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Kotihoitopalvelut ovat työvoimavaltaisia aloja. Kotityö ja kodinhoito ovat yksi nopeimmin kasvavista ammateista nykypäivän 
palvelutalouksissa. Tuoreiden arvioiden mukaan vuoteen 2025 mennessä perustetaan 2,8 miljoonaa uutta työpaikkaa 
henkilökohtaisen hoidon alalle. 1  Tähän työhön osallistuu maailmanlaajuisesti yli 400 miljoonaa ihmistä. Virallisten tietojen 
mukaan Euroopassa oli 6,3 miljoonaa virallista kotihoitotyöntekijää vuonna 2020.2 Komissio arvioi myös, että miljoona 
paperitonta (usein siirtotyöläistä) tekee tätä työtä Euroopassa.3  Tässä yhteydessä on syytä huomata, että paperittomat ja 
pimeät työntekijät ovat erilaisia – mutta luokat voivat usein olla päällekkäisiä. 

Paperiton työntekijä on työntekijä, jolla ei ole tarvittavia lupia työn suorittamiseksi. Pimeä työntekijä on sitä vastoin henkilö, 
joka työskentelee oikeudellisen kehyksen ulkopuolella (eikä useinkaan maksa veroja). Suurin ero on siinä, että pimeillä 
työntekijöillä voi olla laillinen oikeus työskennellä EU:ssa. Päällekkäisyyttä esiintyy yleensä silloin, kun myös paperittomat 
työntekijät tekevät pimeää työtä, ja tätä on lähes mahdotonta arvioida tai seurata valtion tasolla. Molemmat työntekijät 
ovat haavoittuvassa asemassa ja kohtaavat suurempaa syrjintää. 

Vaikka kotihoitotyö mahdollistaa suuremman osallistumisen muilla talouden aloilla vapauttamalla perheet muuhun 
toimintaan, sitä aliarvostetaan edelleen. Monissa maissa työpaikoille on ominaista työvoiman ja sosiaaliturvan puuttuminen 
tai matala taso, ja niille on usein ominaista voimasuhteiden epätasapaino kotihoitotyöntekijöiden ja heidän työnantajiensa 
välillä. Voimasuhteiden epätasapaino johtuu pääasiassa siitä, että ihmisten kodeista tulee työ-paikkoja, jotka altistavat 
työntekijät suuremmille riskeille, syrjinnälle ja haavoittuvuudelle. Kulttuuriset olettamukset siitä, ettei kotihoitotyöhön 
tarvita ammattitaitoa eikä ammattia, johtavat siihen, etteivät jotkut työnantajat eivät pidä itseään työnantajina eivätkä 
näin ollen näe tarvetta omaksua virallista työnantajan roolia. He eivät huomioi työoloja tai ota vastuuta työympäristöstä 
jäsennellysti. Se, että monet työnantajat voivat olla myös haavoittuvassa asemassa olevia henkilöitä (erityisesti 
kotihoidossa), johtaa myös työnantajiin kohdistuviin väärinkäytöksiin.4 Esimerkiksi jos työnantaja on vammainen, hänellä 
voi olla suurempi väärinkäytösten riski. 

Tällä hetkellä on liian monia järjestelmiä, jotka poikkeavat tavanomaisista työoloista (kuten Saksassa, jossa on mini-
työpaikkoja, Espanjassa, jossa on kotitaloustyöntekijöitä koskeva erityisjärjestelmä, tai Alankomaissa, jossa palveluja 
tarjotaan kotona – ks. kansalliset raportit). Nämä järjestelmät ovat olemassa lähinnä kustannusten alentamiseksi 
(vähemmän sosiaaliturvamaksuja ja vähemmän oikeuksia). 

