
RÄÄTÄLÖITY OPASTUS: 
KOTIHOITOTYÖNTEKIJÖIDE

N AMMATTIMAISTAMINEN



Yhteistyökumppanit 

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)



Kotihoitotyöntekijöiden ammattimaistaminen on ratkaisevan 
tärkeää EU-maille:  

 ෙ Luodaan vakiintuneita työpaikkoja, jotka tukevat sekä 
haavoittuvassa asemassa olevia väestöryhmiä (vanhukset, 
vammaiset) että työn ja yksityiselämän yhteensovittamista;

 ෙ Tunnustetaan miljoonat kotihoitotyöntekijät ja puolustetaan 
heidän ihmisarvoaan ja koskematto muuttaan tarjoamalla 
heille ihmisarvoista työtä ja sosiaalisia perusoikeuksia;

 ෙ Kehitetään kotihoitotyöntekijöiden taitoja, jotta he voivat 
tarjota laadukkaita palveluja kotitalouksille;

 ෙ Tunnustetaan Euroopan tasolla kotitalouksien tarpeita 
vastaavia ammatteja niitä ja vastaavia pätevyyksiä.
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MÄÄRITELMÄT

1 - Ammatillistaminen

Tässä asiakirjassa työntekijöiden ammattimaistuminen määritellään keinoksi hankkia tai varmistaa heidän 
ammattitaitonsa tunnustaminen ja ottaa heidät mukaan ammatilliselle uralle: ammatin oppiminen, uusien taitojen 
hankkiminen heidän työllistettävyytensä jatkuvan kehityksen varmistamiseksi, työpaikkojen vaihtaminen ja 
ammatillinen kehittyminen. Kotihoitotyössä ammattimaistuminen käsittää sekä peruskoulutuksen että 
ammatillisen koulutuksen. 

2 - Ammattiprofiili

Ammattiprofiili (tai  ammattiprofiilit) koostuu ammatin selityksestä kuvauksen, soveltamisalaa koskevan huomautuksen 
ja määritelmän muodossa. Lisäksi siinä luetellaan tiedot, taidot ja pätevyydet, joita asiantuntijat pitävät merkityksellisinä. 
Se on itse asiassa tietyn työn tai organisatorisen roolin kaikkien taitojen kuvaus. Ammattiprofiili voidaan  kuvata myös 
joukkona käyttäytymismalleja, joita vaaditaan työntekijöiltä heidän organisatorisessa roolissansa. Euroopan komissio  
jäsentää eurooppalaisen taito-, osaamis-, tutkinto- ja ammattiportaalinsa (ESCO) kautta eri ammattien hierarkkisia 
suhteita vastaavine ammattiprofiileineen.1 

3 - Ammattipätevyydet

Ovat muodollista pätevyyttä osoittavia asiakirjoja ja osaamista ja/tai ammattikokemusta osoittavia asiakirjoja.2  Eurooppalainen 
tutkintojen viitekehys (EQF) on yhteinen eurooppalainen viitekehys, joka on kehitetty parantamaan tutkintojen luettavuutta 
ja ymmärrettävyyttä eri maissa ja järjestelmissä. Sitä pidetään tärkeänä välineenä, jolla tuetaan oppijoiden ja työntekijöiden 
rajat ylittävää liikkuvuutta ja elinikäistä oppimista kaikkialla Euroopassa. 

KESKEISET NÄKÖKOHDAT 
Vuonna 2020 kotihoitotyön arvioitiin tarjoavan 6,3 miljoonaa virallista työpaikkaa EU:ssa, mikä vastaa 3,4:ää prosenttia 
kokonaistyöllisyydestä.3 Kotihoitotyön odotetaan kasvavan tulevina vuosikymmeninä pääasiassa Euroopan väestön 
ikääntymisen ja naisten työmarkkinoille osallistumisen lisääntymisen vuoksi. 

Tammikuun 1. päivänä 2019 65-vuotiaita ja sitä vanhempia oli 20,3 prosenttia Euroopan väestöstä,4
 ja maiden välillä oli 

huomattavia eroja (22 prosenttia Italiassa ja Kreikassa, 21 prosenttia Saksassa ja 13 prosenttia Irlannissa). Eurostatin 
väestöennusteiden mukaan vanhusten osuus kasvaa merkittävästi: vuonna 2035 heitä on lähes neljännes väestöstä 
Belgiassa (24 %), Portugalissa (25 %), Ruotsissa (24 %) ja vielä enemmän Italiassa (29 %) ja Saksassa (30 %). Lisäksi hyvin 
iäkkäiden henkilöiden suhteellinen osuus koko väestöstä kasvaa nopeammin kuin mikään muu väestöryhmä Euroopan 
unionissa. Näin ollen yli 80-vuotiaiden osuuden odotetaan kaksinkertaistuvan EU-28-maissa vuosien 2015 ja 2080 välillä 
5,4 prosentista 12,7 prosenttiin. 

Iäkkäät ihmiset elävät yhä useammin yksin, ja sukulaisten kanssa asuminen on yleensä harvinaisempaa. Tämä voi johtua 
puolison kuolemasta, sukupolvien välisen yhteisasumisen vähenemisestä sekä aikuisten lasten ja heidän perheidensä 
välisen maantieteellisen etäisyyden kasvusta.  

