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Esipuhe 

 
COVID-19-pandemian nopealla leviämisellä maaliskuusta 2020 lähtien on ollut hyvin erilainen 
vaikutus aloihin. Eniten kärsineitä ovat ne, jotka tarjoavat palveluja, jotka edellyttävät suurta 
fyysistä läheisyyttä asiakkaiden kanssa ja joilla on suuri osuus pienistä tai mikroyrityksistä, 
joilla ei ole varoja palvelujen kysynnän vähenemisen kompensoimiseksi (Pouliakas ja Branka 
2020). Hyvin usein nämä ovat aloja, joilla tarvitaan keski- tai  matalatasoista osaamista, 
rekrytointia COVID-19-pandemian vaikutuksille voimakkaasti alttiiden ryhmien keskuudessa 
sekä aloilla, joissa on paljon pimeää työtä. Matkailu- ja majoitusalan lisäksi palvelujen luonne, 
yritysten rakenne ja työllisyysmallit1 liittyvät yhteen henkilökohtaisten ja kotipalvelujen alalla. 
 
Euroopan komission (2012) 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.” Tämä osoittaa, että hoitotyö auttaa vanhuksia ja vammaisia 
selviytymään päivittäisestä elämästään, tarjoaa perheille joustavuutta laitoshoidon 
ulkopuolella ja mahdollistaa (erittäin) erikoistuneiden palvelujen hyödyntämisen talossa ja 
sen ympäristössä. Lisäksi kotihoitotyötä pidetään työllisyyden alana, jolla on suuri 
kasvupotentiaali (Baga ym. 2020). Siksi tässä kertomuksessa analysoidaan toimia, joita 
hallitukset eri puolilla Eurooppaa ovat toteuttaneet selviytyäkseen COVID-19-pandemian 
aiheuttamista häiriöistä, jotka koskevat palvelujen laajuutta/laatua ja työllisyystasoa 
kotihoitotyön eri aloilla. Lisäksi siinä esitetään suosituksia kotihoitotyön kehityksen 
edistämiseksi EU:n jäsenvaltioissa. 
 
Analyysit perustuvat tuloksiin tutkimuksesta, jossa tarkasteltiin COVID-19:n lyhyen aikavälin 
vaikutuksia kotihoitoalaan ja vastaavia käytännetoimia Itävallassa, Belgiassa, Bulgariassa, 
Tšekissä, Tanskassa, Virossa, Suomessa, Ranskassa, Saksassa, Unkarissa, Irlannissa, Italiassa, 
Luxemburgissa, Maltalla, Alankomaissa, Puolassa, Romaniassa, Slovakiassa, Sloveniassa, 
Espanjassa ja Ruotsissa. Tutkimuksessa sovellettiin monimuotoista lähestymistapaa: 
• kartoitettiin Kotihoitotyön ammattilaisjärjestöjä, työntekijöitä ja kotitalouksia, jotka käyttävät 
kotihoitotyön ammattilaisia/työllistävät sen työntekijöitä; 
• COVID-19:n vaikutuksiin kotihoitotyön eri toimintalohkoilla liittyvistä käytännetoimista tehtiin 
kirjallisuustutkimusta. 
• Asiantuntijahaastatteluja tehtiin yhdeksässä valitussa maassa.2 
 

 
1 Vain tässä ulottuvuudessa tai tietyntyyppisissä kotihoitopalveluissa; ks. jakso 2, jossa kotihoitotyön moninaisuutta 
käsitellään tarkasti. 
2 Tutkimus toteutettiin kotipalveluiden edistämistä (Ad-PHS) koskevassa hankkeessa, johon osallistui seitsemän kumppania: 
Eurooppalaisten vammaisalan palveluntuottajien järjestö (EASPD); Euroopan yksilöille tarkoitettujen palvelujen federaatio 
(ESSI); UNI Global Union Europa (UNI Europa); European Elintarvike-, maatalous- ja matkailualan ammattiliittojen liitto 
(EFFAT); Diesis COOP; Talous-, työ- ja kulttuuri-instituutti (IWAK) ja Euroopan perhetyöllisyysliitto (EFFE) (ks. https://ad-
phs.eu/). 
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COVID-19-pandemian vaikutus 
kotihoitotyöhön Järjestöt, käyttäjät  
ja työntekijät 

 

COVID-19-pandemian vaikutusten selvittämiseksi kotihoitoalalla käynnistettiin tutkimus 
27:ssä EU:n jäsenvaltiossa. Tutkimuksesta saatiin 215 vastausta 15 maasta, ja se toteutettiin 
23. syyskuuta–23. marraskuuta 2020. Useimmat vastaukset tulivat maista, joissa kotihoitotyö 
on kehittyneempää ja palvelujen tarjoajat hyvin organisoituja, jotta ne voisivat levittää 
tutkimusta tiiviissä verkostossaan: Italia, Belgia, Saksa, Ranska ja Suomi. Koska 50 % 
vastauksista tuli Italiasta, niitä tarkastellaan tässä erikseen. Yleisesti ottaen vastauksia ei saatu 
maista, joissa tilapäistä terveys- ja työturvallisuushanketta ei ollut (maista, joissa kotihoitoala 
on heikommin kehittynyt, kuten Kroatiasta, Kyproksesta, Kreikasta, Latviasta ja Liettuasta – 
Portugalia lukuun ottamatta). Koska vastausten määrä on rajallinen, tutkimus ei edusta 
kohdeväestöä. Kyselyyn saatuja vastauksia täydennettiin ja konkretisoitiin yhdeksän maan 
kotihoitoyhdistysten (työnantajien ja työntekijöiden etujärjestöjen) asiantuntijahaastattelujen 
avulla: Itävalta, Belgia, Viro, Suomi, Ranska, Saksa, Irlanti, Romania ja Espanja. 
Tutkimuksessa keskityttiin COVID-19-pandemian ensimmäiseen aaltoon (helmi-maalis-
kesäkuu 2020). 
• Pandemian vaikutus näihin kotihoitotyöjärjestöihin, käyttäjiin ja työntekijöihin; 
• Niiden soveltamat strategiat pandemian vaikutusten torjumiseksi; 
• Käytettävissä olevat tukirakenteet. 
 

