärjestelmiään siten, että veroviranomaiset 
maksavat korvauksia työttömille tai eläkeläisille. 
97  Sodexo on ranskalainen elintarvikepalvelujen ja -laitosten hallinnointiyhtiö, joka toimii arvosetelien liikkeeseenlaskijana 
Belgiassa. Se on yksi maailman suurimmista monikansallisista yhtiöistä ja yksi maailman kahdesta suurimmasta palvelusetelien ja 
-korttien tarjoajasta. 
98 EFSI (2013: 21).  
99 Ranskaksi: ”validation des acquis de l 'expérience.” 
100 Farvaque (2015: 42). 
101 Ranskaksi: ”Diplôme d 'État d' Accompagnant Éducatif et Social.” 
102 1901 Formation (2016). 
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Taulukossa 4 esitetään yhteenveto kotihoitotyöntekijöiden muodollisen pätevyyden parantamiseen 

liittyvistä eduista ja haasteista. Se tarkastelee prosessia työntekijöiden ja käyttäjien näkökulmasta ja 

heijastaa enimmäkseen muita kuin oheispalveluja.  

Taulukko 4: Kotihoitotyöntekijöiden tutkintojen laajentamiseen liittyvät edut ja haasteet 

 Hyödyt Haasteet 

Kotihoitotyöntekij
ät 

Kotihoitotyön ammattilaisten olosuhteiden 
parantaminen 

Kotihoitotyöntekijöiden välisen solidaarisuuden 
tunteen luominen 

Huippuosaamisen kunnioittaminen  

Valmistellaan työntekijöitä, joilla on suhteellisen 
vähän virallista koulutusta ja koulutuskokemusta, 
siirtymään kotihoitotyöstä vaativammille aloille.  

Ansioiden, työolojen ja urapolkujen parantaminen 

Kotihoitotyönteon esteiden 
lisääntyminen  

Osallistumisen estäminen 
sellaisten kohderyhmien 
keskuudessa, joilla on 
rajallisemmat taidot 

Kustannusten tuottaminen 

Kotihoitotyön 
käyttäjät 

Sellaisen hoidon ja palvelun tason luominen, jota 
käyttäjä voi odottaa palkatessaan 
kotihoitotyöntekijän. 

Avoimuuden ja luottamuksen tunteen lisääminen 

Kotihoitotyöpaikkojen luomisen 
kasvavat kustannukset, joista osa 
voidaan siirtää käyttäjälle  

Yksityiskotien valvonnan ja 
tarkastusten lisääminen 

Lähde: Cylus ja Rand (2019). 

Laadunhallinta on keskeinen askel kotihoitotyön ammattimaistamisessa, koska se kehittää työntekijöitä 

ja työnantajia koskevia odotuksia, jotka ovat linjassa muiden urapolkujen kanssa.  

- Johdonmukaisten työnormien kehittäminen; 

- Koulutuksen ja todistuksen tai tutkintotodistuksen saatavuus; 

- Työehtosopimusneuvottelujen mahdollisuuksien lisääminen. 

Laatuun liittyvien toimintalinjojen ja välineiden tarkoituksena ei ole pelkästään parantaa kotihoitotyön 

laatua käyttäjän kannalta vaan myös parantaa sen laatua työntekijän kannalta. Tämä voidaan toteuttaa 

käytänteillä, joilla pyritään laaja-alaiseen sääntelyyn. 

Esimerkiksi Irlannissa lakisääteisten käytännesääntöjen laatiminen vuonna 2007 on johtanut merkittäviin 

muutoksiin kansalaisten käsityksissä kotihoitotyön ammattilaisista työntekijöinä, joilla on työhön liittyviä 

oikeuksia. Sen lisäksi, että kotihoitotyöntekijöille annetaan oikeus kirjallisiin sopimuksiin, 

vähimmäispalkkaan, enimmäistyöaikaan ja palkalliseen lomaan, siinä säädetään, että kotihoitotyön 

käyttäjien on ”kunnioitettava työntekijän ihmisarvoa ja yksityisyyttä.”103  Monet maat, kuten Itävalta, 

Suomi, Ranska, Irlanti, Alankomaat, Espanja ja Ruotsi, ovat ottaneet käyttöön kotitarkastuksia 

varmistaakseen työntekijöiden oikeuksien säilymisen. Espanjassa tarkastajien oletetaan tarkistavan, onko 

 
103 Mather (2015: s. 25). 
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työntekijöille tarjottu työsopimuksia. 104  Ruotsissa tarkastajien on tarkoitus valvoa, tarjoavatko 

kotihoitotyön käyttäjät terveellisen ja turvallisen ympäristön työntekijöille.105 

Hyvinvointijärjestelmien ja kotihoitotyökäytänteiden välinen suhde 

Hyvinvointijärjestelmien luokittelua on jo pitkään käytetty Euroopan maiden ryhmittelyyn ja niiden 

toimintatapojen ja tulosten selittämiseen yhteisten perinteiden ja ominaisuuksien perusteella. Tällainen 

typologia voi myös auttaa ymmärtämään haasteita, joita kotihoitotyön kehittäminen kohtaa EU:n eri 

jäsenvaltioissa, ja heidän taipumustaan vastata näihin haasteisiin erityyppisten kotihoitotyökäytänteiden 

ja välineiden avulla.  

Hyvinvointijärjestelmiä koskevassa kirjallisuudessa Euroopan maat luokitellaan seuraavasti: 

- Pohjoismaisille järjestelmille (Tanska, Suomi, Ruotsi ja Alankomaat)106 on tyypillistä vahva valtio, 

joka keskittyy tasa-arvoa ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta tukeviin uudelleenjakotoimenpiteisiin, 

jotka perustuvat pääsääntöisesti pääasiassa yleisiin veroihin. Maissa on korkea työllisyys ja 

sukupuolten tasa-arvo, vahvat sosiaaliturvajärjestelmät ja laajat perhetukikäytänteet.107  

- Manner-Euroopan järjestelmät (Saksa, Ranska, Itävalta, Luxemburg ja Belgia) ovat yleensä 

korporatiivisia, ja ne antavat henkilökohtaisia etuja osallistumiselle vahvoille mutta usein jäykille 

työmarkkinoille. Maissa on vahvat ammattiliitot ja vahva historia miespuolisten elättäjien 

kannustamisessa. Näissä maissa on kuitenkin yleensä vahvat sosiaaliturvajärjestelmät ja 

kohtuullinen tai korkea uudelleenjako, joka perustuu sosiaaliturvamaksuihin eri 

sosiaaliturvajärjestelmistä tai yleisiin veroihin.108 

- Välimeren alueen järjestelmille (Espanja ja Italia) on ominaista voimakas keskittyminen perheille 

tarjottavaan hoitoon, mikä voi johtaa merkittäviin sukupuolten välisiin työllisyyseroihin. Niissä on 

vähemmän uudelleenjakoa ja vähemmän huomiota köyhyyden vähentämiseen sekä vähemmän 

sosiaalisia tukijärjestelmiä.109 

- Anglosaksisille hallituksille (Irlanti ja Malta) 110  on ominaista välinpitämätön suhtautuminen 

hyvinvointiin. Heidän sosiaaliturvajärjestelmänsä eivät ole kovin kehittyneitä, sosiaaliset 

tulonsiirrot ovat edelleen vähäisiä, ja tarveharkintaa tehdään paljon.111 

 
104 Mather (2015: 24). 
105 Mather (2015: 24). 
106  Alankomaissa on nähtävissä sekä pohjoismaisen että mannermaisen järjestelmän piirteitä kotihoitotyön käytänteissä ja 
välineissä. Vaikka siinä keskitytään veronalennuksiin, siinä on hoitopainotteisia rahaetuuksia. 
107 SensAge (2014).  
108 SensAge (2014).  
109 SensAge (2014). 
110 Maltan hyvinvointijärjestelmä on ainutlaatuinen yhdistelmä hyvinvointifilosofioita. Yhtäältä Maltalla on yksi Euroopan unionin 
korkeimmista tarveharkintaisten rahaetuuksien osuuksista kaikista etuuksista. Se on kuitenkin suhteellisen antelias muilla 
politiikan aloilla. Samaan aikaan perinteinen perhe, johon yleensä liitetään perinteinen miespuolinen elättäjämalli, on 
hallitsevampi kuin monissa muissa hyvinvointivaltioissa. 
111 Urbé (2012). 
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Kaikki Ad-PHS-hankkeen piiriin kuuluvat maat eivät tietenkään sovi tähän kategoriaan, koska keskitytään 
järjestelmiin. On tärkeää huomata, että Keski- ja Itä-Euroopan (KIE) 112  maiden hyvinvointivaltion 
analyysiin on kiinnitetty vähemmän akateemista huomiota yleensä ja näiden maiden PHS-sektoriin 
erityisesti. Tämä tekee perusteellisesta luokittelusta ja ongelmattomasta vertailusta vaikeampaa eikä ole 
välttämätöntä, ja erilainen lähestymistapa näiden maiden analyysiin esitellään jäljempänä vastaavassa 
osassa.Alla olevassa kartassa (kuva 1) kaikki Ad-PHS-hankkeen maat on kuvattu ja luokiteltu 
hyvinvointitarjonnan tyypin/järjestelmän mukaan, jotta saadaan nopea yleiskuva maiden erilaisista 
historiallisista poluista ja yhtäläisyyksistä. 