1 Kussakin ammattikäsitteessä on yksi ensisijainen termi sekä useita muita kuin ensisijaisia termejä ja piilotettuja termejä kullakin ESCO-kielellä.

2 Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2005/36/EY, annettu 7 päivänä syyskuuta 2005, ammattipätevyyden tunnustamisesta: https://eur-lex.europa.eu/legal-

content/FI/TXT/?uri=celex%3A32005L0036

3 Lebrun (2020).

4 Eurostat, Väestörakenne ja ikääntyminen, elokuu 2020. 
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Kotihoitotyön kaksi puolta; hoitotyö ja muu kuin hoitotyö, ovat erilaisia, samankaltaisia ja toisiaan täydentäviä. Perinteisesti 
Euroopassa hoitoon liittyviä palveluja tarkastellaan sosiaalikäytänteiden puitteissa, ja siksi niitä rahoittavat julkiset elimet. 
Kotipalvelut kuuluvat kuitenkin sellaisten työllisyyskäytänteiden piiriin, joilla pyritään luomaan uusia virallisia työpaikkoja, 
vähentämään pimeää työtä ja lisäämään naisten osallistumista työmarkkinoille vähentämällä palkatonta toimintaa. 

Näistä kahdesta erilaisesta oikeudellisesta kehyksestä huolimatta samaa palvelua (esim. kotisiivousta) voidaan pitää 
osana huollettavana olevalle henkilölle annettavaa yleistä hoitoa tai sitä voidaan tarjota huollettavana oleville henkilöille, 
joilla ei ole muuta sosioekonomista palveluntarvetta. Koska hoitotyön ja muun kuin hoitotyön erottaminen toisistaan on 
vaikeaa, vastaanottajan asema on tärkeä, ja se voi osaltaan vaikuttaa palvelun luonteen määrittelyyn. 

6



AMMATILLISTAMISEN 
LISÄARVO KOTI 
HOITOALALLA

>>

7



1 – Laatu 

Ammatillistaminen takaa palvelun paremman laadun ja määrittelee selkeästi sekä hoitotyön että muun kuin hoitotyön 
aikana suoritettavat tehtävät.  

Kotihoitotyön ammattilaisten on hankittava  sekä tekniset taidot  (kuten perushygieniasääntöjen tuntemus, erityistuotteiden 
käyttö ja vaarallisten kemiallisten reaktioiden välttäminen, haavoittuvassa asemassa olevien henkilöiden hoitotaidot, 
ammatillinen itsetuntemus ja ammattiin liittyvien vaarojen ehkäiseminen) että ihmissuhdetaidot (kuten harkintavalta, 
itseluottamus, autonomia ja mukautuminen käyttäjän tarpeisiin). 

Se auttaa käyttäjiä ymmärtämään, että työntekijä tuottaa parempaa palvelua kuin oma tekeminen. Ammatillistuminen 
johtaa siis parempaan laatuun tai tuottavuuden kasvuun, minkä vuoksi se on olennainen osa palkkojen parantamista. 

2 – Turvallisuus 

Ammatillistaminen takaa paremman turvallisuuden tarjotussa palvelussa:

• Oikeiden liikkeiden oppiminen putoamisten välttämiseksi ja oikeiden tuotteiden käyttäminen; 

• Vältä työuupumusta ja rajoita perheiden vaatimuksia alalla, jolla työ- ja yksityiselämän välistä rajaa voi olla vaikea 
tunnistaa. 

3 – Tunnustaminen 

Ammatillistaminen on elintärkeää kotihoitotyöntekijöille. Se johtaa heidän tunnustamiseensa puolustamalla heidän 
ihmisarvoaan ja koskemattomuuttaan tarjoamalla heille ihmisarvoista työtä ja sosiaalisia oikeuksia. Euroopan tasolla 
tunnustetaan, että puhumme todellisista ammateista, joilla on taloudellista sosiaalista ja yhteiskunnallista lisäarvoa.  
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RANSKA

Iperia5 on ranskalainen asiantuntijafoorumi, jonka tehtävänä on luoda ja kehittää koulutus-  ja ammattimaistamisvälineitä 
kolmelle työntekijätyypille: huollettavien avustajille, lastenhoitajille (jotka molemmat kuuluvat hoitoalaan) ja 
kotipalvelutyöntekijöille (jotka eivät kuulu hoitohenkilöstöön). 

Iperia perusti hiljattain ammattilaisille suunnatun vammaisten kotihoidon koulutusohjelman. 

Ranskassa 430 000 huollettavaa päättää ikänsä tai vammansa vuoksi palkata suoraan hoivatyöntekijän, joka 
on heidän kanssaan päivittäin. Vuoden 2005 lain jälkeen kotona asuminen hyvissä oloissa on epäilemättä ollut 
helpompaa ja vähemmän riskialtista kotihoitopalveluita käyttäville. Ammattimaiset hoivatyöntekijät ilmoittivat itse 
tarvitsevansa ammattimaisuutta vammaisten auttamiseksi ja tukemiseksi, koska se edellyttää kotona työskenteleviltä 
hoivatyöntekijöiltä erityistaitoja. Palveluiden turvaaminen ja mukauttaminen edellyttää ammattilaisten kouluttamista 
vammaisten kotihoidon tarpeisiin. Nykyisin on olemassa ammattitutkintoja lähihoitajille, lastenhoitajille ja 
henkilökohtaisille avustajille, mutta tutkinnot eivät kata kaikkia tarvittavia taitoja. 