Vastaajista 65 % edusti kotihoitotyöjärjestöjä, 26 % kotitalouksia sekä kotihoitotyöntekijöiden 
käyttäjinä että työnantajina ja 9 % otokseen otetuista vastauksista tuli 
kotihoitotyöntekijöiltä.3 
 
 

COVID-19-pandemian vaikutukset kotihoitotyöjärjestöjen, käyttäjien ja 
työntekijöiden toimintaan 
 
Puolet kotihoitotyö järjestöistä joutui lopettamaan toimintansa kokonaan (26 %) tai osittain 
(24 %) COVID-19-pandemian ensimmäisen aallon aikana. 44 % kyselyyn vastanneista arvioi, 
että kriisin vaikutus heidän tuloihinsa oli voimakas ja 39 % totesi, että vaikutus oli 
kohtalainen. 

Näin ollen 73 % vastaajista ilmoitti, että heidän taloudelliseen kokonaiskapasiteettiinsa 
kohdistui kielteisiä vaikutuksia (kuvio 1). Koska 73 % kotihoitotyöjärjestöistä vastasi, että 
uusia asiakkaita oli vaikea löytää, tämä on osoitus siitä, että liiketoiminnan menetystä oli 

 
3 Seuraava kyselyn tulosten esittely ei sisällä vastauksia Italialta, joten se perustuu 108:aan 14 maasta saatuun vastaukseen. 
Poiketen kotihoitotyöjärjestöjen, kotitalouksien ja työntekijöiden vallitsevista profiileista vastaajat ilmoittivat tarjoavansa tai 
käyttävänsä enimmäkseen muita kuin hoivapalveluja (esim. siivousta). 
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vaikea kompensoida. Haastattelukumppanit ilmoittivat eri maissa, että kotihoitoasiakkailla oli 
useita syitä peruuttaa palvelut pandemian aikana: koska he viettivät enemmän aikaa kotona, 
he pystyivät tekemään enemmän työtä kotitaloudessa, heillä oli käytettävissään vähemmän 
taloudellisia resursseja tai he olivat huolissaan kotitaloutensa haavoittuvista ryhmistä. Vaikka 
asiantuntijalausunnoissa oli eroja, yleinen suuntaus näyttää olevan se, että hoivapalveluja 
peruutettiin harvemmin kuin muita palveluja, ellei niitä tarjottu heikommassa asemassa 
oleville ryhmille. 
 
Kuva 1: COVID-19-pandemian (helmi-kesäkuu 2020) vaikutukset kotiavun tarjontaan: Kotihoitotyöjärjestöt (%) 

 
Lähde: Ad-PHS COVID-19 -tutkimus (2020). 
 
Lisäksi kotihoitotyöjärjestöjen edustajat vastasivat, että heidän henkilöstönsä psyykkinen 
hyvinvointi (76 % vastaajista) ja fyysinen terveys (60 %) kärsivät, mikä vaikeuttaa palvelujen 
jatkuvan tarjonnan hallintaa. Myös rekrytointiin kohdistui kielteisiä vaikutuksia (66 %). Se on 
merkityksellistä esimerkiksi tilanteessa, jossa tavanomaiset työntekijät eivät olleet 
käytettävissä sairauden tai perhevelvollisuuksien vuoksi. Mielenkiintoista on, että suurin osa 
vastaajista ilmoitti, että tämä tilanne ei vaikuttanut viestintään vaikutettu (44 %) edes 
myönteisesti (17 %). Haastatellut asiantuntijat kertoivat, että kotihoitotyöjärjestöt toteuttivat 
erityisiä toimia viestinnässään kotihoitotyöntekijöidensä kanssa lievittääkseen heidän 
kokemaansa epävarmuutta ja kehittääkseen yksilöllisiä ratkaisuja kotitalouksille ja 
kotihoitotyöntekijöille palvelujen jatkuvuuden varmistamiseksi. 
 
Suurin osa kotitalouksista (68 % vastaajista) väitti, etteivät ne vaikuttaneet lainkaan 
kotihoitotyön ostamiseen käytettävissä oleviin varoihin tai että vaikutukset olivat tuskin 
havaittavissa (18 %). Kotihoitotyön ammattilaisille suunnattujen varojen saatavuus kärsi 
kohtalaisesti 14 prosentissa tapauksista. Kyselyyn saaduista vastauksista kävi kuitenkin ilmi, 
että palvelut jatkuivat tavalliseen tapaan vain 25 prosentissa tapauksista. 39 prosentissa 
tapauksista kotihoitotyöjärjestö tai työntekijä peruutti palvelut kokonaan ja 14 prosentissa 
tapauksista osittain. Vain 11 % tutkimukseen osallistuneista kotitalouksista väittivät olevansa 
heitä, jotka peruuttavat palvelut osittain ja loput 11 % kokonaan. Asiantuntijoiden 
haastattelut olivat kuitenkin ristiriidassa näiden havaintojen kanssa, sillä niissä todettiin, että 
yritystoiminnan menetys ja lomautukset kotihoitoalalla johtuivat pääasiassa vähenevästä 
kysynnästä, pääasiassa hoivapalvelujen alalla. Näin ollen epäjohdonmukaisuus johtuu 
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todennäköisimmin siitä, että otoksemme on suunnattu lähinnä kotisiivouspalveluja käyttäviin 
talouksiin. 
 