 

Kuva 1: PHS-maat ryhmiteltyinä yhteisten hyvinvointiominaisuuksien mukaan
 

 

Lähde: Rossow (2020). Huomautus: Kaikki luetellut maat eivät sovi järjestelmäluokitukseen; ks. teksti. 

Seuraavassa raportissa esitetään yleiskatsaus PHS-järjestelmän nykytilanteeseen eri 

hyvinvointijärjestelmäryhmien tai -tyyppien mukaan alkaen Ad-PHS-ryhmän A maista (maat, joissa on 

edistyneempi PHS-järjestelmä). 

 

 
112 Tähän luokitukseen sisältyvät entisen Neuvostoliiton maat, jotka ovat nykyään EU:n jäseniä tai jäsenyyttä tavoittelevia maita. 
Tässä luvussa käsitellään seuraavia Ad-PHS-hankkeeseen kuuluvia maita: Bulgaria, Tšekki, Viro, Unkari, Puola, Romania, Slovakia 
ja Slovenia (Euroopan unionin julkaisutoimisto 2020). 
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Ryhmän A maat: Välimeren maat, Pohjoismaat ja Manner-Euroopan maat 

Tässä ryhmässä Välimeren maat tarjoavat yleensä vähemmän sosiaalipalveluja valtion kautta. Näissä 

olosuhteissa kotitaloustyöntekijöillä, jotka eivät ole hoitotyöntekijöitä, ja jopa epävirallisella ja pimeällä 

työllä on ollut pidempi ja keskeytymätön perinne.113 Esimerkiksi hoitotyö on yleensä jätetty perheen 

päätettäväksi. Koska monet perheet eivät pysty tarjoamaan pitkäaikaishoitoa erityisesti vanhemmille 

sukulaisille, perheet palkkaavat usein omaishoitajia epävirallisesti. Nämä työntekijät tekevät usein myös 

muuta kuin hoitotyötä. Italiassa kotityöntekijöiden luokitelu on joko ”colf”, jos he tarjoavat enimmäkseen 

muita kuin hoitopalveluja, tai ”badante”, jos heidän päätehtävänsä on tarjota hoitoa huollettavana 

olevalle henkilölle. Viimeksi mainittujen joukossa on monia maahanmuuttajanaisia, joilla ei useinkaan ole 

asiakirjoja ja jotka yleensä suorittavat näitä pitkäaikaishoitopalveluja kotitalouksissa asuvina 

kotityöntekijöinä.114 Niin kutsuttu ”maahanmuuttaja perheessä” -malli viittaa muun kuin kotitaloustyön 

ja jopa kotitaloustyön yleisyyteen. Kotihoitotyön välineissä ei ole kiinnitetty yhtä paljon huomiota muiden 

kuin oheispalvelujen edistämiseen, koska tähän tarpeeseen vastaa jo runsaasti pimeää työtä tekeviä 

kotitaloustyöntekijöitä.  

Vähemmän on myös painotettu sellaisten välineiden suunnittelua, joilla pimeät kotityöntekijät siirretään 

virallisiin järjestelyihin. Vaikka sopimusperusteista työvoimaa on pyritty lisäämään, sopimusten valvonta 

on yleensä vähäisempää. Esimerkiksi Italiassa ja Espanjassa on otettu käyttöön laillistamisjärjestelmiä 

paperittomille työntekijöille, joista monet tekevät kotihoitotyötä pimeästi. 115 - 116  Niinpä monissa 

Välimeren maissa suuntauksena on kehittää hoitopainotteisia välineitä, joissa keskitytään enemmän 

käyttäjän kuin työntekijän tarpeisiin. On tavallista löytää käteispohjaisia, tarveharkintaisia hoitovälineitä, 

eli välineitä haavoittuvassa asemassa oleville henkilöille, joiden perheet eivät ehkä pysty taloudellisesti 

huolehtimaan heistä. Kuten Italiassa hoitoavustus osoittaa, etuuden käyttö jätetään usein käyttäjän 

harkintavaltaan. Tällä tavoin hoitorahavälineet tukevat tai helpottavat usein epäsuorasti pimeän työn 

järjestelyjä ja voivat haitata ammattitaidon parantamista kotihoitotyössä,117 koska käyttäjän etu on saada 

eniten palvelua vähimmällä rahalla. Maiden, joissa käytetään ensisijaisesti käteispohjaisia välineitä, 

tavoitteena on ennen kaikkea varmistaa, että ikääntyneiden ja heikoimmassa asemassa olevien 

yhteiskunnan jäsenten tarpeet täytetään. Kuten aiemmin todettiin, Espanjassa rahaetuuksia voidaan 

käyttää jopa perheenjäsenten palkkaamiseen tarjoamaan sellaista hoitoa, jota ei muuten maksettaisi, 

mikä vahvistaa keskittymistä perheille tarjottavaan hoitoon näissä maissa. Näillä mailla on edessään 

haasteita sen varmistamisessa, että rajoitetut hoitovälineet ovat kaikkien saatavilla, kun väestö ikääntyy 

 
113 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
114 Rugolotto et al. (2018). 
115 Estevez-Abe/Hobson (2015). 
116 Yksi laillistamisjärjestelmä Espanjassa on nimeltään ”arraigo social” tai ”social rooting”, jossa paperittomat maahanmuuttajat 
voivat saada työluvan, jos he osoittavat seuraavaa: jatkuva oleskelu Espanjassa kolmen edeltävän vuoden ajan; ei rikosrekisteriä 
viiden edeltävän vuoden ajalta; allekirjoitetut työsopimukset vähintään yhdeksi vuodeksi, yhteensä vähintään 30 tuntia viikossa 
(voi olla useita sopimuksia); sekä dokumentoidut todisteet perhesiteistä ja/tai sosiaalisesta integraatiosta. Vaihtoehtoisesti 
henkilöt voivat osoittaa: kaksi vuotta yhtäjaksoista oleskelua Espanjassa, ei rikosrekisteriä viimeisten viiden vuoden ajalta ja 
vähintään kuusi kuukautta kestänyt epäsäännöllinen työsuhde, joka on tunnustettu tuomioistuinten päätöksellä tai 
työsuojelutarkastuksessa. Tämä ohjelma on ollut hyödyllinen henkilöille, jotka työskentelevät erityisesti muissa kuin 
hoitotehtävissä. Se myös loi väylän pysyvään oleskeluun viiden vuoden kuluttua. 
117 Pfau-Effinger/Geissler (2005). 
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ja yhä useammat omaishoitajat palaavat työmarkkinoille. Lisäksi voi olla vaikeaa varmistaa avoimuus 

rahavälineiden osalta, erityisesti kun varojen käyttöä valvotaan rajoitetusti.  

Pohjoismaisissa ja mannermaisissa järjestelmissä kotihoitotyövälineiden suunnittelun tavoitteet ovat 

samankaltaisia – pimeän työn vähentäminen, matalan osaamistason työpaikkojen kehittämisen 

tukeminen sekä työ- ja yksityiselämän yhteensovittamisen parantaminen. Välineiden luonne vaihtelee 

kuitenkin kansallisten olosuhteiden mukaan. 

Pohjoismailla on taipumus suunnitella kotihoitotyön käytänteitä, joissa keskitytään pimeän työn 

järjestelyjen torjuntaan ja heikosti koulutetun työvoiman kehittämiseen. Koska vanhus- ja 

lastenhoitopalvelut katetaan yleensä hyvinvointivaltion tarjoamilla sosiaalipalveluilla ja niillä pyritään 

sosiaalipoliittiseen tavoitteeseen, jolla on yleisen edun mukainen tehtävä, kotihoitotyön välineissä 

voidaan keskittyä enemmän muiden kuin hoitopalveluiden markkinapaikkojen kehittämiseen. Koska 

näiden muiden kuin kotihoitotyövälineiden käyttö Pohjoismaissa on kuitenkin yleensä yleistä 

ikääntyneiden ja pienten lasten perheiden keskuudessa, vaikuttaa siltä, että näitä välineitä käytetään 

myös auttamaan ikääntyneitä jatkamaan itsenäistä elämäänsä sekä edistämään sukupuolten tasa-arvoa 

ja työ- ja yksityiselämän tasapainoa työssäkäyvien vanhempien keskuudessa.  