Näin ollen molempiin nimikkeisiin liittyvän vammaisuuteen erikoistumisen (vammaistyö) luominen on hyvä ratkaisu. 

Vammaisten hoitoon erikoistuminen tukee tähän väestöön erikoistunutta hoitoa avustaen vammaista hänen 
elämässään. Kolmesta osaamislohkosta koostuvan koulutuksen kesto on 174 tuntia. 

Se perustuu eurooppalaisen tutkintojen viitekehyksen (EQF) mukaiseen tason 3 sertifiointiin ja edistää perustietojen 
hankkimista vammaisten lasten tai aikuisten kotihoidossa ottamalla huomioon hoivasuhteen erityispiirteet suhteessa 
vammaiseen henkilöön. 

Vammaistyökoulutukseen liittyviin toimintakehyksiin ja taitokehyksiin ei sisälly sairaanhoitoa, vaan niissä keskitytään 
siihen, miten vammaisen lähiympäristöstä huolehditaan ja edistetään hänen hyvinvointiaan. 

Ranskassa koulutustarjonta riippuu työllisyysmallista: työntekijöistä, jotka on palkattu suorien työpaikkojen tai 
palveluntarjoajien kautta. On myös havaittu, että useimmiten huollettavana olevan (ikääntyvän tai vammaisen) 
henkilön kotitaloudessa yksi työntekijä suorittaa kaikki sekä hoitotoimintaan että muuhun kuin hoitotoimintaan 
liittyvät tehtävät (henkilön nostaminen, yleishoito, siivous, aterioiden valmistus jne.), minkä vuoksi yhdennettyä 
lähestymistapaa pidetään parempana. Työntekijät voivat näin ollen osallistua lyhyille kursseille (hoitomoduuleihin 
tai muuhun kuin hoitotoimintaan) tai pätevään koulutukseen, jossa he oppivat sekä hoitotyöstä että muusta kuin 
hoitotyöstä voidakseen työskennellä tehokkaasti tämäntyyppisessä kotitaloudessa. Tämä lähestymistapa perustuu 
käyttäjien tarpeiden pragmaattiseen tarkasteluun. 

Palveluntuottajat: 

• Kotihoitotyöntekijöiltä, jotka toimivat kotihoitojärjestössä ja tarjoavat palveluja heikossa asemassa 

oleville henkilöille (vanhuksille tai vammaisille ja alle 3-vuotiaille lapsille), vaaditaan tutkintotodistukset tai 

ammattipätevyys tai vähintään kolmen vuoden kokemus. Esimiehiltä vaaditaan myös erityistutkintotodistukset. 

Siksi monet kotihoitotyöjärjestöt ovat käynnistäneet merkittäviä koulutusohjelmia, joissa käytetään erilaisia 

menetelmiä: “klassiset” fyysiset kurssit, henkilökohtainen koulutus, tutoriaalit, verkko-oppiminen jne. Koulutus 

vaihtelee perustaidoista (EQF:n taso 1) ylempiin tutkintoihin (EQF:n taso 7). Näitä koulutusohjelmia tarjoavat 

joko sisäiset tai ulkoiset koulutusjärjestöt.

• Vaikka tutkintoa tai pätevyyttä ei vaadita muissa kotihoitotyöammateissa, kuten kotisiivouksessa, 
puutarhanhoidossa tai vähintään 3-vuotiaiden lasten hoidossa, monet kotihoitotyöjärjestöt kouluttavat 
työntekijöitään tarjoamaan laadukkaampia palveluja ammattitaitoisempien työntekijöiden ansiosta.

• Kotihoitotyöjärjestöjä kehotetaan allekirjoittamaan talous- ja valtiovarainministeriön hallinnoima kansallinen 
NOVA-peruskirja. Allekirjoittajille annetaan mahdollisuus käyttää erilaisia välineitä, joiden tarkoitus on tukea 

5 https://www.iperia.eu/ 
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heitä palvelujen laadun parantamiseen tähtäävissä aloitteissa.

• Vaihtoehtoisesti kotihoitotyöjärjestöt voivat halutessaan soveltaa erityisesti alaa varten kehitettyjä standardeja. 
Tähän mennessä alalla on käytössä neljä standardia: NF Services ‘”henkilökohtaiset kotipalvelut”, Qualicert 
”Palvelut yksilöille”, Qualisap ja Cap ‘Handéo-SAP. Hyväksymällä ne, kotihoitotyö-järjestöt suostuvat 
vapaaehtoisesti noudattamaan korkeita laatuvaatimuksia, joita tarkastellaan säännöllisesti.

Kotihoitoyritysten kansallisen ammattialan toimijat ovat aktiivisesti mukana kehittämässä kotihoitotyöntekijöiden 

ammattimaisuutta. Ne pyrkivät integroituun palvelutarjontaan ja edistävät eri ammattien välistä yhteistyötä, jotta 

näistä työpaikoista tulisi houkuttelevampia. Vuosittain noin 3 000 uutta työntekijää saa pätevyyden kaksois-koulu-

tusjärjestelmän ansiosta. 

