
 

 

 

 

 

 

 
 

Tiivistelmä 
ad-PHS-hankkeen tilannekatsaus 

 
Esipuhe: Kotihoitopalvelut Euroopassa 
6.3 miljoonaa henkilöä työskentelee tällä hetkellä kotihoitopalveluissa eri puolilla Eurooppaa, mikä 
vastaa noin 3.4 prosenttia EU:n kokonaistyöllisyydestä. 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 sekä hoito-ja tukipalveluihin kohdistuvista muuttuvista odotuksista. 
Myös 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. 

 
 
Ad-PHS-projektin tavoitteet 
Kotihoitopalveluiden edistämistä (Ad-PHS) koskevassa hankkeessa 
pyritään luomaan kotihoitotyölle yhteiset keskustelupuitteet eri 
sidosryhmien välille eri jäsenvaltioissa. Tämä merkitsi 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 oli 
ymmärtää, miten kotihoitoala toimii nykyisin eri yhteyksissä, mitkä 
ovat sen kohtaamat haasteet, ja käyttää tätä tietoa sellaisten 
puitteiden kehittämiseen, jotka tukevat kaikkia EU:n jäsenvaltioita 
alan toimintalinjojen kehittämisessä. 
 
Tarkemmin sanottuna tavoitteet on kohdennettu laatimalla taustatietoa ja järjestämällä aihekohtaisia 
työpajoja kussakin maassa.  
Tietoja kerätään ja analysoidaan sitä mukaa kun lupaavia käytäntöjä havaitaan. Lisäksi on tarkoitus 
tehdä ehdotuksia kotihoitotyön kehittämiseksi eri yhteyksissä (työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelurakenteita koskevat suuntaviivat, sosiaaliset arvosetelijärjestelmät, ammattimaistuminen, 
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sidosryhmien oikeudet ja velvollisuudet, digitaaliset foorumit ja verkostot, työntekijöiden osuuskunnat) 
sekä käynnistää Euroopan laajuinen vuoropuhelu erityisesti loppukonferenssin avulla. 

 
 
Kotihoitotyön keskeisyys ja merkitys 

Euroopan komissio määrittelee kotihoitotyön toimenpiteiksi ”monenlaisia toimia, joilla edistetään 
perheiden ja yksilöiden hyvinvointia kotona: lastenhoito (CC), vanhusten ja vammaisten 
pitkäaikaishoito (LTC), siivous, tukiopetus, kodinkorjaus, puutarhanhoito, tieto- ja viestintätekninen 
tuki jne.”1 
 

Jäsenvaltioissa on tällä hetkellä eriasteista ammatillistamista ja virallistamista kotihoitotyössä. Sekä 
jäsenvaltioiden välisten että kolmansien maiden kanssa käytävien muutosketjujen 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 (vihreä kirja ikääntymisestä, 
Lapsitakuusta, Sukupuolten tasa-arvostrategiasta ja Euroopan vammaisstrategiasta). 

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. 

 
 
Hoito- ja muut palvelut 
Hankkeen yleistavoitteiden saavuttamiseksi ja kattavan yleiskuvan luomiseksi kotihoitotyön 
nykytilanteesta kaikkialla Euroopassa on laadittava helppokäyttöinen tehtäväluokitus. Kotihoitotyön 
kaksi ensisijaista toimintaluokkaa ovat siis hoito ja muu kuin hoito- tai uusintava työ. Hoitotyö tarkoittaa 
toisen kotona tehtävää ulkopuolisen hoitajan tekemää ja henkilöön keskittyvää hoitotyötä. Se tukee 
yksilöiden fyysistä hyvinvointia sekä heidän mahdollisuuksiaan nauttia ihmisoikeuksista ja osallistua 
yhteisöelämään (tässä yhteydessä: kotona). Muu kuin hoitotyö on yleensä kohdekeskeistä, ja se tukee 
tilan tai kohteeseen suoraan liittyvän esineen ylläpitoa tai valmistelua. 

 
 
Työsuhteiden osapuolet 
Kotihoitotyön määrittely ja ymmärtäminen edellyttää selkeää käsitystä loppukäyttäjän (kotihoitotyötä 
ulkoistavat yksityishenkilöt tai kotitaloudet), työntekijän (kotihoitotyön suorittamisesta palkattu 
työntekijä), työnantajan (palveluntarjoaja tai itse loppukäyttäjä) ja hallituksen välisistä suhteista (keskeisenä 
toimijana, joka asettaa pelisäännöt (tarjoamalla rahoitusta, luomalla ja panemalla täytäntöön 
oikeudellisia standardeja, kehittämällä välineitä, sääntelemällä sopimuksia ja suorittamalla 
tarkastuksia). 