Joissakin Euroopan maissa kotityön ja kodinhoidon muotoja ei edelleenkään pidetä ”työnä”, joten ne jäävät pimeiksi ja 
tunnustamattomiksi. Tähän mennessä vain seitsemän EU:n jäsenvaltiota (Belgia, Suomi, Saksa, Irlanti, Italia, Portugali ja 
Ruotsi) on ratifioinut Kansainvälinen työjärjestö:n yleissopimuksen nro 189:n. Siksi pidämme Kansainvälinen työjärjestö:n 
yleissopimuksen nro. 189:n ratifiointia välttämättömänä ensimmäisenä askeleena. Olisi kuitenkin huolimatonta olettaa, 
että ratifiointi parantaisi auto-maattisesti kotihoitotyöntekijöiden oikeuksia; työtä on vielä paljon tehtävänä kaikissa 
maissa. Näin ollen monilla koti-hoitotyöntekijöillä ei edelleenkään ole samoja oikeuksia kuin muilla työntekijöillä, ja 
he työskentelevät usein harmailla alueilla. Esimerkiksi 400:lle Tšekin tasavallassa kotitöitä tekevälle naispuoliselle 
maahanmuuttajalle tehdyssä tutki-muksessa 53 prosenttia ilmoitti, ettei heillä ole työsopimusta.5 Näissä tehtävissä 
työskentelevät pääasiassa maahan-muuttajanaiset, jotka eivät usein saa sairauspäivärahaa, eläkkeitä, lomia tai muita 
vakioetuuksia. Esimerkiksi Irlannissa tehty tutkimus, johon osallistui 500 laitonta siirtotyöläistä, osoitti, että 30 prosenttia 
heistä työskenteli yksityiskodeissa kodinhoitajina, ja suurin osa heistä huolehti ikääntyneistä aikuisista.6

Nämä työehdot edellyttävät työnantajien, työntekijöiden ja muiden sidosryhmien, myös loppukäyttäjien, kuten vanhusten, 
lasten ja vammaisten, oikeuksien ja velvollisuuksien parempaa ymmärtämistä. 

1 https://skillspanorama.cedefop.europa.eu/en/analytical_highlights/care-workers-skills-opportunities-and-challenges-2016#_what_are_the_trends_for_the_
future____2_

2 Lebrun (2020).

3 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

4 https://www.age-platform.eu/sites/default/files/22495_guide_accompagnement_EN_low.pdf

5 SIMI (Sdružení pro integraci a migraci/Kotouttamisen ja maahanmuuton yhdistys): Kotitaloustyöt -unohdettu ja aliarvioitu, https://picum.org/worked-15-hour-days-
7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/

6 Tutustu siirtolaisten oikeuksien keskukseen Irlannissa: Irlanti on koti. Analyysi laittomien siirtolaisten nykytilanteesta Irlannissa, https://picum.org/worked-15-hour-
days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Kotihoitotyön sidosryhmät ovat sekä työnantajia että työntekijöitä, mutta meidän on otettava huomioon myös hoidon 
vastaanottaja, joka tunnetaan myös loppukäyttäjänä. Joskus loppukäyttäjä ei ole työnantaja, kun taas joissakin tapauksissa 
hän on sama. Kun loppukäyttäjä on myös työnantaja, on noudatettava tiettyä varovaisuutta, koska myös tämä henkilö voi 
kuulua haavoittuvaan ryhmään. 

Kotihoitopalveluja koskevien Eurodiakonian suuntaviivojen mukaan ”on olennaisen tärkeää, että viranomaiset suojelevat 
käyttäjiä huonolaatuisilta kotihoidon tarjoajilta ja tarjoavat käyttäjille ja/tai heidän perheilleen tarvittavat välineet heidän 
oikeuksiensa käyttämiseksi” .7 Koska ”henkilökeskeiset palvelut” korostuvat yhä enemmän, on tarpeen tutkia työntekijöiden 
ja työnantajien sekä loppukäyttäjien oikeuksia ja velvollisuuksia. Henkilökeskeinen hoito antaa loppukäyttäjille suuremman 
itsemääräämisoikeuden ja määrää aktiivisemman roolin ja suuremman hallinnan hoitosuhteessa. 

Jotta voidaan tarjota henkilökeskeisiä palveluja, on kaikille sidosryhmille tarjottava koulutusta ja tietoisuutta. Velvollisuus 
ei voi olla jommallakummalla osapuolella; kaikkien osapuolten on luotava ympäristö hoidon toteut-tamiseksi. Voisimme 
esimerkiksi turvautua vammaisten oikeuksia koskevaan YK:n yleissopimukseen, jossa vahvistetaan vammaisten oikeus 
”elää yhteisössä muiden kanssa tasavertaisin valinnoin” ja edellytetään, että valtiot antavat käyttöön ”erilaisia koti-, asuin- 
ja muita yhteisön tukipalveluja, mukaan lukien henkilökohtainen apu, jota tarvitaan tukemaan elämää ja osallisuutta 
yhteisössä ja estämään eristäytyminen tai eristäytyminen yhteisöstä” (19 artikla). 