Suora työllistäminen: 

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on mahdollistanut perinteisen työnantajamaksun luomisen kaikkien 
kotitalouksien työnantajien maksamien lakisääteisten maksujen lisäksi alan työntekijöiden ammatilliseen 
koulutukseen. 

Tämän rahaston avulla suoraan työllistävä sektori on pystynyt toteuttamaan ammattimaistamiskäytänteitä, 
joissa on alakohtainen tutkintotodistus ja useita täydennyskoulutusmoduuleja, jotka ovat käytettävissä perheen 
ensimmäisestä työtunnista lähtien. Äidin avustajat (lastenhoitajat) on hyväksyttävä ennen kuin he voivat huolehtia 
lapsista. Tätä varten heidän on suoritettava 120 tunnin ennakkokoulutus. 

Työmarkkinaosapuolten vuoropuhelu on mahdollistanut seuraavat toimet: 

• Työntekijät: mahdollisuus saada 58 tuntia koulutusta joka vuosi ensimmäisestä työtunnista alkaen ilman 
virkaikää koskevia ehtoja tai viikoittaista vähimmäistyöaikaa.

• Helppo ilmoittautuminen yksityisille työnantajille ja työntekijöille. Koulutus ei riipu työsopimuksesta vaan 
työntekijästä itsestään.

• Työntekijöille ei aiheudu kustannuksia ja työnantajille aiheutuu kuukausittaisiin sosiaaliturvamaksuihin 
perustuva vähennettävä kustannus, johon sisältyy koulutuskustannusten maksaminen, palkan maksaminen 
koko koulutuksen ajan sekä kiinteämääräinen maksu elinkustannuksista (hotelli-, matka- ja ateriakulut). 
Viimeksi mainittu toimenpide antaa työntekijöille mahdollisuuden puolustaa oikeuksiaan ilman tarvetta 
huolehtia tuuraajasta, mikä on aiemmin muodostanut esteen alan koulutuksen aloittamiselle.

• Ajokortin ja ajotuntien taloudellinen tukeminen.

Ammatillistamiseen tarkoitetun kehyksen luomisen ohella on luotu alan todellisuuteen mukautettu koulutustar-

jonta alan houkuttelevuuden lisäämiseksi ja kotihoitotyöntekijöiden tarvitsemien taitojen tunnustamiseksi. 
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RUOTSI 

Pitkäaikaishoidon toimiluvat, hinnat ja vaatimustenmukaisuus ovat kuntien asettamia ja valvomia myös yksityisten 
palveluntarjoajien osalta. Terveys- ja hyvinvointihallituksen (NBHW) vuosittain tekemä käyttäjätyytyväisyystutkimus 
on laajimmin käytetty väline ruotsalaisen pitkäaikaishoidon laadun mittaamiseen. Ruotsin standardointilaitos 
on lisäksi ottanut vuodesta 2015 lähtien käyttöön kaksi standardia, jotka koskevat sellaisten vanhusten hoidon, 
palvelun, sairaanhoidon ja kuntoutuksen laatua, joilla on laajat tarpeet tavanomaisissa ja palveluhoitolaitoksissa. 
Viime vuosina joissakin kunnissa on kehitetty palkattujen hoivatyöntekijöiden koulutusohjelmia, mutta koulutukselle 
ei ole asetettu vähimmäisvaatimuksia. Yli 75 prosentilla hoitoalan työntekijöistä on vähintään vuoden pituinen 
muodollinen koulutus 

Muutamat työehtosopimukseen osallistuvan työnantajia edustavan Almegan rekisteröimät yksityisyritykset ovat 
päättäneet kouluttaa työntekijänsä itse kotitehtäviin tai turvautua työmarkkinaosapuolten vuonna 1985 perustaman 
kaksiosaisen koulutuselimen SRY:n (Servicebranschens Yrkesnämnd) koulutustarjontaan.

BELGIA 
Belgian palvelusetelijärjestelmässä alakohtaisessa työehtosopimuksessa määrätään, että kaikkien 
palveluseteliyritysten on koulutettava työntekijöitään vähintään 12 tuntia tai 2 päivää vuodessa (laskettuna 
kokoaikaisiksi muutettujen työntekijöiden perusteella). Pakollinen koulutus rahoitetaan osittain alue-  ja 
alakohtaisista koulutusrahastoista. 