Pohjoismaiden käyttämät ensisijaiset mekanismit ovat veronalennukset ja -etuudet, mikä 118  selittyy 

suhteellisen pienellä palkkaerolla ammattitaitoisen ja heikosti koulutetun työn välillä näissä maissa sekä 

selvällä tarpeella tehdä kotihoitotyöstä kohtuuhintaista. Verovähennyksiä sisältävien muiden kuin 

hoitotyövälineiden lisäksi Alankomailla on myös rahaa hoidosta -väline. Toisin kuin Välimeren alueen 

järjestelmissä, AWBZ-välinettä säännellään tiukemmin, ja sen mukaan käyttäjien on ilmoitettava, keitä he 

työllistävät ja mitä palveluja varten. Tämä asetus auttaa varmistamaan, että tällä rahavälineellä tuetaan 

virallista työllistämistä.119 Mielenkiintoista kyllä, vaikka suomalaiset ja ruotsalaiset välineet keskittyvät 

välittäjien työjärjestelyjen tukemiseen, Alankomaiden välineet tukevat suoria työllisyysmalleja. Koska 

monet kotipalvelujen alalla toimivat ruotsalaiset yritykset ovat itse asiassa itsenäisiä ammatinharjoittajia, 

nämä välineet tukevat myös käyttäjän ja työntekijän välistä työjärjestelyä.120 Pohjoismaisten välineiden 

on varmistettava, että niiden palvelut ovat saatavilla eri sosioekonomisilla tasoilla, ettei niitä pidetä 

ainoastaan vauraiden etuutena. 

Muiden kuin kotipalvelujen osalta mannermaat keskittyvät Pohjoismaiden tavoin voimakkaasti sellaisten 

välineiden kehittämiseen, joilla vähennetään pimeän työn järjestelyjä ja kehitetään matalan osaamistason 

työpaikkoja. Kuten Välimeren maat ja Alankomaat, myös Saksa ja Itävalta ovat kuitenkin yleensä 

keskittyneet enemmän hoitoon, ja ne ovat kehittäneet välineitä, jotka suosivat suoria työjärjestelyjä 

kotipalvelujen tarjoamiseksi muissa kuin hoivaan painottuvissa kotipalveluissa. Ranskassa suorassa työssä 

ei tehdä eroa hoivatyöntekijöiden ja muita kuin hoitopalveluja tarjoavien työntekijöiden välillä. Kuten 

Alankomaissakin, hoidon rahavälineitä säännellään näissä maissa paremmin virallisten työjärjestelyjen 

tukemiseksi.121 Belgian välineet sen sijaan eivät ole kohdennettuja, ja ne edistävät välitysjärjestelyjen 

käyttöä, mikä osoittaa joitakin yhtäläisyyksiä Pohjoismaiden kanssa. Mannermaisissa välineissä käytetään 

 
118 Pavolini/Ranci (2008). 
119 Pavolini/Ranci (2008). 
120 Morel (2015). 
121 Morel (2015). 
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yleensä mahdollisimman monenlaisia mekanismeja, joissa yhdistyvät veroedut, maksujen mukautukset, 

jalostusmekanismit oston ja maksun helpottamiseksi arvoseteleillä sekä erityyppisten minityösopimusten 

kehittäminen. Ranska on myös kehittänyt laadusta kertovia tuotemerkkejä ja -merkintöjä. Kestävyys on 

tämän järjestelmän keskeinen haaste, koska sen ohjelmat ovat usein riippuvaisia valtion tuista. 

 

Ryhmän B maat (vähemmän kehittynyt PHS-politiikka) ja verrattuna ryhmän A maihin. 

Kun tarkastellaan Keski- ja Itä-Euroopan Ad-PHS-ryhmän B maita (joissa PHS-politiikka on vähemmän 

kehittynyttä), tutkimus osoittaa, että ”kommunismin jälkeisiä hyvinvointivaltioita ei voida pelkistää 

mihinkään Esping-Andersenin tai muuhun tunnettuun hyvinvointivaltiotyyppiin”, 122  koska niiden 

kehityspolut ovat liian erilaisia. 123  Chiara Saracenon ja Wolfgang Keckin (2008) esittämät 

familismiluokitukset mahdollistavat kuitenkin kommunismin jälkeisten hyvinvointivaltioiden paremman 

ymmärtämisen Länsi- ja Etelä-Euroopan vastaaviin valtioihin verrattuna.  

Sen sijaan, että Saraceno ja Keck olisivat kehittäneet erillisiä malleja, ne viittaavat ”neljään eri malliin 

familisaatio–defamilisaation jatkumossa”. Useimmille kommunismin jälkeisille hyvinvointivaltioille 

tyypillinen käsite ”oletusarvoinen familialismi” viittaa tukemattomaan familialismiin, koska julkisesti 

tarjottuja vaihtoehtoja perhehoidolle ja taloudelliselle tuelle ei ole tai on vain vähän. ”Tuettu familialismi”, 

joka vastaisi Esping-Andersonin Välimeren-mallia, viittaa käytänteisiin ja yleensä verotukseen ja 

palkallisiin lomiin, joilla tuetaan perheitä heidän taloudellisten ja hoitovelvollisuuksiensa täyttämisessä. 

”Valinnainen familialismi”, joka on lähellä mannermaista mallia, viittaa tarjottavaan vaihtoehtoon 

perheenjäsenelle maksettavan hoitotyön ja julkisesti tuetun hoidon välillä. Lopuksi totean, että 

pohjoismaista mallia vastaavalla käsitteellä ”de-familialisaatio” viitataan sosiaalisten oikeuksien 

yksilöllistämiseen ja vähennetään siten perhevelvollisuuksia ja riippuvuussuhteita.124 

Kun tarkastellaan tiettyjä toiminta-aloja eikä kansallista hyvinvointijärjestelmää kokonaisuutena, tulokset 

voivat kuitenkin olla erilaisia. Näin ollen esimerkiksi vaikeavammaisten henkilöiden tukemisessa voidaan 

havaita ”valinnaisen familialismin” esiintyvyyttä, koska hoitoavustuksia, joita voidaan käyttää 

hoitotyöntekijän tai perheenjäsenen palkkaamiseen henkilökohtaisena avustajana, on saatavilla myös 

Manner-, Välimeri- sekä Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioissa. Kirjoittajat myöntävät itsekin, että 

”jonkinasteista perehtyneisyyttä esiintyy oletusarvoisesti myös kaikkein de-familisoituneimmissa tai 

tuetuimmissa familisoituneissa maissa, erityisesti hoidon alalla.”125 

Samaan aikaan on havaittavissa yleinen suuntaus palvelujen markkinoinnin ja yksityistämisen suuntaan, 

jota tukee EU:n asetus kilpailukykyisistä palveluhankinnoista ja paine julkisten/kunnallisten varojen 

yksityistämiseksi. 126 Näin ollen on havaittavissa palveluntarjoajien monipuolistuminen ja voittoa 

tavoittelevien yritysten suurempi läsnäolo kaikissa tarkastelluissa maissa, mutta myös kunnallisen tason 

 
122 Fenger (2007). 
123 Lauzadyte-Tutliene/Balezentis/Goculenko (2018). 
124 Saraceno/Keck (2008: 9). 
125 Saraceno/Keck (2008: 10). 
126 Wollmann (2018). 
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kasvava merkitys julkisten palvelujen tarjoamisessa sekä yhteiskunnan kolmannen sektorin (uudelleen) 

syntyminen osuuskuntien, sosiaalisten yritysten tai käyttäjäjärjestöjen kautta.127 