Kotitalouksien mielestä tämä ei vaikuttanut useimpiin kotihoitopalvelujen tarjonnan 
näkökohtiin lukuun ottamatta muutosta viestinnässä kotihoitotyöntekijän kanssa, joka 
arvioitiin pääosin negatiiviseksi (79 %) (kuvio 2). Sitä vastoin viestintä kotihoitotyöjärjestön 
kanssa heikkeni vain 9 prosentissa tapauksista ja jopa parani 7 prosentissa tapauksista. 
Vaikuttaa siltä, että epävarmassa tilanteessa kotihoitotyöjärjestöjen oli helpompi järjestää 
viestintänsä uudelleen asiakkaidensa ja työntekijöidensä kanssa ja tarjota heille perehdytystä. 
 
Kuva 2: COVID-19-pandemian (helmi-kesäkuu 2020) vaikutukset kotiavun tarjontaan: kotitaloudet 
(prosentteina) 
 

 
 
Lähde: Ad-PHS COVID-19 -tutkimus (2020). 
 

46 % kotihoitotyöntekijöistä vastasi, etteivät heidän tulonsa olleet muuttuneet lainkaan tai 
olivat tuskin muuttuneet merkittävästi (9 %) COVID-19-pandemian ensimmäisen aallon 
aikana. 27 prosentilla vastaajista tilanne kuitenkin muuttui kohtalaisesti ja 9 prosentilla 
voimakkaasti. Tiedusteltaessa tulonmuutoksista 46 % vastaajista väitti työaikansa 
lyhentyneen ja 9 % ilmoitti joutuneensa irtisanotuksi. Tässä epävarmassa tilanteessa 36 % 
kyselyyn osallistuneista kotihoitotyöntekijöistä ilmoitti, että heidän kykyynsä löytää lisätyötä 
tai uusi työpaikka oli kohdistunut kielteisiä vaikutuksia (kuvio 3). Tärkein työntekijöiden 
huolenaihe oli kuitenkin heidän fyysinen terveytensä, sillä 82 % vastaajista väitti, että COVID-
19-pandemialla oli ollut siihen kielteinen vaikutus. Haastattelut osoittivat, että tämä liittyi 
stressiin, joka johtui henkilönsuojainten rajallisesta saatavuudesta pandemian ensimmäisten 
viikkojen aikana sekä tarpeesta työskennellä ympäristössä, jossa olemassa olleet 
palveluntarjonnan varmuudet yhtäkkiä kiistettiin. Lisäksi kotihoitotyöntekijöiden oli vaikea 
jatkaa työskentelyä tilanteessa, jossa COVID-19-pandemia oli vaikuttanut heidän 
yksityiselämäänsä. 
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Kuva 3: COVID-19-pandemian (helmi-kesäkuu 2020) vaikutukset kotiavun tarjontaan: Kotihoitotyöntekijät (%) 

 
 

Lähde: Ad-PHS COVID-19 -tutkimus (2020). 
 
 

Kotihoitotyöjärjestöjen, käyttäjien ja työntekijöiden strategiat COVID-19-
pandemian vaikutuksista selviytymiseksi 
 
Useimmat kotihoitotyöjärjestöt ilmoittivat toimittaneensa työntekijöilleen henkilönsuojaimia 
(91 %) ja tarkistaneensa palvelujen tarjoamista koskevia standardeja ja menettelyjä (84 %) 
(kaavio 4). Tämä oli jatkoa useimmissa maissa käynnistetyille tiedotuskampanjoille, joissa 
herkistettiin yhteyksiä haavoittuviin ryhmiin ja noudatettiin tiukkoja hygieniatoimenpiteitä. 
Palvelujen tarjoamista koskevien uusien standardien mukaisesti palvelukertojen tiheyttä, 
kestoa ja/tai luonnetta muutettiin (69 %). Sekä sisäinen viestintä (60 %) että yhteydet 
ulkoisiin kumppaneihin (49 %) olivat tarkasteltavia aloja. Myös kotihoitotyöntekijöiden 
hyvinvoinnin huomioon ottaminen mainittiin usein (71 %). Vastaukset osoittavat, että vaikka 
39 % kotihoitotyön ammattilaisjärjestöistä lyhensi henkilöstönsä työaikaa ja 11 % lisäsi sitä, 
henkilöstöä koskevia pysyviä päätöksiä tehtiin harvemmin: Vastaajista 20 % ilmoitti 
palkanneensa uusia kotihoitotyöntekijöitä ja 14 % irtisanoneensa henkilökuntaansa. Usein 
tavanomaiset henkilöstön rekrytointikanavat eivät enää olleet käytettävissä, varsinkaan jos 
ne perustuivat viranomaisten saavutettavuuteen. Esimerkiksi Saksassa kotihoitotyöjärjestöt 
eivät voineet tehdä yhteistyötä julkisten työvoimatoimistojen kanssa kotihoitotyöntekijöiden 
rekrytoinnissa. Espanjassa yksityisten hoitajien rekisteröintiin osallistuvat 
sosiaaliturvatoimistot eivät olleet avoinna, mikä vaikeutti erityisesti vanhusten kotitalouksien 
mahdollisuuksia rekrytoida virallisesti kotihoitotyöntekijöitä. 
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Kuva 4: COVID-19-pandemian (helmi-kesäkuu 2020) aikana toteutetut toimenpiteet (prosentteina) 

 
Lähde: Ad-PHS COVID-19 -tutkimus (2020). 

 
Tärkeimmät kotitalouksien toteuttamat toimenpiteet olivat henkilönsuojainten tarjoaminen 
työntekijöilleen (50 % vastaajista) tai heidän hyvinvoinnistaan huolehtiminen (39 %) (kuvio 5). 
Vastaukset osoittavat, että suhteellisen pieni osa kotitalouksista oli päättänyt hienosäätää 
palvelujen tarjoamiseen liittyviä kysymyksiä (esimerkiksi määritellä uudelleen palvelujen 
tarjoamista koskevat standardit tai lyhentää/lisätä työntekijöiden työaikaa). 