 

 
1 Euroopan komissio (2012): Komission yksiköiden valmisteluasiakirja kotihoitopalveluiden työllisyysmahdollisuuksien 
hyödyntämisestä, joka on liitteenä oheisasiakirjassa ”Komission tiedonanto Euroopan parlamentille, neuvostolle, Euroopan 
talous- ja sosiaalikomitealle ja alueiden komitealle. Kohti työllistävää taloutta”, s. 4. 
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Erilaiset työjärjestelyt 

Kotihoitotyöjärjestelyt ovat erilaisia. Ne toteutetaan joko suoran työsuhteen puitteissa (esimerkkinä 
Ranska, jossa tämä malli on yleisin), ja niille on ominaista se, että loppukäyttäjä toimii laillisesti 
kotihoitotyöntekijän työnantajana. Joskus loppukäyttäjä hyötyy työsuhteen välittäjänä toimivan 
välittäjän tuesta. Toinen tapa organisoida kotihoitotyösuhteita on hyödyntää palveluntarjoajaa. Nämä 
järjestelyt muodostavat nyt suurimman osan EU:n kotihoitotyön järjestelyistä (Belgiassa on voimakkaasti 
kehittynyt ja julkisesti tuettu palveluntarjoajajärjestelmä, jossa työehtosopimuksissa määritetään 
työehtosopimukset ja jossa organisaatiot vastaavat palkkojen ja etuuksien hallinnoinnista, kuten 
esimerkiksi Suomessa, Ranskassa, Italiassa, Espanjassa ja muualla). Välitysjärjestelyn yksi tuore versio on 
verkkoalustojen kehittäminen esimerkiksi Itävallassa, Saksassa, Tanskassa ja Irlannissa. Usein nämä 
palvelutarjoukset ovat kuitenkin osa laillisuuden partaalla toimivia voittoa tavoittelevia yksityisiä 
yrityksiä eivätkä aina osa virallisesti toteutettua palveluympäristöä. Palveluntarjoajajärjestelyssä voi olla 
mukana itsenäisiä ammatinharjoittajia, todennäköisesti useammin muissa kuin sosiaalipalveluissa (esim. 
Ruotsissa). Itsenäisten ammatinharjoittajien osalta “organisaatio” koostuu kokonaan 
kotihoitotyöntekijästä/yrityksen omistajasta, joka voi hyötyä kansallisten välineiden sääntelypiirteistä 
(usein välittömään työllisyyteen liittyvät haasteet, kuten avoimuus, epävarmuus, työntekijöiden oikeudet 
ja sosiaaliturva, ovat edelleen ongelmallisia). 

 

 

Haasteet kotihoitotyön virallistamisessa 
Monissa maissa kotihoitotyöhön ei ole tähän mennessä puututtu poliittisesti tai sitä säännellään vain 
osittain, mikä kuvastaa edelleen vallitsevaa käsitystä alan merkityksen rakenteellisesta sivuuttamisesta. 
Ad-PHS-hankkeessa sitä vastoin ehdotetaan, että painotettaisiin enemmän valtavaa panosta 
yhteiskunnan kaikkiin sosiaalisiin näkökohtiin ja tehtäisiin kotihoitotyöstä ensisijainen esimerkki 
sosiaalisten investointien ajatuksesta. Yksi suurimmista kotihoitotyön kehittämistä haittaavista 
haasteista on sen taipumus pimeisiin työjärjestelyihin (joita edistävät esimerkiksi erityiset 
työmarkkinarakenteet, virallisen työn kustannukset, poliittiset- ja maahanmuuttojärjestelmät). Monissa 
tapauksissa loppukäyttäjät ja työntekijät valitsevat edelleen pimeitä suhteita, vaikka käytössä olisikin 
välineitä, joiden tarkoituksena on kannustaa lailliseen työhön, koska nykyisessä sääntelyjärjestelmässä 
on aukkoja ja puutteita. 

 
 

Kotihoitotyön kehittämistä tukevien välineiden arviointi 
Kotihoitotyön ammattilaiset kärsivät palvelujen läpinäkyvyyden puutteesta (siinä määrin kun välineen 
tarkoitus ja ominaisuudet ovat selkeät ja kaikkien osapuolten ymmärrettävissä), palvelujen saatavuuden 
puutteesta (kaikkien loppukäyttäjien ja työntekijöiden kyky käyttää välinettä), palvelujen toimivuuden 
puutteesta (missä määrin väline toimii tarkoitetulla tavalla) ja palvelujen kestävyydestä (missä määrin väline 
voi edelleen vastata maan kotihoitotyön ammattilaisten tarpeisiin lähitulevaisuudessa). Nykyiset 
käytännöt näiden haasteiden käsittelyssä voidaan jakaa kolmeen ryhmään: rahoitus, prosessinhallinta ja 
laadunhallinta. Hankkeen tilanneselvityksessä arvioidaan erilaisia lähestymistapoja näihin haasteisiin 
vastaamiseksi. 