Tässä yhteydessä myös hoitopainotteisen kotihoitotyön tarjonnasta on tullut markkinalähtöisempää ja 

yksilöllisempää, ja käyttäjät saavat käyttöönsä julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin organisaatioiden 

tarjoamia hoitopaketteja. 128  Chiara Saraceno ja Wolfgang Keck korostavat, että valtiollisen ja 

markkinoiden kautta tapahtuvan de-familisaation välillä on suuri ero. Jälkimmäisessä tapauksessa erot 

tuloissa ja sosiaalisessa asemassa voivat vaikeuttaa palvelujen saatavuutta. Tämä on sitäkin tärkeämpää, 

koska säästöbudjetit ovat vaikuttaneet vakavasti viranomaisten kykyyn vastata sosiaalisiin tarpeisiin. Näin 

ollen Romanian tapauksessa kotisairaanhoitopalvelujen olisi oltava maksuttomia kaikille vakuutetuille, 

mutta itse asiassa ne ovat saatavilla vain kansallisen sairausvakuutusviranomaisen vuotuisissa 

talousarvioissa asetetuissa rajoissa. Julkisen, yksityisen ja kolmannen sektorin toimijoiden tarjoamien 

palvelujen yhteydessä on vaarana, että syrjinnän eri ulottuvuudet vahvistuvat poikkileikkauksittain, mikä 

vaikeuttaa entisestään tiettyjen heikommassa asemassa olevien ryhmien, kuten romanien tai maaseudun 

köyhien, pääsyä julkisen terveydenhuollon palveluihin. Erityisesti Keski- ja Itä-Euroopan jäsenvaltioissa, 

joissa köyhyyden lievittäminen on edelleen tärkeällä sijalla poliittisella asialistalla, olisi kiinnitettävä 

erityistä huomiota heikommassa asemassa olevien ryhmien osallistamiseen ja kaikkien niiden 

tarvitsemien palvelujen saatavuuden turvaamiseen. Kuitenkin, kuten Bulgariassakin, jonkinlaista 

liikehdintää on havaittavissa: Bulgariassa otettiin vuonna 2019 käyttöön uusi sosiaalipalvelulaki, joka tulee 

voimaan vuonna 2020 ja jossa otetaan käyttöön täysin uusi filosofia ja muutetaan sosiaalipalvelujen 

suunnittelun, tarjoamisen, rahoituksen ja seurannan oikeudellista kehystä. Useimmissa muissa maissa 

sosiaalinen tuki nähdään pääasiassa perheenjäsenten tehtävänä (mikä Unkarissa on jopa kirjattu 

perustuslakiin).129 

Lopulta, ja erityisesti myös terveys- ja sosiaalipalvelujen alan ammattilaisille kaikkialla Euroopassa, kun 

ymmärretään, että maat näyttävät ryhmittyvän hyvinvointijärjestelmän mukaisesti harkitessaan 

kotihoitotyöjärjestelmiä, voidaan helpommin pohtia, miten kotihoitotyön järjestelmiä koskevaa 

keskustelua voitaisiin lähestyä EU:n tasolla ja miten keskusteluja voitaisiin kehittää maissa, joissa 

kotihoitotyön järjestelmiin on tähän mennessä kiinnitetty vain vähän huomiota. Maat ovat lähentyneet 

toisiaan kotihoitotyön kehittämistä koskevissa yhteisissä tavoitteissa, hoidon priorisoinnissa suhteessa 

muihin, suuntaamisessa tiettyihin kohderyhmiin ja -järjestelyihin sekä mekanismien valinnassa. 

Mitä seuraavaksi?  

Ad-PHS-hankkeeseen on osallistunut keskeisiä sidosryhmiä 21 jäsenvaltiosta kansallisten kotihoitotyötä 

koskevien keskusteluiden ja niihin liittyvien työpajojen ja seminaarien kautta. Niissä jäsenvaltioissa, joissa 

kotihoitotyö on jo aktiivisesti mukana kansallisessa ohjelmassa, seminaareissa on keskitytty alan 

nykytilanteen ymmärtämiseen, sen jatkuvaa kehittämistä koskevien suunnitelmien määrittämiseen ja 

 
127 Wollmann (2018). 
128 Power/Hall (2018). 
129 Spasova et al. (2018: 17). 
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parhaiden käytäntöjen esimerkkien keräämiseen. Maissa, joissa kotihoitotyön käytänteisiin on tähän 

mennessä kiinnitetty vähemmän huomiota, seminaareissa on keskitytty yksilöimään kansallisia tavoitteita 

ja etuja, jotka voisivat edistää sen kehittämistä, sekä pohtimaan, miten asiassa voitaisiin edetä.  

On kuitenkin ollut haastavaa kerätä kattavaa tietoa kotihoitotyön tilanteesta kaikissa Ad-PHS-hankkeen 

piiriin kuuluvissa 21 EU-jäsenvaltioissa. Erityisesti maissa, joissa kotihoitotyöhön on tähän mennessä 

kiinnitetty vähemmän huomiota, mutta myös Italiassa ja Espanjassa tietoa on saatavilla useimmiten 

kansallisilla kielillä - jos sitä on lainkaan saatavilla. Näissä tapauksissa keskeistä oli tunnistaa ja ottaa 

yhteyttä asiantuntijoihin, jotka olivat perehtyneet alaan ja osaavat sujuvasti myös englantia ja ovat 

valmiita osallistumaan eurooppalaiseen verkostoon. Valitettavasti tämä ei aina ollut mahdollista, ja 

joissakin tapauksissa seminaarin tuloksia oli täydennettävä lisätutkimuksilla ja asiantuntemuksella. Myös 

Romanian ja Tšekin kaltaisissa maissa, joissa paikalliset sidosryhmät suhtautuivat hankkeeseen erittäin 

kiinnostuneina ja jopa innokkaasti, tarvitaan lisätoimia viranomaisten kannustamiseksi toimiin. 

Olosuhteissa, joissa kotihoitotyöhön on tähän mennessä puututtu vain täsmällisillä aloitteilla, kuten 

Bulgariassa, on kuitenkin osoittautunut vaikeaksi tunnistaa mahdollisia sidosryhmiä ja ottaa niihin 

yhteyttä. Jos kotihoitotyön ammattilaisille ei ole olemassa selkeää määritelmää eikä edunvalvontaa ole 

tai sitä ei tunnusteta, työmarkkinaosapuolten vuoropuhelumekanismit eivät voi toimia ja 

työmarkkinaosapuoliin on vaikea puuttua. Näistä syistä (heikosti kehittynyt PHS-politiikka, vastaavasti 

vähän paikallisia eturyhmiä, ei systemaattista tiedotusta ja käännösongelmia) Ad-PHS-hankkeen 

yksittäiset raportit vaihtelevat joissakin hankkeen kohdemaissa sekä tietomäärältään että tarkasteltujen 

lähteiden osalta. Tämä vaihtelu näkyy myös tässä yhteenvetoraportissa tilannekatsauksessa. Tietojen 

vähäisempi määrä kuvastaa siis PHS-alan kansallista tilannetta. 

Koska kotihoitotyön säännönmukaistaminen on kuitenkin ilmeisen tarpeellista ja koska on erittäin tärkeää 

panna täytäntöön välineitä tämän alan kehittämiseksi, tietämyksen asteittaista laajentamista olisi 

ehdottomasti jatkettava. Erityisesti verkostoja on tarkoitus laajentaa Keski- ja Itä-Euroopan maihin, joissa 

kotihoitoalaa tuetaan liian vähän tai se ei ole vielä kovin pitkälle kehittynyttä. Sidosryhmien verkostojen 

monipuolistaminen näissä jäsenvaltioissa on tärkeää myös sellaisten asiantuntijoiden löytämiseksi, jotka 

voisivat osallistua valtioiden rajat ylittäviin politiikkaoppimistoimiin. Tulevat hankkeet voisivat perustua 

Ad-PHS:n ensimmäisiin vaiheisiin verkoston rakentamisessa, mutta niissä voitaisiin keskittyä enemmän 

paikalliseen asiantuntemukseen ja paikallisten asiantuntijoiden vahvempaan osallistumiseen 

yleiseurooppalaisen temaattisen sidosryhmäverkoston luomiseksi. Yhteisen tietolähteen luominen tukee 

keskusteluja ja politiikan oppimista kansallisella tasolla ja tarjoaa vankan lähtökohdan käytänteiden 

laatimisprosesseille Euroopan tasolla. Näin ollen EU:n sitoutuminen vammaisten oikeuksia koskevaan 

YK:n yleissopimukseen ja vammaisstrategiaan 2010–2020 on tukenut määrärahojen jakamista ja 

luontaissuoritusten ja/tai raha-avustusten saatavuuden toteuttamista vammaisille kaikissa hankkeen 

piiriin kuuluvissa maissa. Näin ollen tiiviimmällä osallistumisella EU:n tasolla voisi olla samanlainen 

vaikutus myös kotihoitotyön kehittämiseen.  

Euroopan komission 130 toimintasuunnitelmassa Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarin 

täytäntöönpanemiseksi keskitytään voimakkaasti yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja työpaikkoihin kaikille 

 
130 Euroopan komissio (2020c). 
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sekä ammatillisen liikkuvuuden ja taloudellisen elpymisen tukemiseen. Virallisen kotihoitotyön 

työllistymisen kasvattaminen erilaisilla aloitteilla, kuten siirtämällä kotityöntekijät pimeästä taloudesta ja 

antamalla heille mahdollisuus oikeudenmukaisiin työoloihin ja tasavertaisiin työpaikkoihin muiden 

talouden alojen työntekijöiden kanssa, tukemalla kotitaloustyön ja muiden alojen työhön halukkaiden 

työntekijöiden ammatillista uudelleenjärjestelyä ja luomalla kaikille alan työntekijöille pääsy työhön ja 

sosiaaliset oikeudet, edistäisi merkittävästi edellä esitettyjen tavoitteiden saavuttamista ja tukisi samalla 

Euroopan tasa-arvostrategiaa ja esteettömyyttä koskevaa eurooppalaista säädöstä luomalla tukivälineitä 

sekä kokopäivätyöhön halukkaille naisille että vammaisille, jotka kohtaavat osallisuuteen liittyviä 

haasteita. Koska joissakin Euroopan maissa, kuten Italiassa, osuuskunnat on jo nimetty merkittäviksi 

toimijoiksi kotihoitotyössä, alan kehittäminen edistäisi myös osuus- ja yhteisötaloutta koskevan 

toimintasuunnitelman tavoitteiden toteuttamista. 