Työmarkkinaosapuolet perustivat vuonna 2009 alakohtaisen koulutusrahaston (Fonds de Formation Sectoriel 

Titres Services/Sectoraal Vormingsfonds Dienstencheques). Se edistää koulutuskäytänteiden kehittämistä kaikille 

yhteiskomiteaan kuuluville työntekijöille ja yrityksille 322.01. Näin varmistetaan, että alan koulutustarpeisiin vastataan, ja 

helpotetaan kaikkien sidosryhmien koulutustoimia. Alueellisen rahoituksen lisäksi alakohtainen koulutusrahasto kattaa 

uusien palvelusetelityöntekijöiden koulutuskustannukset 9–18 tunnin ajalta. Lisäksi alakohtainen koulutusrahasto 

toteuttaa useita hankkeita, kuten kestävän kehityksen rahaston, jonka tavoitteena on lisätä tietoisuutta hallittavissa 

olevasta ja toteutettavissa olevasta työstä kotihoitoalalla ja jonka ensimmäisessä kampanjassa (vuonna 2019) 

keskityttiin sopivien laitteiden tarjoamiseen. Toinen hanke on digitaalisen oppimisalustan “My Perfect Day” 

rakentaminen. Sen tarkoituksena on tarjota uusia koulutusvälineitä palvelusetelityöntekijöille, ja toimia myös 

tiedotusfoorumina mahdollisille palvelusetelityöntekijöille. 
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SAKSA 

Saksassa ei ole todellista julkista käytännettä kotihoitotyön tukemiseksi, ja siksi pimeä työ on edelleen vallitsevaa. 
Tämän vuoksi Saksan kotitalouspalvelujen ammattimaistamis- ja laadunvarmistuskeskus (PQHS) pohtii parhaillaan 
yleisesti, miten ammattimaistamiskäytänteitä voitaisiin soveltaa kotihoitoalalla. 

Päätavoite on jatkaa ja kehittää edelleen menestyksekkäästi käynnissä olevia hankkeita. 

• Osaamiskeskus käynnistää vuonna 2020 kotipalvelujen asiantuntijoiden tutkintojen puiteopetussuunnitelman 
jatkokehittämisen. Tähän tarkoitukseen osallistuu useita asiantuntijoita. Opetussuunnitelmasta tähän mennessä 
saadut kokemukset antavat tärkeimmän sysäyksen. Osaamiskeskuksen ensimmäisissä rahoitusvaiheissa Saksan 
kotitalousyhdistyksen (Dgh) puiteopetussuunnitelmalla edistettiin merkittävästi kotitalouksiin liittyvien palvelujen 
asiantuntijoiden yhdenmukaista ja tunnustettua koulutusperustaa.

• Osaamiskeskus suunnittelee parhaillaan strategioiden kehittämistä eri sidosryhmien kanssa kotipalvelujen 
tarjontapuolella. Tältä pohjalta laaditaan keskipitkällä aikavälillä valtakunnallinen toimintaohjelma.

• Pilottihanke ”Ammattitaitoisten työntekijöiden turvaaminen kotipalvelujen ammattimaistamisen avulla”, jota on 

toteutettu kahdessa eri paikassa Saksassa maaliskuusta 2017 lähtien ja joka on tarkoitus toteuttaa kesäkuuhun 

2021 saakka ja jota rahoittaa Saksan liittovaltion perhe-, vanhus-, nais- ja nuorisoministeriö, tuottaa edelleen 

merkittäviä tuloksia. Sen tavoite on mukauttaa julkista työmarkkinapolitiikkaa kotipalvelujen tarjontaa ja 

kysyntää vastaavaksi ja näin ollen kehittää alan asiantuntijoiden pätevyyttä koskeva puiteopetussuunnitelma, 

joka johtaisi asiantuntijoiden yhdenmukaiseen ja tunnustettuun koulutusperustaan. Osaamiskeskus edistää näin 

kotipalvelujen arvosetelien käyttöönottoa kansallisella tasolla. Mallin tasapainottaminen on toinen ennakoitu 

työskentelyn painopiste. Tätä käytetään esimerkiksi sellaisten yritysten kriteerien kehittämiseen, jotka voivat 

osallistua kansalliseen arvosetelimalliin.

ITALIA 

Italiassa Ebincolf on kansallinen kahdenvälinen työnantaja- ja perhetyöntekijöiden toimisto. Sen perustivat joulukuussa 
2002 kotipalvelualan näkyvimpien työnantaja-  ja työntekijäjärjestöjen kansalliset liitot, jotka allekirjoittivat kotityötä 
koskevan kansallisen työehtosopimuksen. 

Viranomaisella on seuraavat tehtävät: perustaa seurantakeskus ja arvioida kotityöntekijöiden työllisyystilannetta; 
laskea keskimääräiset standardiansiot; arvioida kansallisen työehtosopimuksen täytäntöönpanon tasoa eri alueilla ja 
aloilla sekä siirtotyöläisiä koskevia säännöksiä; tarkastaa kotityöntekijöiden hyvinvointi ja sosiaalinen tilanne ja heidän 
koulutustarpeensa (Ebincolf rahoittaa vuosittain useita kotityöntekijöiden koulutusohjelmia); sekä laatia analyyseja ja 
ehdotuksia työturvallisuudesta. Ebincolf on julkaissut viisi asiakirjaa, jotka koskevat työturvallisuutta kotipalveluissa: 
kotitalouksien siivousta ja hygieniaa, kotitalouksien sähköntoimituksiin liittyvien riskien ehkäisemistä, kotitalouksien 
kaasutoimituksiin liittyvien riskien ehkäisemistä, tikkaita ja jakkaroita vaativiin toimiin liittyvien riskien ehkäisemistä 
sekä raskaaseen nostoon liittyvien riskien ehkäisemistä. 