Pitkäaikaishoitopalvelujen käyttäjien osalta Yhdistyneiden Kansakuntien yleiskokouksen 16 päivänä joulukuuta 1991 
antamalla päätöslauselmalla 46/91 hyväksytyissä ikäihmisiä koskevissa periaatteissa todetaan, että ”iäkkäiden henkilöiden 
olisi voitava elää ympäristöissä, jotka ovat turvallisia ja mukautettavissa henkilökohtaisiin mieltymyksiin ja muuttuviin 
valmiuksiin” ja että ”iäkkäiden henkilöiden olisi voitava oleskella kotona mahdollisimman pitkään”.8 On myös laajalti 
ymmärretty, että ikääntymisprosessiin kuuluu usein pitkäaikaisten vajaatoimintojen kehittyminen, mikä tarkoittaa, että 
iäkkäät henkilöt, joilla on tukitarpeita, kuuluvat YK:n vammaisyleissopimuksen periaatteiden piiriin.9 Voimme hyödyntää 
näitä muita olemassa olevia oikeudellisia puitteita kotihoitotyön suojelun parantamiseksi. 

Meidän olisi kuitenkin keskityttävä panemaan täytäntöön Kansainvälinen työjärjestö:n perustamissopimuksen 189 
artiklan 3 kohdan 2 alakohta, jossa todetaan, että kotityöntekijöiden perusoikeuksilla työssä on neljä ulottuvuutta: ”a) 
yhdistymisvapaus ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallinen tunnustaminen; b) pakkotyön ja pakollisen työn 
kaikkien muotojen poistaminen; c) lapsityövoiman käytön tosiasiallinen poistaminen; ja d) syrjinnän poistaminen työssä ja 
ammatissa.” Lisäksi jäsenvaltioiden olisi asetettava ja pantava täytäntöön kotityön alaikäraja Kansainvälinen työjärjestö:n 
yleissopimusten 138 ja 182 mukaisesti.

Niissä maissa, joissa sopimus on ratifioitu, meidän on seurattava sopimuksen noudattamista ja varmistettava se. Äskettäin 
Euroopan tasolla annetussa ETSK:n lausunnossa kotitalouksissa asuvista hoivatyöntekijöistä todetaan seuraavaa: 
”Kotitalouksissa asuvia palkattuja hoivatyöntekijöitä ei saa sulkea EU:n ja jäsenvaltioiden työllisyyttä koskevien säännösten 
ulkopuolelle, mukaan lukien muun muassa asianmukainen palkkaus, terveyden ja turvallisuuden suojelu, sosiaaliturva 
sekä yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus.” 10 Nämä ovat vain muutamia esi-merkkejä nykyisistä puitteista, 
joissa hahmotellaan, missä velvoitteet ovat voimassa. On tehtävä perusteellisempi tarkistus kaikista nykyisistä puitteista. 
Uudelleentarkastelussa olisi tarkasteltava näiden puitteiden vaikutusta ja sitä, pannaanko ne tehokkaasti täytäntöön 
paikallisesti. 

7 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

8 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx

9 https://www.un.org/development/desa/disabilities/convention-on-the-rights-of-persons-with-disabilities.html

10 https://www.ohchr.org/EN/ProfessionalInterest/Pages/OlderPersons.aspx
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Esimerkkejä työsopimuksista on monissa eri yhteyksissä, ja tässä yhteydessä on tärkeää korostaa, että niissä maissa ja 
järjestöissä, joissa työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja ei ole, on kehitetty työ-
sopimusmalleja perheiden käyttöön. Työntekijöillä on oikeus työsopimukseen, joka sisältää viittauksia muun muassa 
vastaavaan lainsäädäntöön sekä avoimiin ja ennustettaviin työaikoihin ja -oloihin. Tarjolla on myös esimerkkejä 
ohjeista ja verkkosivustoista, jotka tukevat työnantajia ja työntekijöitä uuden sopimuksen neuvottelemisessa. Työehto-
sopimusneuvottelujen puuttuessa yksittäiset työntekijät ovat epäedullisessa asemassa, eikä heillä useinkaan ole 
valtuuksia neuvotella paremmista työoloista. Naiset, maahanmuuttajat, värilliset henkilöt ja muun kuin työympäristössä 
vallitsevan kielen puhujat ovat kaikki huomattavan epäedullisessa asemassa työsopimusten osalta. Nämä tilanteet ovat 
uskomattoman kypsiä hyväksikäytölle. 