Koska kotityöntekijät ovat usein kansainvälisesti liikkuvia, Euroopan tason toimijoita, äskettäin 

perustettua Euroopan työvoimaviranomaista kehotetaan varmistamaan heille oikeudenmukaiset työolot. 

Euroopan tason toimijat voivat myös antaa sysäyksen luoda kotipalvelutyöntekijöille Euroopan laajuiset 

tutkintoviitekehykset, joiden avulla he voivat siirtää taitojaan kontekstista toiseen. Näin ollen kotihoitoala 

voisi toimia esimerkkinä paitsi Euroopan päivitetylle osaamisohjelmalle myös eurooppalaisten 

laatustandardien edistämiselle kotihoitotyön koulutuksessa maailmassa. Lisäksi kotitaloustyöntekijöiden 

oikeuksia ja siirtotyöläisten sosiaalisten oikeuksien saatavuuden turvaamista koskevan ILO:n 

yleissopimuksen 189 hyväksyminen voisi tukea laillistamista näillä aloilla. Sekä käyttäjien että 

työntekijöiden osalta romanien tasa-arvoa ja osallisuutta koskevassa aloitteessa ehdotettujen yhteisten 

eurooppalaisten syrjinnänvastaisten käytänteiden täytäntöönpano erityisesti rasismin ja 

romanivastaisuuden osalta tukisi samanaikaisesti sekä romanityöntekijöiden integroimista 

kotihoitotyöhön liittyville aloille että romanien pääsyä tarvitsemiinsa kotihoitopalveluiden piiriin. 

Vastaavasti kotihoitotyön kehittämisen olisi oltava osa EU:n maaseutualueita koskevaa pitkän aikavälin 

visiota, jolla estetään maaseutuväestön syrjäytyminen kotimaisista tukipalveluista ja luodaan 

monipuolisia työllistymismahdollisuuksia maaseudulla asuville. 
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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 (eli sääntelyllä suojatut), 

koulutus ja pätevyyden tunnustaminen sekä laajempi lainsäädäntö, jossa tunnustetaan 

tehtävän merkitys ja taataan tietyt vähimmäisoikeudet.”131 

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).132 

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.”133 

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).”134 

Säännöllinen ammatti: Työn ja ammattien osalta Euroopan unioni määrittelee ammatin 

”säännellyksi (…), jos [henkilöllä] on oltava tietty tutkinto päästäkseen ammattiin, 

 
131 Euroopan parlamentti (2008). 
132 Eurostat (2018c). 
133 Euroopan komissio (2018c). 
134 Euroopan parlamentti ja neuvosto (2016: 6). 
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osallistuakseen erityisiin kokeisiin, kuten valtion kokeisiin, ja/tai ilmoittautuakseen 

ammattialajärjestöön ennen kuin [henkilö] voi harjoittaa sitä.”135 

Laillistaminen (regularisation): (Laittoman) maahanmuuton yhteydessä EU määrittelee 

”laillistamisen” ”valtiolliseksi menettelyksi, jolla laittomasti oleskeleville kolmansien maiden 

kansalaisille myönnetään oikeudellinen asema”; laillistamisen synonyymi, jota käytetään 

pikemminkin Yhdysvalloissa ja vähemmän EU:ssa, on ”legalization.”136  

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.137 

Paperittomat tai laittomat maahanmuuttajat: Euroopan unioni määrittelee laittoman 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.”138 

Palkaton talous: Ilmaisulla palkaton talous tarkoitetaan toimintaa, joka on luonteeltaan laillista 

mutta jota ei ole ilmoitettu viranomaisille ja josta ei ole maksettu rahallisesti.139 

 

  

 
135 Euroopan unioni (2019). 
136 Euroopan komissio (2009). 
137 Euroopan komissio (2018b). 
138 Euroopan komissio (2018c). 
139 Euroopan komissio (2018b). 

http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l14514
http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=URISERV:l14514


Tämän projekti on Euroopan 

unionin rahoittama. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

34 

 

Viitteet 

1901 Formation (2016): DEAES – le nouveau diplôme qui fusionne DEAVS, DEAMP et Auxiliaire de Vie 

Scolaire. URL: https://1901-formation.fr/deaes-le-nouveau-diplome-qui-fusionne-deavs-deamp-et-

auxiliaire-de-vie-scolaire/ (viimeksi käytetty  21 Helmikuuta 2020). 

4Quality (2015a): Quality of jobs and services in the Personal Care and Household Services sector in the 

Czech Republic. URL: https://4qualityexample.files.wordpress.com/2014/11/for_quali 

ty_report_cz_eng_final.pdf (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta 2019). 

4Quality (2015b): Quality of jobs and services in the Personal Care and Household Services sector in 

Spain. URL: https://4qualityexample.files.wordpress.com/2014/11/for_quality_report_sp 

_eng_final.pdf (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta 2019). 

Anxo, Dominique/Ericson, Thomas (2017): Labour Market Policy Thematic Review 2017: An in depth 

analysis of the impact of reforms on inequality: Sweden. European Commission, European Centre of 

Expertise (ECE) in the field of labour law, employment and labour market policy. 

Bódi, Ferenc/Farkas, Jenö Zsolt (2019): Impact of the Hungarian Labour Market Policy on the Country”s 

Formal and Informal Employment. In: Larsen, Christa et al. (eds.): Assessing Informal Employment 

and Skills Needs. Approaches and Insights from Regional and Local Labour Market Monitoring, pp. 

131-157. 

Carbonnier, Clement/Morel, Nathalie (2015): The Political Economy of Household Services in Europe.  

Carmago Magalhães, Beatriz (2015): Switching from informal to formal labour market in Brussels: What 

changes for live-out domestic workers? Working Paper Series ”Gender, Diversity and Migration” 

6/2015. URL: https://www.fb03.uni-frankfurt.de/54763380/Working-Paper 

_6.pdf (viimeksi käytetty 5. maaliskuuta 2019). 

Catalyst (2019): Women in the Workforce – Europe: Quick Take. URL: https://www.cata 

lyst.org/research/women-in-the-workforce-europe/ (viimeksi käytetty  31 Maaliskuuta 2019). 

CELSI (2020): Job Quality and Industrial Relations in the Personal and Household Services. National 

report Slovakia based on the research report No. 34 for the project PHS-QUALITY). URL: 

https://www.celsi.sk/media/policy_briefs/PHS_SK_policy_brief_.pdf (viimeksi käytetty  26 

Marraskuuta 2020). 

Decker, Aurélie/Lebrun, Jean-François (2018): PHS Industry Monitor: Tilastokatsaus 

kotihoitopalvelualaan Euroopan unionissa. European Federation of Services to Individuals (EFSI). 

URL: http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publi 

cations/2018/PHS_Industry_monitor_April_2018.pdf (viimeksi käytetty  4 Maaliskuuta 2019). 

Estevez-Abe, Margarita/Hobson, Barbara (2015): Outsourcing Domestic (Care) Work: The Politics, 

Policies, and Political Economy. In: Social Politics 22 (2), pp. 133-146. 

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities – EASPD (Euroopan 

vammaispalvelun tarjoajien yhdistys) (2019a): Staff Matters: from care worker to enabler of change. 

EASPD Conference Report 2019. URL: 

https://1901-formation.fr/deaes-le-nouveau-diplome-qui-fusionne-deavs-deamp-et-auxiliaire-de-vie-scolaire/
https://1901-formation.fr/deaes-le-nouveau-diplome-qui-fusionne-deavs-deamp-et-auxiliaire-de-vie-scolaire/
https://4qualityexample.files.wordpress.com/2014/11/for_quality_report_cz_eng_final.pdf
https://4qualityexample.files.wordpress.com/2014/11/for_quality_report_cz_eng_final.pdf
https://4qualityexample.files.wordpress.com/2014/11/for_quality_report_sp_eng_final.pdf
https://4qualityexample.files.wordpress.com/2014/11/for_quality_report_sp_eng_final.pdf
https://www.fb03.uni-frankfurt.de/54763380/Working-Paper_6.pdf
https://www.fb03.uni-frankfurt.de/54763380/Working-Paper_6.pdf
https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-europe/
https://www.catalyst.org/research/women-in-the-workforce-europe/
https://www.celsi.sk/media/policy_briefs/PHS_SK_policy_brief_.pdf
http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publications/2018/PHS_Industry_monitor_April_2018.pdf
http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publications/2018/PHS_Industry_monitor_April_2018.pdf


Tämän projekti on Euroopan 

unionin rahoittama. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

35 

 

https://www.easpd.eu/fileadmin/user_upload/EASPD_Helsinki_Conference_Report_2019.pdf 

(viimeksi käytetty 9. maaliskuuta 2020). 