Lisäksi työmarkkinaosapuolet kehittävät Ebincolfin kautta uutta sertifiointia (Certicolf), joka on UNI:n teknisten 
standardien mukainen. 
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EUROOPPALAISET HANKKEET 

Ajatusryhmän “Pour la Solidarité” johtamassa atHOME6 -hankkeessa vuosina 2017–2019 käsiteltiin ikääntyneiden 
hoitajien työoloja ja sen lisäksi tapoja, joilla ikääntyneet voisivat oleskella mahdollisimman pitkään kodeissaan hyvissä 
olosuhteissa. Tämän tuen varmistamiseksi hoitajien koulutusvälineet ovat ratkaiseva tekijä. AtHOME-hanketta 
koordinoi Ranskan Punainen Risti espanjalaisten, portugalilaisten ja belgialaisten kumppanien avustuksella, ja se on 
osa Erasmus+ -ohjelmaa, joka tarjoaa koulutusvälineitä kotiapulaisille. 

Hanke on juuri käynnistänyt kaksi mielenkiintoista työkalua kotiapulaisille pitkäaikaishoidon alalla: 

• mobiilisovellus, joka tallentaa työaikataulut ja huollettavien henkilöiden hoidossa tarvittavat terveystiedot;

• ammattimaistamisohjelma, joka kohdistuu noin 12:lle hoitajan eri taidolle;

Eurooppalaisella  PRODOME7 -hankkeella pyrittiin kehittämään kotityöntekijöiden ammattimaistumista Euroopassa 
pääasiassa kehittämällä kotityöntekijöiden nykyisiin tarpeisiin mukautettu koulutusohjelma. Hankeparit, jotka koostuivat 
kotitalouksien työnantajia (Ranska ja Italia) tai niiden työntekijöitä (Espanja) edustavasta työmarkkinaosapuolesta ja 
yhdestä ammattimaistumisalan jäsenestä, pyrkivät laatimaan todistusviitteen kotitaloustyöntekijöiden profiilia varten. 

Koulutuksessa käytettiin ”yhdistelmäoppimisen” muotoa, ja sitä testattiin vuonna 2019 kahdessa pilottimaassa: 
Espanjassa ja Italiassa. Siihen sisältyivät sekä monialaiset taidot (kuten kotitalouteen sovellettavat tietotekniset taidot 
tai ”vihreät” taidot) että erityistaidot. 

Lokakuussa 2019 päättyneessä Erasmus+ -ohjelmasta rahoitetussa hankkeessa luotiin kuva kotityöntekijöiden 
tilanteesta Euroopassa: he ovat pääasiassa näkymättömiä työntekijöitä, useimmiten naisia, joilla ei aina ole sosiaalisia 
oikeuksia ja jotka työskentelevät ilman sosiaaliturvaa. Maiden välillä on suuria eroja. Hankkeessa luotiin myös yhteys 
ilmoitettua työtä tukevan sitoutuneen julkisen käytänteen ja kotityösektorin edistämisen ja tunnustamisen välille. 

Projektin tuotoksista luotiin kotityöntekijöiden profiiliin ja tarpeisiin sopeutumista varten PRODOME koulutuspaketti, 
joka on vapaasti saatavilla neljällä kielellä ja perustuu yhdeksään moduuliin ja käytännön kokemukseen. Koulutuksen 
avulla opiskelijat voivat tarjota kohdennettuja palveluja, jotka vastaavat 1erityistarpeisiin. Koulutusta testattiin ennen 
julkaisua Italiassa ja Espanjassa. 

6 https://www.pourlasolidarite.eu/fr/news/home-pls-sengage-pour-lamelioration-de-laide-domicile

7 https://www.prodome.eu/
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MYÖNTEISET 
TULOKSET

>>

15



1 – Palvelujen laadun parantaminen 

Pienten lasten hoitotyössä hoitotyöntekijöiden taitojen kehittäminen osoitti hyvinvoinnin ja turvallisuuden olevan taattua. 
Ikääntyneiden hoidossa erityiset, tekniset ja ihmissuhdetaidot johtavat mahdollisimman suureen  fyysisen toimintakyvyn 
hidastumiseen ja siihen liittyvään itsenäisyyden menetyksen ennaltaehkäisyyn kotona: kodin tekeminen turvalliseksi, henkilön 
tapojen ja yksityisyyden kunnioittaminen hänen huolehtiessaan hänestä, ikääntyneiden kannustaminen ja avustaminen 
ilman toisen puolesta tekemistä, tukitarpeen tarkkailu ja jatkuva mukauttaminen toimintakyvyn kehitykseen jne.

 2 – Alan houkuttelevuus 

Väestörakenteen muutoksen myötä ammattimaistuminen on houkuttelevuutta lisäävä tekijä. Sen avulla voidaan selviytyä 
ammattitaidon ja työvoimapulan riskistä, kun taas tulevaisuuden haasteet edellyttävät, että voidaan luottaa paljon 
suurempaan määrään ammattilaisia, erityisesti ulkopuolisesta avusta riippuvuuden seurantaan kotimaassa. 