 
Kuva 5: COVID-19-pandemian (helmi-kesäkuu 2020) aikana kotitalouksien toteuttamia toimenpiteitä 
(prosentteina) 
 

Lähde: Ad-PHS COVID-19 -tutkimus (2020). 
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Kotihoitotyön ammattilaisten osalta useimmin käytettiin joko työnantajan tarjoamia 
henkilönsuojaimia (64 % vastaajista) tai itse ostamia henkilönsuojaimia (27 %) (kuvio 6). He 
pitivät kuitenkin välttämättömänä peruuttaa palvelun tarjoaminen kotitalouksissa, joissa on 
erityisen haavoittuvia ryhmiä (55 %). 
 
Kuva 6: COVID-19-pandemian (helmi-kesäkuu 2020) aikana työntekijöiden toteuttamia toimenpiteitä 
(prosentteina) 

 
 
Lähde: Ad-PHS COVID-19 -tutkimus (2020). 
 

 

Kotihoitotyöjärjestöjen, käyttäjien ja työntekijöiden käytettävissä olevat 
tukitoimenpiteet ja rakenteet 
 
EU:n jäsenvaltiot reagoivat COVID-19-pandemiaan hyvin eri tavoin (kohta 3). Saadaksemme 
ensimmäisen yleiskatsauksen vakiomuotoisista tukitoimenpiteistä kotihoitotyön eri aloilla 
pyysimme kyselyyn osallistujia ilmoittamaan, oliko tietty tukitoimenpide käytettävissä vai ei 
(kuva 7). 72 % vastaajista ilmoitti, että heillä oli käytettävissään suosituksia tai ohjeita sekä 
valtion tukiohjelmia (78 %). Hieman pienempi osa osallistujista ilmoitti työlainsäädäntöä ja -
asetuksia koskevan oikeudellisen neuvonnan saatavuudesta (77 %) tai miten he voisivat 
parhaiten käyttää valtion tukiohjelmia (61 %). Haastattelut osoittivat, että henkilöstöasioita 
tai valtion tukirahastoja koskevia hakemuksia oli vaikea ratkaista yleisesti epävarmoina 
aikoina ja että kaikki kotihoitotyössä toimijat tarvitsivat hyvää neuvontaa. Useissa maissa 
hyväksytyt kotihoitotyöjärjestöjen tai -työntekijöiden tukiohjelmat eivät ole vielä lunastaneet 
lupaustaan lieventää pandemian vaikutuksia, koska varoja ei ole vielä myönnetty tai niitä 
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tarkistetaan ja joudutaan mahdollisesti palauttamaan, jos kaikki edellytykset eivät täyty. 
Huomionarvoista on, että henkilönsuojaimia oli saatavilla vain 43 prosentille vastaajista. 
Haastateltavat eri maista vahvistivat, että erityisesti COVID-19 pandemian alussa 
henkilönsuojainten hankkiminen oli ollut erittäin vaikeaa, vaikka se oli ollut ratkaiseva 
edellytys kotihoitotyön tarjonnan jatkamiselle/jatkamiselle. 
 
 
Kuva 7: Tukitoimenpiteiden saatavuus COVID-19-pandemian (helmi-kesäkuu 2020) aikana: Kotihoitotyöjärjestöt, 
kotitaloudet ja työntekijät (%) 

 

 
Lähde: Ad-PHS COVID - 19 tutkimus (2020). 
 

On tärkeää huomata, että kotihoitotyöjärjestöjen, kotitalouksien ja työntekijöiden välillä oli 
pieniä eroja. Useimmat kotihoitotyöjärjestöt ilmoittivat, että valtion tukiohjelmia oli saatavilla 
(86 %) ja että suurempi osa vastaajista (56 %) kertoi saaneensa neuvoja, miten ohjelmia 
voitaisiin parhaiten käyttää. Tilanteessa, jossa COVID-19-pandemia vaikutti työsuhteen 
perusteisiin (esim. lyhytaikainen työ, karanteenipalkkio), 70 prosentilla vastaajista oli 
mahdollisuus saada työlainsäädäntöä ja -asetuksia koskevaa oikeudellista neuvontaa. Lisäksi 
80 % vastaajista pystyi luottamaan suositukseen tai ohjeisiin kotihoitotyön tarjoamiseksi. 
Tämä osoittaa, että kotihoitotyön ammattilaisjärjestöillä oli paremmat valmiudet saada tietoa 
käytettävissä olevista tukitoimenpiteistä kuin esimerkiksi kotihoidon ammattilaisia 
työllistävillä kotitalouksilla. Lisäksi monet välineet on suunniteltu virallisen työsuhteen 
ympärille kotihoitotyöjärjestössä, ja niitä on hallinnoitu työsuhteiden kautta,  joten ne olivat 
taipuvaisempia hyödyntämään erilaisia tukimahdollisuuksia. 
Haastateltavat korostivat, että yleiskuvan saaminen tilanteesta jatkuvasti muuttuvissa 
olosuhteissa on suuri haaste kaikille kotihoitoalalla toimijoille. Kuten kyselyyn vastanneet 
totesivat, 53 %:iin ei ollut saatavilla yhtä ainoaa neuvontapalvelua (kuva 7). 
Kotihoitotyöjärjestöjen osalta COVID-19-pandemian ensimmäinen tietolähde olivat 
viranomaiset (49 % vastaajista) ja kotihoitopalveluntarjoajajärjestöt (35 %). Myös 25 % 
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kotitalouksista kotihoitotyön käyttäjinä ja joissakin tapauksissa kotihoitotyönantajat 
tutustuivat ensin viranomaisten toimittamiin tietoihin, mutta suurin osa (64 %) totesi 
nimenomaisesti, etteivät viranomaiset, kotihoitotyön tarjoajien järjestöt tai ammattiliitot 
toimineet ensimmäisenä tietolähteinä heille. Kotihoitotyöntekijät tutustuivat ensisijaisesti 
terveyspalvelujen tarjoajien yhdistyksen (36 %) tai viranomaisten (27 %) toimittamiin 
tietoihin. 