European Association of Service Providers for Persons with Disabilities – EASPD (Euroopan 

vammaispalvelun tarjoajien yhdistys) (2019b): How to Fund Quality Care and Support Services: 7 

Key Elements. EASPD Conference Report 2019. URL: 

https://www.easpd.eu/fileadmin/user_upload/Bucharest_2019_conference_report__2.pdf  

(viimeksi käytetty 9. maaliskuuta 2020). 

European Care Certificate – ECC (2015): What is the ECC? URL: http://www.eccertificate.eu/hom 

e/introduction.html (viimeksi käytetty 21. helmikuuta 2020). 

European Commission (Euroopan komissio) (2008): Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions: New Skills for New Jobs: Anticipating and matching labour market and 

skills needs. COM (2008) 868 final. URL: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do 

?uri=COM:2008:0868:FIN:EN:PDF (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta 2019). 

European Commission (Euroopan komissio) (2009): European Migration Network Glossary – 

regularisation. URL: https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-

do/networks/european_migration_network/ 

glossary_search/regularisation_en (viimeksi käytetty 4. helmikuuta 2020). 

European Commission (Euroopan komissio) (2017a): European Semester Thematic Factsheet: Pimeä työ. 

URL: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-

factsheet_undeclared-work_en.pdf (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta 2019). 

European Commission (Euroopan komissio) (2017b): Good Practice fiche – Austria: Household Service 

Vouchers (Dienstleistungsscheck). Undeclared work in European countries. URL: 

https://ec.europa.eu/ 

social/main.jsp?langId=en&catId=1322&intPageId=4935&#navItem-1 (viimeksi käytetty 5. 

maaliskuuta 2019). 

European Commission (Euroopan komissio) (2018a): Informal care in Europe – Exploring Formalisation, 

Availability and Quality. URL: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8106 (viimeksi käytetty 

18.helmikuuta 2020). 

European Commission (Euroopan komissio) (2018b): Glossary of Terms. European Platform tackling 

undeclared work. URL: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20304&langId=en (viimeksi 

käytetty 24. helmikuuta 2020). 

European Commission (Euroopan komissio) (2018c): Asylum and Migration Glossary 6.0 – a tool for 

better comparability produced by the European Migration Network. URL:  

https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/europea 

n_migration_network/docs/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf (käytetty viimeksi 24. 

helmikuuta 2020). 

https://www.easpd.eu/fileadmin/user_upload/EASPD_Helsinki_Conference_Report_2019.pdf
https://www.easpd.eu/fileadmin/user_upload/Bucharest_2019_conference_report__2.pdf
http://www.eccertificate.eu/home/introduction.html
http://www.eccertificate.eu/home/introduction.html
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:EN:PDF
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2008:0868:FIN:EN:PDF
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/regularisation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/regularisation_en
https://ec.europa.eu/home-affairs/what-we-do/networks/european_migration_network/glossary_search/regularisation_en
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_undeclared-work_en.pdf
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1322&intPageId=4935&#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=1322&intPageId=4935&#navItem-1
https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8106
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20304&langId=en
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/docs/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf
https://ec.europa.eu/home-affairs/sites/homeaffairs/files/what-we-do/networks/european_migration_network/docs/interactive_glossary_6.0_final_version.pdf


Tämän projekti on Euroopan 

unionin rahoittama. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

36 

 

European Commission (Euroopan komissio) (2019): Study supporting the evaluation of the Council 

recommendation on the integration of long-term unemployed into the labour market. URL: 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8204&furtherPubs=yes viimeksi 

käytetty 24. helmikuuta 2020). 

European Commission (Euroopan komissio) (2020a): Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions. A Union of Equality: Gender Equality Strategy 2020-2025. URL: 

https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gend

er-equality-strategy-2020-2025_en.pdf (viimeksi käytetty 6. maaliskuuta 2020). 

European Commission (Euroopan komissio) (2020b): Gender equality strategy. Achievements and key 

areas for action. URL: https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-

equality/ge 

nder-equality-strategy_en (viimeksi käytetty 18. helmikuuta 2020). 

European Commission (Euroopan komissio) (2020c): Communication from the Commission to the 

European Parliament, the Council, the European Economic and Social Committee and the 

Committee of the Regions. A Strong Social Europe for Just Transitions. URL: 

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_49 (viimeksi käytetty 9. maaliskuuta 

2020). 

European Commission (Euroopan komissio)/European Federation for Services to Individuals – EFSI 

(Euroopan yksityishenkilöille suunnattujen palvelujen liitto) (2018): Service Vouchers in the PHS 

Sector: What Slovakia can learn from other EU countries practices. Joint Presentation, Bratislava, 

13.12.2018. 

European Federation for Services to Individuals – EFSI (Euroopan yksityishenkilöille suunnattujen 

palvelujen liitto) (2013): White book on personal and household services in ten EU Member States. 

URL: http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/ 

MEDIA/publications/White_book_final_december_2013.pdf (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta 

2019). 

European Federation for Services to Individuals – EFSI (Euroopan yksityishenkilöille suunnattujen 

palvelujen liitto) (2018): 360° review of service vouchers. URL: http://www.efsi-

europe.eu/home/news/?tx_ttnews%5Bpointer%5D=1&tx_ttnews%5 

BbackPid%5D=17&tx_ttnews%5Btt_news%5D=168&cHash=851cecb986bef083a35abf198c 

03243b (viimeksi käytetty 9. maaliskuuta 2020). 

European Network Against Racism – ENAR (2017): Racism & Discrimination in Employment in Europe 

2013-2017. Shadow Report. URL: https://ec.europa.eu/migrant-integration/ 

librarydoc/enar-shadow-report-racism-discrimination-in-employment-in-europe-2013-2017 

(viimeksi käytetty 9. maaliskuuta 2020). 

European Parliament (Euroopan parlamentti) (2008): Trends on Regularisation of Third Country 

Nationals in Irregular Situation of Stay across the European Union. Briefing Paper. Directorate-

General for Internal Policies. Policy Department Citizens” Rights and Constitutional Affairs. 

https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=738&langId=en&pubId=8204&furtherPubs=yes
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender-equality-strategy-2020-2025_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/aid_development_cooperation_fundamental_rights/gender-equality-strategy-2020-2025_en.pdf
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/info/policies/justice-and-fundamental-rights/gender-equality/gender-equality-strategy_en
https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/fs_20_49
http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publications/White_book_final_december_2013.pdf
http://www.efsi-europe.eu/fileadmin/MEDIA/publications/White_book_final_december_2013.pdf
http://www.efsi-europe.eu/home/news/?tx_ttnews%5bpointer%5d=1&tx_ttnews%5bbackPid%5d=17&tx_ttnews%5btt_news%5d=168&cHash=851cecb986bef083a35abf198c03243b
http://www.efsi-europe.eu/home/news/?tx_ttnews%5bpointer%5d=1&tx_ttnews%5bbackPid%5d=17&tx_ttnews%5btt_news%5d=168&cHash=851cecb986bef083a35abf198c03243b
http://www.efsi-europe.eu/home/news/?tx_ttnews%5bpointer%5d=1&tx_ttnews%5bbackPid%5d=17&tx_ttnews%5btt_news%5d=168&cHash=851cecb986bef083a35abf198c03243b
http://www.efsi-europe.eu/home/news/?tx_ttnews%5bpointer%5d=1&tx_ttnews%5bbackPid%5d=17&tx_ttnews%5btt_news%5d=168&cHash=851cecb986bef083a35abf198c03243b
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/enar-shadow-report-racism-discrimination-in-employment-in-europe-2013-2017
https://ec.europa.eu/migrant-integration/librarydoc/enar-shadow-report-racism-discrimination-in-employment-in-europe-2013-2017


Tämän projekti on Euroopan 

unionin rahoittama. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

37 

 

URL: http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2008/393282/IPOL-

LIBE_NT(2008)393282_EN.pdf  (viimeksi käytetty 24. helmikuuta 2020). 