Erityisesti tunnetusti kasvavalla kotihoidon alalla, jonka kysyntä kasvaa, meidän on tarkasteltava kotihoidon tarpeisiin 
räätälöityä koulutusta, mutta joka tarjoaa myös laajan valikoiman siirrettäviä taitoja. Euroopan työllisyyspolitiikan 
seurantakeskuksen (European Employment Policy Observatory, EEPO) vuonna 2015 laatimassa raportissa tarkasteltiin 
nimenomaisesti EU:n jäsenvaltioita ja suositeltiin, että lisääntyneen työttömyyden aikana (kuten COVID-19:n jälkeen) 
koulutukseen olisi sisällyttävä yhdistelmä yleisiä taitoja ja ammattitaitoa, jotka on suunnattu matalasti koulutetuille ja 
pitkäaikaistyöttömille aikuisille. Esimerkiksi tietokonetaidot ja digitalisaatio eivät välttämättä ole ensi silmäyksellä kotihoitajille 
tarpeellisia taitoja. Kotiapulaisista on kuitenkin enemmän apua, jos he voivat tukea loppukäyttäjiään verkkopankkiasioinnissa 
tai veroilmoituksen tekemisessä verkossa. Kotihoidon työntekijät voivat myös osallistua verkossa tehtäviin työnhankinta- 
ja työntekijäverkostoihin. Digitalisaatio on vain yksi esimerkki yleispätevistä taidoista, jotka hyödyttävät merkittävästi 
kotihoitajia.  

Koulutus ja sertifiointi antavat naisille mahdollisuuden kehittää uraa ja urapolkuja kotihoitoalalla. Siitä voi myös tulla 

houkuttelevuutta lisäävä tekijä miehille ryhtyä harjoittamaan kotihoitoammatteja. 

Siitä voi myös tulla houkuttelevuutta ja kotouttamista lisäävä tekijä maahanmuuttajaväestölle. 

3 – Tunnustamisen parantaminen  

Kotihoitotyöpaikkojen taloudellinen ja sosiaalinen arvo vaikuttaa selvältä, mutta työntekijöiden ammattitaitoa on 
kehitettävä, jotta varmistetaan sosiaalinen tunnustus ja laadukkaat palvelut niitä tarvitseville kotitalouksille. 

Kotihoidon ammattilaisten ammattimaistuminen Euroopassa auttaa sovittamaan tarjottuja palveluita yhteen perheiden 
alati muuttuvien tarpeiden kanssa ja on keino varmistaa, että yhteiskunta tunnustaa, että tarvittavat ominaisuudet 
kuuluvat ammatillisten taitojen piiriin. Emotionaalisen työvoiman tunnustaminen on myös avain kotihoitajien imagon 
parantamiseen. Nämä työntekijät tekevät loppukäyttäjien kanssa huomattavan määrän tunne- ja ihmissuhdetyötä, jota 
pidetään usein itsestäänselvyytenä. Kotihoidon työntekijät ovat päivittäisessä vuorovaikutuksessa loppukäyttäjien kanssa 
ja heillä on suhde, jota monet loppukäyttäjät eivät välttämättä jaa edes omien perheidensä kanssa. On myös tärkeää 
huomata, että kuolema ja suru ovat usein osa työtä ja ettei työntekijöille anneta asianmukaista tunnustusta tai aikaa 
käsitellä menetyksiä. Heidän työnsä tunnustaminen edellyttää myös muodollista tunnustusta siitä, että tämä työ on 
vaikeaa ja vaatii selkeitä emotionaalisia taitoja. 
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4 – Terveys ja standardit 

Pesuaineiden myrkyllisyys, lasten päivittäisestä kuljettamisesta tai huollettavien vanhusten liikkumisesta johtuvat tuki- ja 

liikuntaelinten häiriöt, kotityöt sekä monissa hoito- ja avustussuhteissa tarvittava emotionaalinen sitoutuminen. 

Vastatakseen kotitalouksien ja yksityishenkilöiden odotuksiin sekä oppiakseen suojelemaan itseään ja ehkäisemään 

ammattitauteja tai työtapaturmia kotihoitotyöntekijöiden on kehitettävä ammattitaitoaan. 

5 – Henkilöresurssit 

Kotihoitotyöntekijöiden ammattitaidon kehittäminen on siis tehokkain tapa varmistaa sellaisten todellisten työpaikkojen 
kehittäminen, joilla on suuri inhimillinen lisäarvo. Se on paras tapa saada ihmiset ymmärtämään, että työntekijät ansaitsevat 
palkkaa, sosiaalista hyvinvointia ja ammatillista tunnustusta erityisesti siltä osin kuin on kyse alasta, jolla pimeä työ vallitsee.  

Ammatillistamisen avulla voidaan torjua hoitajien eristyneisyyttä: 10–5 prosenttia Euroopan kansalaisista toimii epävirallisena 
hoitajana, ja heidän osuutensa voi vaihdella huomattavasti maasta toiseen. Käytettyjen määritelmien ja käyttöön otettujen 
toimenpiteiden vuoksi näitä työntekijöitä ei useinkaan tunnusteta.  