 

 
Kotihoitotyön välineiden sisäiset mekanismit 
Haasteisiin on vastattava erilaisilla strategioilla tai lähestymistavoilla, joissa keskitytään rahoituksen, 
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prosessinhallinnan ja laadun parantamiseen. Usein samaan käytännevälineeseen kuuluu samanaikaisesti 
useita mekanismeja. Siksi esimerkiksi sosiaaliset arvosetelit näyttävät erilaisilta ja toimivat eri tavoin eri 
jäsenvaltioissa. 
Kotihoitotyön rahoituksen huomioivilla mekanismeilla pyritään usein alentamaan käyttäjälle aiheutuvia 
palvelukustannuksia ja samalla varmistamaan, että työntekijälle maksettava työkorvaus kasvaa tai pysyy 
kilpailukykyisenä pimeiden markkinapalkkojen kanssa; kun taas prosessinhallintamekanismeilla pyritään 
auttamaan kotihoitotyön toimijoita toimimaan helpommin vuorovaikutuksessa keskenään. Välineillä 
voidaan esimerkiksi määrittää, miten loppukäyttäjät voivat käyttää kotihoitopalveluja. Lisäksi 
laadunhallintakäytänteillä pyritään motivoimaan loppukäyttäjiä 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. 

 
 

Mitä seuraavaksi? 
Ad-PHS-hankkeeseen on osallistunut keskeisiä sidosryhmiä 21 
jäsenvaltiosta kansallisten kotihoitotyötä koskevien keskusteluiden ja niihin 
liittyvien työpajojen ja seminaarien kautta. On kuitenkin ollut haastavaa 
kerätä kattavaa tietoa kotihoitotyön tilanteesta kaikissa hankkeen piiriin 
kuuluvissa jäsenvaltioissa. Koska kotihoitotyön säännönmukaistaminen on 
kuitenkin ilmeisen tarpeellista ja koska on erittäin tärkeää panna 
täytäntöön välineitä tämän alan kehittämiseksi, tietämyksen laajentamista 
on jatkettava. Erityisesti verkostoja on tarkoitus laajentaa Keski - ja Itä-
Euroopan maihin, joissa kotihoitoalaa tuetaan liian vähän tai se ei ole vielä 
kovin pitkälle kehittynyttä.  

 

Mielestämme on olennaisen tärkeää korostaa, että kotihoitotyön 
merkittävästä panoksesta yhteiskuntaamme huolimatta EU:n toimielimet ja kansalliset viranomaiset 
eivät edelleenkään tunnusta ja tue sitä riittävästi. Tämä aliedustus voi vaikuttaa sekä kotihoitotyön 
ammattilaisiin että loppukäyttäjiin.  

EU-käytäntöjen ja ohjelmien tasolla on kuitenkin havaittavissa tiettyä yhteensopivuutta, ja tärkeimmät 
käytännöt ja ohjelmat luetellaan jäljempänä.  

 
 
Ohjelmallinen yhteensopivuus 
 

• 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 johtajien hyväksymässä Euroopan sosiaalisten oikeuksien pilarissa keskitytään 
voimakkaasti yhtäläisiin mahdollisuuksiin ja työpaikkojen luomiseen kaikille sekä ammatillisen 
liikkuvuuden ja taloudellisen uudelleenjärjestelyn tukemiseen. Sen vuoksi sen tulevaan 
toimintasuunnitelmaan olisi sisällytettävä toimenpiteitä, joilla pyritään parantamaan kotihoidon 

 

Lisätietoja suosituksista 
on uudessa Euroopan 
komission ja parlamentin 
kotihoitopalveluita 
koskevassa muistiossa 
”Henkilökohtaisten ja 
kotitalouspalvelujen 
kehittäminen – tarve 
tänään ja huomenna” 
toukokuusta 2019 
alkaen.  
 
Asiakirja löytyy täältä. 

https://ad-phs.eu/ht8ag2/uploads/2021/05/ad-phs-memorandum-2019-05-15-.pdf
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terveyspalvelujen saatavuutta ja kohtuuhintaisuutta sekä alan työoloja. 

• Komission äskettäisessä sukupuolten tasa-arvostrategiassa vuosiksi 2020–2025 esitetään 
avaintoimet seuraaviksi viideksi vuodeksi yhdistettynä tavoitteeseen vahvistaa 
sukupuolinäkökulman sisällyttämistä kaikkiin EU:n käytäntöihin ja merkittäviin aloitteisiin. 

• 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. Lisäksi pimeää työtä torjuva eurooppalainen foorumi on tarkoitus sisällyttää 
maksuvalmiusapuun vuonna 2021. 

• 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. 