European Parliament (Euroopan parlamentti) (2016): Report on Women Domestic Workers and Carers in 

the EU (2015/2094(INI)). Committee on Women”s Rights and Gender Equality. Rapporteur: 

Kostadinka Kuneva. URL: http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0053_EN.pdf 

(viimeksi käytetty 4. maaliskuuta 2019). 

European Parliament and the Council (Euroopan parlamentti ja neuvosto) (2016): Decision (EU) 

2016/344 of the European Parliament and the Council of 9 Maaliskuuta 2016 on establishing a 

European Platform to enhance cooperation in tackling undeclared work. In: Official Journal of the 

European Union L 65/12-L65/20. URL: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344 

&from=EN (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta 2019). 

European Union – EU (Euroopan unioni) (2019): What is a Regulated Profession. URL: 

https://europa.eu/your 

europe/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_en.htm (viimeksi 

käytetty 4. helmikuuta 2020). 

European Union Publication Office (Euroopan unionin julkaisutoimisto) (2020): EU Vocabularies; Central 

and Eastern European Countries. URL: https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/th-concept/-

/resource/eurovoc/5781 (viimeksi käytetty  27 Marraskuuta 2020). 

Eurostat (2018a): Educational Attainment Statistics. URL: https://ec.europa.eu/ 

eurostat/statistics-explained/index.php/Educational_attainment_statistics (viimeksi käytetty  5 

Maaliskuuta 2019). 

Eurostat (2018b): Population Structure and Ageing, https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php/Population_structure_and_ageing (viimeksi käytetty 31. maaliskuuta 2019). 

Eurostat (2018c): Glossary:Migration. URL: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-

explained/index.php?title=Glossary:Immigrant (viimeksi käytetty 24. helmikuuta 2020). 

Eurostat (2019a): Unemployment Statistics (online data code: une_rt_m). URL:  

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#M 

ale_and_female_unemployment (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta 2019). 

Eurostat (2019b): Migration and migrant population statistics. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_pop 

ulation_statistics#Migration_flows:_Immigration_to_the_EU_from_non-member_countries 

_was_2.4_million_in_2017 (viimeksi käytetty 18. helmikuuta 2019). 

Eurostat (2020): Inactive population due to caring responsibilities by sex. URL: 

https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_40/default/line?lang=en (viimeksi 

käytetty  26 Marraskuuta 2020). 

Farvaque, Nicolas (2015): Thematic review on personal and household services. Euroopan komissio. 

Directorate DG Employment, Social Affairs and Inclusion. URL: 

http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2008/393282/IPOL-LIBE_NT(2008)393282_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/note/join/2008/393282/IPOL-LIBE_NT(2008)393282_EN.pdf
http://www.europarl.europa.eu/doceo/document/A-8-2016-0053_EN.pdf
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32016D0344&from=EN
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_en.htm
https://europa.eu/youreurope/citizens/work/professional-qualifications/regulated-professions/index_en.htm
https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/th-concept/-/resource/eurovoc/5781
https://op.europa.eu/en/web/eu-vocabularies/th-concept/-/resource/eurovoc/5781
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Educational_attainment_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Educational_attainment_statistics
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Population_structure_and_ageing
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Immigrant
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=Glossary:Immigrant
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Male_and_female_unemployment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Unemployment_statistics#Male_and_female_unemployment
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_Immigration_to_the_EU_from_non-member_countries_was_2.4_million_in_2017
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_Immigration_to_the_EU_from_non-member_countries_was_2.4_million_in_2017
https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Migration_and_migrant_population_statistics#Migration_flows:_Immigration_to_the_EU_from_non-member_countries_was_2.4_million_in_2017
https://ec.europa.eu/eurostat/databrowser/view/sdg_05_40/default/line?lang=en


Tämän projekti on Euroopan 

unionin rahoittama. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

38 

 

http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14435&langId=en (viimeksi käytetty 4. 

maaliskuuta 2019). 

Federation of European Social Employers (Euroopan sosiaalisten työnantajien liitto) (2019): On 

Employment, Recruitment and Retention in European Social Services. Position Paper. URL: 

http://socialemployers.eu/files/doc/ 

FINAL%20Social%20Employers%20Position%20Paper%20on%20Job%20Creation.pdf (viimeksi 

käytetty 9. maaliskuuta 2020). 

Fenger, H. J. Menno (2007): Welfare Regimes in Central and Eastern Europe: Incorporating Post-

Communist Countries in a Welfare Regime Typology. In: Contemporary Issues and Ideas in Social 

Sciences 3 (2), pp. 1-30. 

French Ministry of the Economy and Finance (Ranskan valtiovarainministeriö) (2016): Trésor-Economics 

No. 175 – Policies to support personal and household services. URL: 

https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2016/08/11/tresor-economics-no-175-policies-to-

support-personal-and-household-services (viimeksi käytetty 9. maaliskuuta 2020). 

Grumiau, Samuel (2012): Formalizing domestic work through the use of service vouchers: The particular 

cases of France, Belgium and the canton of Geneva. ILO Bureau for workers” activities (ACTRAV). 

URL: https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/ 

@actrav/documents/publication/wcms_220717.pdf (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta). 

Hobson, Barbara/Bede, Luwam (2015): Precariousness and Capabilities: Migrant Care/Domestic Workers 

in Two Institutional Contexts. TEORIJA IN PRAKSA let. 52). URL: https://www.fdv.uni-

lj.si/docs/default-source/tip/3-15_hobson_bede.pdf (viimeksi käytetty 31. maaliskuuta 2019). 

IMPact (2014a): PHS policies – Implementation and monitoring guide. URL: http://impact-phs.eu/wp-

content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-Monitoring-Guide_EN.pdf (viimeksi 

käytetty 4. maaliskuuta 2019).  

IMPact (2014b): France – Universal Service employment voucher (CESU). URL: http://impact-

phs.eu/national-practices/france-universal-service-employment-voucher-cesu/ (viimeksi käytetty 

31. maaliskuuta 2019). 

IMPact (2014c): Spain – Dependency law. URL: http://impact-phs.eu/national-practices/spain-

dependency-law/ (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta 2019).  

IMPact (2014d): Sweden – ROT & RUT avdrag. URL: http://impact-phs.eu/national-practices/sweden-

rot-rut-avdrag/ (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta2019). 

Informatie Vlaanderen (2020): Service vouchers. URL: https://www.vlaanderen.be/en/ 

working/service-vouchers (viimeksi käytetty 21. helmikuuta 2020). 

International Labour Organization – ILO (Kansainvälinen työjärjestö) (2011): C189 - Domestic Workers 

Convention (No. 189): Convention concerning decent work for domestic workers (tullut voimaan: 5. 

syyskuuta 2013). URL: 

https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100: 2551460 (viimeksi 

käytetty 4. maaliskuuta 2019). 

http://www.ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=14435&langId=en
http://socialemployers.eu/files/doc/FINAL%20Social%20Employers%20Position%20Paper%20on%20Job%20Creation.pdf
http://socialemployers.eu/files/doc/FINAL%20Social%20Employers%20Position%20Paper%20on%20Job%20Creation.pdf
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2016/08/11/tresor-economics-no-175-policies-to-support-personal-and-household-services
https://www.tresor.economie.gouv.fr/Articles/2016/08/11/tresor-economics-no-175-policies-to-support-personal-and-household-services
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/publication/wcms_220717.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/@ed_dialogue/@actrav/documents/publication/wcms_220717.pdf
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/3-15_hobson_bede.pdf
https://www.fdv.uni-lj.si/docs/default-source/tip/3-15_hobson_bede.pdf
http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-Monitoring-Guide_EN.pdf
http://impact-phs.eu/wp-content/uploads/2016/07/PHS-Policies-Implementation-and-Monitoring-Guide_EN.pdf
http://impact-phs.eu/national-practices/france-universal-service-employment-voucher-cesu/
http://impact-phs.eu/national-practices/france-universal-service-employment-voucher-cesu/
http://impact-phs.eu/national-practices/france-universal-service-employment-voucher-cesu/
http://impact-phs.eu/national-practices/spain-dependency-law/
http://impact-phs.eu/national-practices/spain-dependency-law/
http://impact-phs.eu/national-practices/sweden-rot-rut-avdrag/
http://impact-phs.eu/national-practices/sweden-rot-rut-avdrag/
https://www.vlaanderen.be/en/working/service-vouchers
https://www.vlaanderen.be/en/working/service-vouchers
https://www.ilo.org/dyn/normlex/en/f?p=NORMLEXPUB:12100:0::NO::P12100_INSTRUMENT_ID:2551460


Tämän projekti on Euroopan 

unionin rahoittama. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

39 

 

International Labour Organization – ILO (Kansainvälinen työjärjestö) (2016): Formalizing Domestic Work. 