Epäviralliset hoitajat (tai omaishoitajat) erotetaan kotityöntekijöistä. Eurocarers tarjoaa selkeän määritelmän niiden 
tunnistamiseksi: “Epäviralliset hoitajat ovat henkilöitä, jotka antavat hoitoa (yleensä palkatonta) henkilölle, jolla on krooninen 
sairaus, vamma tai muu pitkäaikainen terveydenhoidollinen- tai hoivatarve, ammatillisten tai virallisten puitteiden 
ulkopuolella.” Epäviralliset hoitajat tai vapaaehtoishoitajat ovat yleensä naisia, usein vanhempia. EU-28-maissa 18 prosenttia 
naisista ei työskentele hoitotyönsä vuoksi. Ranskassa heidän osuutensa on matalampien joukossa (9 prosenttia), mutta 
Espanjassa se on 25 prosenttia, Italiassa 22 prosenttia ja Saksassa 15 prosenttia.8

Eristys ei kuitenkaan koske vain epävirallisia työntekijöitä, vaan kotiapulaiset kärsivät yleensä eristyksestä. He työskentelevät 
eristyneissä työympäristöissä ja heillä on hyvin vähän yhteyksiä muihin kotihoitajiin. Vuonna 2016 Ranskan kansallinen 
autonomiarahasto (CNSA) perusti ”Henkilökohtaisten avustajien välityksen”. Kyseessä on ammatillistamisohjelma (joka 
käsittää viisi kolmen tunnin jaksoa), joka perustuu vertaisten väliseen ammatillisten käytäntöjen vaihtoon koulutuksen 
tarjoajan ohjauksessa. Sen avulla avustajat voivat saada tietoa toimintansa ammatillisesta luonteesta, mahdollisesti aloittaa 
aiemman oppimisensa tunnustamisen, avata tien muille koulutusohjelmille ja rakentaa ammattiverkoston. 

Tunnustetaan hoitajien vapaaehtoisina hankkimat taidot ja annetaan heille mahdollisuus koulutukseen, jonka avulla he 
voivat suoriutua tehtävästään paremmissa olosuhteissa. 

Otetaan käyttöön mekanismeja, jotka tunnustavat heidän apunsa tärkeyden mutteivät sido heitä hoitajan asemaan. 

8 Eurocarers-järjestöt, hoitajat ja pääsy koulutukseen: yleinen tutkimus EU-maista, kertomus laadittu liittyen TRACK-projektiin: https://eurocarers.org/track-2/
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SUOSITUKSET:

1. VARMISTETAAN, että KOTIHOITOTYÖNTEKIJÖILLÄ ON OIKEUS SAADA AMMATILLISTA KOULUTUSTA, 
jonka avulla he voivat rakentaa oman urakehityksensä toiveidensa ja elämäntavoitteidensa 
perusteella, vaikka siihen sisältyisikin pääsy koulutukseen, joka ei liity suoraan heidän nykyisiin 
ammatteihinsa (tai kotihoitotyöammattiin).

2. LUODAAN MUKAUTETTUJA KOULUTUSOHJELMIA ja PERUSTETAAN AMMATTITAIDON 
SERTIFIOINTIJÄRJESTELMIÄ, joissa on otettava huomioon kotien erityispiirteet, täydennettävä uusia 
taitoja ja parannettava aikaisempaa oppimisen validointia. Ammatillistamisen olisi tapahduttava 
erilaisten taitojen hankkimistapojen kautta: nopeutetut koulutuskurssit (kohdennetut moduulit), 
ammatillinen koulutus, aikaisemman oppimisen tunnustaminen jne.) Erityistä huomiota on 
kiinnitettävä erityisen haavoittuviin työntekijöihin, kuten laillisiin tai paperittomiin maahanmuuttajiin.

3. TYÖMARKKINAOSAPUOLTEN VUOROPUHELUN VAHVISTAMINEN: Edistetään työehtosopimuksia 
ammattitaidon parantamiseksi, jotta voidaan lisätä työpaikkojen huomiointia ja mahdollistaa 
ammatillinen kehitys. Jos työehtosopimusneuvottelut ovat käynnissä, työehdot määritellään ja 
jäsennetään paremmin, mikä hyödyttää sekä työnantajia/käyttäjiä tarjottujen palvelujen laadun 
kautta että työntekijöitä työolojen ja ammatillisen koulutuksen kautta.

4. KEHITETÄÄN ennakoivasti MONIALAISIA TAITOJA, jotka on mukautettu kotihoitotyön eri sidosryhmiin

 ෙ Vihreät taidot siivoamisessa ympäristöä tai terveyttä vahingoittamatta;

 ෙ Suhde- ja itsenäiset työtaidot pyyntöjen ymmärtämiseksi, muuttuvien tarpeiden ennakoimiseksi 
ja asianmukaisten ehdotusten tekemiseksi lapsen kasvaessa, ikääntyneen menettäessä 
itsemääräämisoikeutensa jne.

 ෙ Digitaaliset taidot työllistettävyyden kehittämiseksi, vanhusten auttamiseksi hallinnollisten 
muodollisuuksien suorittamisessa, kotitalouksissa käytettäviin kodin automaatiovälineisiin 
sopeutumiseksi (älylaitteet, sähköinen terveydenhuolto).

>>

Viranomaisten on ryhdyttävä kiireellisiin toimiin näiden työpaikkojen 
lisäarvon tukemiseksi, jotta ne voivat vastata tuleviin väestötieteellisiin 
ja yhteiskunnallisiin haasteisiin. 
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Tämän projekti on Euroopan 
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