Kotihoitotyön ammattialajärjestöt, kotitaloudet ja työntekijät arvioivat viranomaisten 
reagoivan COVID-19:ään lähinnä huonosti (34 %) tai keskinkertaisesti (31 %) (kaavio 8), kun 
taas 29 % oli tyytyväinen viranomaisten toimiin. 

 
Kuva 8: COVID-19-pandemian (helmi-kesäkuu 2020) vaikutukset kotiavun tarjontaan: Kotihoitotyöjärjestöt, 
kotitaloudet ja työntekijät (%) 

 
 
Lähde: Ad-PHS COVID-19 -tutkimus (2020). 
 

Tilanne oli aivan päinvastainen, kun arvioitiin kotihoitotyöjärjestöjen toimia COVID-19-
pandemian aikana - 38,9 % vastaajista piti sitä hyvänä, 30,6 % keskiarvona ja vain 16,7 % 
köyhänä (kuvio 9). 
 
Kuva 9: Arvio kotihoitotyöjärjestöjen vastineesta COVID-19-pandemiaan (helmi-kesäkuu 2020): 
Kotihoitotyöjärjestöt, kotitaloudet, työntekijät (%) 

 

Lähde: Ad-PHS COVID-19 -tutkimus (2020). 
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Kotihoitotyöjärjestöt, kotitaloudet ja työntekijät COVID-19-pandemian 
aikana Italiassa 
 Koska suurin osa Italian vastauksista tuli kotitalouksilta, jotka käyttivät kotihoitotyötä tai 
työllistivät kotihoitotyöntekijöitä (92 %), on mahdollista kuvata COVID-19-pandemian 
vaikutuksia vain tarkemmin kyseisessä ryhmässä. 47 % kotitalouksista ilmoitti toimittaneensa 
työntekijöilleen henkilönsuojaimia kriisin ensimmäisinä kuukausina (helmi-kesäkuu 2020). 
Lisäksi 37 % huolehti työntekijöiden hyvinvoinnista ja 36 % tarkisti palvelujen tarjoamista 
koskevia standardeja ja menettelyjä. Tämä viittaa siihen, että kotitaloudet yrittivät pitää 
palvelut toiminnassa. On kuitenkin otettava huomioon, että tämän on täytynyt olla 
kamppailua joillekin kotitalouksille, sillä 14 prosentilla käytettävissä olevat varat vähenivät 
voimakkaasti ja 29 prosentilla kohtalaisesti. Näin ollen 18 % tutkimukseen osallistuneista 
italialaisista kotitalouksista peruutti kotihoitopalvelut kokonaan ja 16 % osittain. 
Kotihoitotyön ammattialajärjestöjen, kotitalouksien ja työntekijöiden tukitoimenpiteistä 
mainittiin, että suosituksia ja ohjeita (65 % kyselyyn vastanneista), valtion tukiohjelmia (44 %) 
ja työlainsäädäntöä ja -asetuksia koskevaa oikeudellista neuvontaa (43 %) oli saatavilla. 45 % 
ilmoitti kuitenkin, ettei ollut saatavilla neuvoja, kuinka valtion tukiohjelmia voitaisiin parhaiten 
käyttää. Lisäksi 65 % väitti, että henkilönsuojaimia ei ollut mahdollista saada. Tässä 
tilanteessa 46 % kaikista italialaisista vastaajista piti viranomaisten vastausta huonona ja 20 
% keskimääräisenä, kun taas vain 23 % piti vastausta hyvänä. Arvio kotihoitotyöjärjestöjen 
vastauksesta oli suotuisampi: 34 % kyselyyn osallistuneista ilmoitti sen olevan hyvä ja 22 % 
piti sitä keskinkertaisena.  
 
 
 
 

 

Kotihoidon käytettävissä olevat 
tukitoimenpiteet COVID-19-pandemian 
aikana 

 
EU:n jäsenvaltiot kehittivät COVID-19-pandemian aikana hyvin erilaisia toimia kotihoitoalalla, 
vaikka ne pyrkivät samoihin tavoitteisiin: vakauttamaan alan palvelutarjontaa eri 
käyttäjäryhmille ja säilyttämään kotihoitotyön alana, joka tarjoaa 
liiketoimintamahdollisuuksia hyvin erilaisille palveluntarjoajille ja työllisyyttä suurelle määrälle 
kotihoitotyöntekijöitä. Ensinnäkin esittelemme laajan yleiskuvan sosiaalihuollon keskeisistä 
haasteista ja lähestymistavoista, joiden avulla heikossa asemassa olevat ja/tai ulkopuolisesta 
avusta riippuvaiset ryhmät voivat asua omassa kodissaan. Myöhemmin kerromme 
esimerkkejä tukitoimenpiteistä, joilla puututaan yritystoiminnan jatkuvuuteen ja työllisyyteen 
kotihoitoalalla. 
 