URL: http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---

travail/documents/publication/wcms_536998.pdf (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta 2019). 

Kindler, Marta/Kordasiewicz, Anna/Szulecka, Monika (2016): Care needs and migration for domestic 

work: Ukraine-Poland. International Labour Office. URL: 

https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-

budapest/documents/publication/wcms_503749.pdf (viimeksi käytetty 18. helmikuuta 2020). 

Lauzadyte-Tutliene, Agne/Balezentis, Tomas /Goculenko, Egle (2018). Welfare State in Central and 

Eastern Europe. Economics & Sociology 11: 100–123. 

Lebrun, Jean-François (2020): la complexité des estimations du nombre d’emplois générés par le travail 

domestique en Europe, report commissioned by the International Labour Organisation (ILO). 

Maldonado, Laurie C./Nieuwenhuis, Rense (2015): Family policies and single parent poverty in 18 OECD 

countries, 1978–2008. In: Community, Work & Family 18 (4), pp.395–415. 

Manoudi, Anna/Weber, Tina/Scott, David/Hawley Woodall, Jo (2018): An analysis of Personal and 

Household Services to support work life balance for working parents and carers. Synthesis Report. 

ECE Thematic Review 2018. URL: https://ec.europa.eu/social/BlobServlet? 

docId=20330&langId=en (viimeksi käytetty 5. maaliskuuta 2019). 

Mather, Celia (2015): Domestic workers in Europe Getting Organised! European Federation of Food, 

Agriculture and Tourism Trade Unions (EFFAT). URL: https://www.effat.org/wp-

content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf (viimeksi käytetty 4. 

maaliskuuta 2019). 

Morel, Nathalie (2015): Servants for the knowledge-based economy? The politics of domestic services in 

Europe. URL: https://academic.oup.com/sp/article/22/2/170/1674617 (viimeksi käytetty 6. 

maaliskuuta 2019). 

Ohrem, Sandra/Meier-Gräwe, Uta (2012): Jenseits der Nationalökonomie... – Welches 

Wirtschaftskonzept brauchen Haushalt und Familie im 21. Jahrhundert? In: Haushalt in Bildung & 

Forschung 02/2012, pp. 22-34. 

Open Society Foundations (2012): Euroopan unioni ja oikeus yhteisölliseen elämään. URL: 

https://www.opensocietyfoundations.org/publications/european-union-and-right-commun 

ity-living (viimeksi käytetty 18 helmikuuta 2020). 

Pavolini, Emmanuele/Ranci, Costanzo (2008): Restructuring the welfare state: reforms in long-term care 

in Western European countries. In: Journal of European Social Policy 18 (3), pp. 246-259. 

Pérez-Magro, Mónica/Millán-Tapia, José María/Millán-Tapia, Ana/Román-Díaz, Concepción (2017): The 

Underground Economy in Times of Crisis: An Analysis of Undeclared Work in Europe. In: Revista de 

Estudios Andaluces 34 (1), pp. 453-501. URL: https://revista 

scientificas.us.es/index.php/REA/article/viewFile/3631/3144 (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta 

2019). 

http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_536998.pdf
http://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---ed_protect/---protrav/---travail/documents/publication/wcms_536998.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_503749.pdf
https://www.ilo.org/wcmsp5/groups/public/---europe/---ro-geneva/---sro-budapest/documents/publication/wcms_503749.pdf
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20330&langId=en
https://ec.europa.eu/social/BlobServlet?docId=20330&langId=en
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf
https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf
https://academic.oup.com/sp/article/22/2/170/1674617
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/european-union-and-right-community-living
https://www.opensocietyfoundations.org/publications/european-union-and-right-community-living
https://revistascientificas.us.es/index.php/REA/article/viewFile/3631/3144
https://revistascientificas.us.es/index.php/REA/article/viewFile/3631/3144


Tämän projekti on Euroopan 

unionin rahoittama. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

40 

 

Pfau-Effinger, Birgit/Geissler, Birgit (2005): Care and Social Integration in European Societies.  

Power, Andrew/Hall, Edward (2018): Placing care in times of austerity. In: Social and Cultural Geography 

19 (3), pp. 303-313. 

Riigi Teataja (Viron valtion virallinen lehti) (2019): Social Welfare Act. URL: https://www.riigi 

teataja.ee/en/eli/522032019017/consolide (viimeksi käytetty 21 helmikuuta 2020). 

Romanian Ministry of Labor and Social Protection (Romanian työ- ja sosiaaliturvaministeriö) (2011): Law 

292/2011 on social assistance. URL: 

http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-

2018/Legea_asistentei_sociale_18012018.pdf (viimeksi käytetty 21. helmikuuta 2020). 

Rugolotto, Silvana/Larotonda, Alice/van der Geest, Sjaak (2018): How migrants keep Italian families 

Italian: badanti and the private care of older people. In: International Journal of Migration, Health 

and Social Care 13 (2), pp. 185–197. 

Saraceno, Chiara/Keck, Wolfgang (2008): The institutional framework of intergenerational family 

obligations in Europe: A conceptual and methodological overview. URL: http://www.multi 

links-project.eu/wp-content/uploads/2009/04/Report_Saraceno_Keck_Nov081.pdf (viimeksi 

käytetty 21. helmikuuta 2020). 

SensAge (2014): Social welfare systems across Europe. URL: 

https://www.easpd.eu/fileadmin/user_upload/Publications/d4-

social_welfare_systems_across_europe.pdf (viimeksi käytetty 4. maaliskuuta 2019). 

Skatteverket (2020): Ger arbetet rätt till rutavdrag? URL: 

https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/gerarbetetratttillrutavd

rag.106.5c116 

3881590be297b53de7.html (viimeksi käytetty 9. maaliskuuta 2020). 

Spasova, Slavina/ Baeten, Rita/ Coster, Stéphanie/ Ghailani, Dalila/ Peña-Casas, Ramón/ Vanhercke, Bart 

(2018): Challenges in long-term care in Europe. A study of national policies 2018, European Social 

Policy Network (ESPN), Brussels: European Commission. 

United Nations – UN (Yhdistyneet kansakunnat - YK) (2019): World Population Prospects 2019. 

Probabilistic Projections. URL: https://population.un.org/wpp/Download/Probabilistic/Population/ 

(viimeksi käytetty 18. helmikuuta 2020). 

Urbé, Robert (2012): The Future of the Welfare State. A comparative study in EU-countries. A Caritas 

Europe Publication. URL: https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/130101-

PU-The-future-of-the-welfare-state-a-comparative-study-in-eu-countries.pdf (viimeksi käytetty 9. 

maaliskuuta 2020). 

Versicherungsanstalt öffentlicher Bediensteter, Eisenbahnen und Bergbau (2020): Der 

Dienstleistungsscheck. URL: https://www.bvaeb.sv.at/cdscontent/?contentid=10007.842503 

(viimeksi käytetty 21. maaliskuuta 2020).  

https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522032019017/consolide
https://www.riigiteataja.ee/en/eli/522032019017/consolide
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_asistentei_sociale_18012018.pdf
http://www.mmuncii.ro/j33/images/Documente/Legislatie/Assistenta-sociala-2018/Legea_asistentei_sociale_18012018.pdf
http://www.multilinks-project.eu/wp-content/uploads/2009/04/Report_Saraceno_Keck_Nov081.pdf
http://www.multilinks-project.eu/wp-content/uploads/2009/04/Report_Saraceno_Keck_Nov081.pdf
https://www.easpd.eu/fileadmin/user_upload/Publications/d4-social_welfare_systems_across_europe.pdf
https://www.easpd.eu/fileadmin/user_upload/Publications/d4-social_welfare_systems_across_europe.pdf
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/gerarbetetratttillrutavdrag.106.5c1163881590be297b53de7.html
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/gerarbetetratttillrutavdrag.106.5c1163881590be297b53de7.html
https://www.skatteverket.se/privat/fastigheterochbostad/rotochrutarbete/gerarbetetratttillrutavdrag.106.5c1163881590be297b53de7.html
https://population.un.org/wpp/Download/Probabilistic/Population/
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/130101-PU-The-future-of-the-welfare-state-a-comparative-study-in-eu-countries.pdf
https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2018/09/130101-PU-The-future-of-the-welfare-state-a-comparative-study-in-eu-countries.pdf
https://www.bvaeb.sv.at/cdscontent/?contentid=10007.842503


Tämän projekti on Euroopan 

unionin rahoittama. 

(Ad-PHS - VS/2018/0344) 

41 

 

Wollmann, Hellmut (2018): The provision of public and personal social services in European countries: 

Between marketization and the return of the public/municipal and third sector. In: Kerley, 

Richard/Liddle, Joyce/Dunning, Pamela (eds.): The Routledge Handbook of International Local 

Government, pp. 247-260. 