Kotihoitotyö osana sosiaalihuoltojärjestelmää 
 
EU:n 21 jäsenvaltion sosiaalihuoltojärjestelmissä tarjottavia kotihoitopalveluja koskeva 
asiakirjatutkimus osoitti, että haavoittuvassa asemassa oleville ryhmille tarjottavia 
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kotihoitopalveluja järjestävät, tarjoavat ja rahoittavat tahot tiesivät näiden palvelujen 
ylläpitotarpeesta. Tukitoimenpiteet kohdistuivat kuntiin, kotihoitotyöjärjestöihin ja -
työntekijöihin (heidän kestävyytensä parantaminen) tai käyttäjiin (COVID-19-pandemian 
aiheuttamiin erityisiin haasteisiin vastaaminen). Nämä esimerkit havainnollistavat EU:n eri 
jäsenvaltioissa sovellettuja erilaisia lähestymistapoja: 
• Maissa, joissa kunnat järjestävät sosiaalihuoltoa, valtio nosti COVID-19:ään liittyvien 
kunnallisten menojen enimmäismäärää tai myönsi kunnille lisärahoitusta, jotta ne voisivat korvata 
pandemian aikana aiheutuneita lisäkustannuksia (esim. Tanskassa ja Virossa). Espanjan hallitus perusti 
300 miljoonan euron rahaston kattamaan COVID-19:ään liittyviä sosiaalipalvelutarpeita. Bulgariassa 
ESR:stä rahoitetun ”Aikuisten hoivan” tarjoamat palvelut laajennettiin kattamaan elintarvikkeiden, 
lääkkeiden ja muiden välttämättömien tavaroiden toimittaminen vanhuksille erityisesti syrjäisillä 
alueilla; 
• Saksassa kotihoitotyöjärjestöt, jotka tarjoavat säännöllisesti sosiaalipalveluja 
hoitovakuutuksesta 125 euroa saaville henkilöille, voisivat hakea hoitovakuutuksesta korvausta näistä 
palveluista, vaikka palvelut olisi keskeytetty; 
• Ranskassa päätettiin, että kodeissa sosiaalipalveluja tarjoavien työntekijöiden olisi saatava 
bonusta paikallisviranomaisten määrittämien määrien rajoissa. Poliittinen sitoutuminen ei kuitenkaan 
ole vielä toteutunut kaikkien työntekijöiden osalta, koska myönnetty lisä vaihtelee huomattavasti 
alueittain; 
• Puolassa avustusta vammaisten tukihenkilön palkkaamiseen korotettiin; Saksassa pidennettiin 
sosiaalipalvelujen avustajapalveluavustusten käyttöä koskevaa määräaikaa. 

 
COVID-19-pandemian puhjetessa kunnat näkivät tarpeen muuttaa nykyisiä palvelujaan ja 
tarjota uudenlaisia palveluja. Esimerkiksi kotikäynnit korvattiin puheluilla tai 
virtuaalikäynneillä, joilla tarkistettiin asiakkaiden hyvinvointi ja vähennettiin heidän 
yksinäisyyttään (esim. Tanska) tai etsittiin tapoja saada perhe ja yhteisö mukaan palvelujen 
uudelleenorganisoituihin muotoihin (esim. Italia). Henkilökohtaisia kontakteja koskevat 
rajoitukset saivat kunnat järjestämään viestintäkanavansa uudelleen, kuten Bukarestissa, 
jossa avattiin puhelinlinja, jossa vanhukset, joilla ei ole tukiverkkoa, voisivat pyytää apua 
esimerkiksi ruoanlaittoon, henkilökohtaiseen hygieniaan tai lääkkeiden ottamiseen. Saksassa 
hoitovakuutuksessa nimenomaisesti sovittiin korvausten maksamisesta vaihtoehtoisista 
palveluista (esim. ruokaostokset tai puhelut suorien hoitopalvelujen sijasta), ja joita tarjoavat 
henkilöt, joilla on matalampi hoitopätevyys tai avustajat lähipiiristä. 
 
Näillä joustavilla reaktioilla COVID-19-pandemiaan liittyvissä haasteissa pyrittiin säilyttämään 
sosiaalihuollon rakenteet sosiaalihuoltojärjestelmässä. Useimmissa maissa rajoitukset olivat 
kuitenkin edelleen kauaskantoisia ja muuta kuin välttämätöntä kotihoitoa lykättiin erityisesti 
niiden henkilöiden osalta, jotka voivat luottaa omiin sosiaalisiin verkostoihinsa. Esimerkiksi 
Maltassa eri vammaisille tarjottiin työterapia-, yhdyskunta- ja sosiaalipalveluja vain 
tapauksissa, joissa niitä pidettiin kiireellisinä ja välttämättöminä. Tämä liittyi suurelta osin 
henkilönsuojainten välittömään saatavuuteen, koska useimmissa maissa sairaaloiden tai 
hoitokotien tarpeet asetettiin etusijalle. Esimerkiksi Sloveniassa maan kansallinen 
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vammaisjärjestöjen neuvosto pyysi nimenomaisesti viranomaisia sisällyttämään 
haavoittuvassa asemassa olevat vammaiset henkilönsuojainten toimittamisen ensisijaisiin 
ryhmiin korostaen sosiaalihuollon riippuvuutta tällaisista laitteista. 
Lisäksi vakiintuneita palveluntarjontaprosesseja muutettiin kotihoitotyöntekijöiden 
suojelemiseksi: Alankomaissa perustettiin erityisiä ”koronatiimejä”, jotka huolehtivat vain 
COVID-19-potilaista; Slovakiassa työaikaa lyhennettiin tai taukojen ajoitusta muutettiin 
kotihoitotyöntekijöiden välisten kontaktien minimoimiseksi. 
 
Niissä maissa, joissa on erittäin tiukat lockdown-säännöt, kotihoitotyöntekijöitä pidettiin 
keskeisenä työvoimana, ja heille myönnettiin laajennettu liikkumisoikeus. Espanjassa 
kuninkaan asetus 463/2020 7 § antoi heille tarvittavan liikkumisoikeuden ja oikeuden päästä 
asiakkaidensa koteihin. Myös Italiassa kotihoitotyöntekijät pystyivät jatkamaan työntekoa, 
vaikka hallitus ehdotti toiminnan keskeyttämistä, elleivät poikkeukselliset olosuhteet sitä 
edellytä. Se herätti kuitenkin kysymyksiä, millä ehdoilla tarjoamatta jätetyistä palveluista 
maksetaan korvausta. Tämä riippui sairauslomaa koskevista yleisistä säännöistä, joita 
muutettiin useissa maissa (esimerkiksi Tanskassa ja Virossa) ja jotka tarjosivat useimmissa 
tapauksissa avokätisempiä sairausetuuksia. Italiassa kotityöntekijöillä oli oikeus kotieristys- tai 
sairaalakorvaukseen Casacolf-hoitorahaston kautta, jos he sairastuivat COVID-19:ään. Myös 
Luxemburgissa säänneltiin erityisesti kotihoitotyön tarjontaa ja todettiin, ettei henkilöstö voi 
kieltäytyä työstä ilman lääkärintodistusta. Ainoastaan tapauksissa, joissa perheenjäsen oli 
saanut COVID-19-tartunnan, työntekijä vapautettiin työstä ja hänellä oli oikeus saada korvaus 
peruutetuista palveluista. 
 
Kotitalouksissa asuvat työntekijät ovat hankalassa asemassa, sillä rajat ylittävän liikkuvuuden 
rajoitukset ovat vaikuttaneet heihin voimakkaasti. Itävallassa, jossa suurin osa kotitalouksissa 
asuvista hoitajista on kotoisin Romaniasta, Bulgariasta ja Kroatiasta, valtio myönsi 500 euron 
kertaluonteisen verottoman bonuksen niille, jotka jatkoivat vuorojaan vähintään neljällä 
viikolla. Lisäksi järjestettiin erityisjunia ja -lentoja, joiden avulla hoitajat pystyivät kiertämään 
yleisiä matkustusrajoituksia. COVID-19-pandemian aikana kotitalouksissa asuvien hoitajien 
(sekä virallisten että epävirallisten) olot huononivat, kun perheenjäsenet vähensivät 
vierailujaan vanhusten kotitalouksissa. Lisäksi maahanmuuttajien kotitalouksissa asuvia 
hoitajia suojeltiin vähemmän irtisanomisilta (esimerkiksi Puolassa) ja mielivaltaisilta 
palkanalennuksilta. Alankomaissa liitto FNV edusti heitä työriidoissa ja ehdotti, että 
perustettaisiin hätärahasto, josta maksettaisiin ansionsa menettäneille. Italiassa toukokuussa 
2020 annetulla ministeriöiden välisellä asetuksella myönnettiin koskemattomuus 
työnantajille, jotka rekisteröivät pimeät kotityöntekijänsä, ja kotityöntekijöille, jotka olivat 
työskennelleet Italiassa ennen 31. lokakuuta 019 myöntämällä heille tilapäinen oleskelulupa 
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Kotihoitotyön välineiden muuttaminen kotihoitotyön tarjonnan tukemiseksi 
 
Joissakin maissa on kotihoitopalvelujen käyttöä ja tarjontaa tukevia välineitä on muutettu 
yritystoiminnan jatkuvuuden ja työllisyyden varmistamiseksi kotihoitoalalla. Niiden 
tarkoituksena oli joko lisätä kotihoitotyön kysyntää tai – useammin – lieventää kotihoitotyön 
kysynnän vähenemisen vaikutuksia: 4 
• Kysyntäpuoli: 

- Luxemburgissa kotityöntekijöiden työllistämiseen myönnettävän kiinteämääräisen 
verovähennyksen enimmäismäärää korotettiin väliaikaisesti 5 400 eurosta 6 750 euroon; 

- Italiassa alle 12-vuotiaiden lasten huoltajat, jotka eivät pitäneet 15 päivän palkallista lomaa, 
saivat 600 euron arvosetelin lastenhoitopalveluihin; 

- Belgiassa jatkettiin kolmella kuukaudella palvelusetelien voimassaoloaikaa, joka on tärkein 
rahoitustukiväline kotihoitotyön kysynnän lisäämiseksi; 

- Belgian Brysselissä palvelusetelien alueellista tukea korotettiin kahdella eurolla tunnissa 14,60 
eurosta 16,60 euroon 18. maaliskuuta ja 30. kesäkuuta 2020 välisenä aikana. Tämän lisätuen 
tarkoituksena oli korvata henkilönsuojainten hankintaa. 

• Tarjontapuoli: 
- Brysselin alueella otettiin käyttöön 2,5 euron bruttokorvaus tuntia kohden tilapäisestä 

työttömyydestä. Tarkoituksena oli taata korvaavat tulot, jotka ovat 95 % 
kotihoitoammattilaisen säännöllisestä palkasta ja jotka ovat viimeisten 14 kuukauden aikana 
työskennelleet vähintään tunnin Brysselin alueella nykyisen työnantajansa kanssa. Vallonian 
hallitus osoitti 8,6 miljoonaa euroa lisää taatakseen 40 000 uuden kotihoitotyöntekijän täyden 
palkan; 

- Espanjassa kotityöntekijöille myönnettiin 70 % palkasta, jos he pystyivät osoittamaan, että 
heidän työpaikkansa oli menetetty tai työnteko keskeytetty. Espanjan hallitus myönsi yli 23 000 
tällaista tukea kotityöntekijöille maaliskuusta syyskuuhun 2020; 

- Italiassa kotityöntekijät, jotka eivät asuneet työnantajansa luona ja joiden työsopimus 
(sopimukset) kesti yli kymmenen tuntia viikossa, saivat 500 euron tuen huhti- ja toukokuussa 
2020. 

Useimmissa maissa oli tarjolla yritysluottoja, verovapautuksia tai yleisiä yritystukijärjestelmiä 
(esimerkiksi Ranskan solidaarisuusrahasto järjestöille, joiden liikevaihto on alle miljoona 
euroa ja jotka kärsivät yli 50 % tulonmenetyksistä). Vaikka tukijärjestelmät olivat moninaisia ja 
myös mikroyritysten tai freelancereiden käytettävissä, useimmat niistä eivät olleet 
kotihoitotyötukia eikä niissä esimerkiksi otettu huomioon alan erityispiirteitä. Esimerkiksi 
Saksan hätätukijärjestelmää voitaisiin käyttää toimintakustannusten kattamiseen (esim. 
toimistovuokra), muttei henkilöstön kattamiseen. Kotihoitotyöjärjestöt ilmoittivat kuitenkin, 
että koska palvelujen tarjoaminen tapahtuu kotitalouksissa, suurin osa niiden kustannuksista 
liittyy henkilöstöön. Itävallassa itsenäisille kotitalouksissa asuville hoitajille myönnettiin 2 000 
euron hätäapu. Koska monet heistä ovat rekisteröityneet kotimaahansa eikä heillä ole 
itävaltalaista pankkitiliä, he eivät ole oikeutettuja tukeen. 
 
 

 
4 Tässä yhteydessä on mahdollista esittää vain joitakin tällaisia toimenpiteitä, jotta voitaisiin havainnollistaa EU:n 
jäsenvaltioiden omaksumia erilaisia lähestymistapoja. 
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Käytännesuositukset  
kotihoitoalan kehittämiseksi 

 
COVID-19-pandemia oli vakava haaste kotihoitoalalle: se osoitti, että tarvitaan kiireellisiä 
käytännön toimia sen kestokyvyn tukemiseksi muuttuvissa olosuhteissa. Tämä koskee 
erityisesti pitkäaikaishoitopalveluita. Erilaisten kotihoidon käyttäjien riippuvuus palvelujen 
luotettavasta tarjoamisesta osoittaa, että on tarpeen tunnustaa kotihoitotyön merkitys ja 
käsitellä nimenomaisesti tämän alan jatkokehitystä meneillään olevissa tai suunnitteilla 
olevissa pitkäaikaishoidon uudistuksissa. On tarpeen ratkaista kysymykset, jotka liittyvät 
kotihoitotyön ammattilaisten rahoitukseen ja piiriin sekä pätevyysprofiileihin ja työoloihin. 
COVID-19-pandemian aikana tarkistetut lähestymistavat kotihoitopalvelujen tarjoamiseen 
paljastavat seuraavat haasteet, joihin EU:n jäsenvaltioissa on puututtava alan rahoituksen ja 
vastuiden laajemmassa kehyksessä: 
• Kotihoitopalveluiden järjestäminen: On löydettävä tapoja järjestää sosiaalihuollon 
kotihoitopalveluita uudelleen siten, että perheet tai paikallisyhteisöt osallistuvat niihin laajemmin. 
Koska tämä edellyttää erityisen kiireellisten ja/tai monimutkaisten tilanteiden arviointia, johon 
osallistuu useita toimijoita, ei riitä, että perustetaan digitaalisia alustoja palvelujen tarjoamista varten. 
On pikemminkin pohdittava, miten erilaiset tarjoukset voidaan yhdistää ja miten tietovirtoja voidaan 
organisoida uudelleen. Lisäksi eri toimijoiden väliset suhteet ja vastuut on määriteltävä uudelleen; 
• Kotihoitopalveluiden kysyntä: Kotihoitopalvelujen tarve on kasvanut, kun erityisesti 
heikommassa asemassa oleville ryhmille tarjottavia sosiaalipalveluja on keskeytetty pidemmäksi aikaa. 
Koska asiakkaiden taloudelliset valmiudet ovat kuitenkin monissa tapauksissa vähentyneet, 
kotihoitotyön tarve ei voi toteutua alan kysyntänä ilman kohdennettuja tukivälineitä. Tämä kysymys 
on erityisen tärkeä, koska COVID-19-pandemia on pahentanut kotihoitotyön tarjonnassa ja 
rahoituksessa aiemmin esiintyneitä puutteita. Lisäksi kotihoitotyön kysyntää tukevia välineitä on 
tarkistettava ja laajennettava, jotta vältetään pimeän työn lisääntyminen tilanteessa, jossa lailliset 
palvelut eivät ole kohtuuhintaisia tai helposti saatavilla; 
• Kotihoitotyöntekijöiden työolot: useissa maissa pimeän työn yleisyys kotihoitoalakka on 
johtanut siihen, ettei suurimmalla osalla työntekijöistä ollut käytettävissään valtion tukivälineitä, mikä 
huononsi heidän työolojaan ja taloudellista tilannettaan. COVID-19-pandemian ensimmäisen vaiheen 
aikana myös rekisteröidyt kotihoitotyöntekijät kokivat erittäin suurta alkuepävarmuutta palvelujen 
tarjonnassa, muuttuvia palveluntarjonnan puite-edellytyksiä ja huolia työturvallisuudesta sekä itsensä 
että asiakkaidensa osalta. EU:n eri jäsenvaltioiden sidosryhmät ilmoittivat, että tämä liittyi yleiseen 
käsitykseen siitä, että kotihoitotyö on toissijaista terveydenhuoltoon ja pitkäaikaishoitoon nähden. 
Näistä käy ilmi, että kotihoitotyön tunnustaminen on yhtä tärkeä kuin se on keskeinen tukipilari 
laajemmissa terveydenhuoltojärjestelmissä ja pitkäaikaishoidon tarjonnassa. 
 

COVID-19-pandemian aiheuttamasta vaikeasta tilanteesta huolimatta kotihoitoala on 
todistanut selviytymiskykynsä reagoimalla kriisiin. Erilaisia haasteita hallitessaan 
kotihoitotyön sidosryhmät ovat osoittaneet omistautumista, luovuutta ja kykyä edistyä, mikä 
on osoitus alan innovaatiopotentiaalista. Nyt on aika käyttää näitä impulsseja tukeakseen 
helposti saatavilla olevien ja kohtuuhintaisten kotihoitopalvelujen tarjoamista. 
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