Caritas Europan mukaan ”kotihoidon työntekijöillä on oltava samat työntekijöiden oikeudet kuin muilla työntekijöillä 
kohdemaassa”.11 Näin ollen olisi sovellettava sen maan oikeuksia, jossa henkilö työskentelee. Tämän soveltamisen 
takaaminen edellyttää, että EU:n jäsenvaltiot koordinoivat toimiaan keskenään. Näiden työelämän perusoikeuksien 
turvaamiseksi EU:n jäsenvaltioiden on ”erotettava työluvat yhdestä tietystä työstä tai työnantajasta ja tarjottava 
mahdollisuus muuttaa luvan tyyppiä ja asemaa tietyssä maassa”.12

Kansainvälinen työjärjestö:n yleissopimuksen 189 artikla 16–18 artikloissa säädetään riittävästä oikeussuojasta 
tuomioistuimissa tai muissa riitojenratkaisumekanismeissa. Monissa tapauksissa tämä edellyttää, että tällä hetkellä alalla 
työskentelevät laillistavat asemansa. Ehdotetaan, että jäsenvaltiot luovat ”palomuurin”, joka erottaa selkeästi toisistaan 
työvoimaviranomaiset ja maahanmuuton valvonnan. Tämän lisäksi EU:n jäsenvaltioiden olisi taattava tehokkaat ja helposti 
saatavilla olevat sääntöjen noudattamista koskevat mekanismit sekä työtarkastusta, täytäntöönpanoa että seuraamuksia 
koskevista säännöksistä. 

11 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/ 

12 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/

TYÖSOPIMUKSET
>>

7

https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/
https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/


On olemassa erilaisia työllisyysmalleja ja -järjestöjä, kuten voittoa tavoittelemattomia järjestöjä, kansalaisjärjestöjä sekä 
julkisia ja yksityisiä yrityksiä. Toisaalta on olemassa suoraa työllistämistä. Toisaalta taas on olemassa välittäjiä tai palvelun-
tarjoajia. Joissakin tapauksissa kotihoitotyöntekijät toimivat itsenäisinä ammatinharjoittajina.13 On myös valtion ja työvo-
imatoimistojen käyttöön ottamia palvelusetelijärjestelmiä, joilla voi palkata työntekijöitä suoraan. Tämä perustuu Kansa-
invälinen työjärjestö:n yleissopimuksen 189 15 artiklaan: 

• työnantajilla on velvollisuus suojella työntekijöitä vilpillisiltä rekrytointikäytännöiltä;

• perittäviä palkkioita ei pitäisi vähentää korvauksesta.

Caritas Europan mukaan: ”jotta rekrytointi onnistuisi kaikkien sidosryhmien näkökulmasta, rekrytoinnin/vaihdon on oltava 
oikeudenmukaista, inhimillistä, ihmisoikeuksia kunnioittavaa ja vastuullisesti suunniteltua”. 14

On syytä muistaa, että kaikkien kotihoidon työnantajien on varmistettava, että: 

”hoitohenkilökuntaa avustetaan paikan päällä, häntä avustetaan teknisissä ja henkilökohtaisissa kysymyksissä ja hänellä 
on käytettävissään yhteyshenkilö valitsemallaan kielellä. Kokemus siitä, että pitkäaikaishoitoa tarvitsevan tai akuuteissa 
päätöksentekotilanteissa perheenjäsentä tavoittamattoman yksittäisen henkilön kotitalouden ennakoimattomat 
riskit jätetään yksin, on yksi kotitalouksissa asuvien hoivatyöntekijöiden erityisistä rasitteista, joka olisi estettävä 
työhönsijoitussuunnittelussa.”15

Tämä koskee kaikkia kotihoitotyön ammattilaisten työnantajia, ja sen on oltava osa työnantajien parhaita käytäntöjä. 

13 Eri työllisyysmallien määritelmät ovat esillä tilapäisen terveys- ja työterveysviraston tilanneselvityksessä.

14 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf

15 https://www.caritas.eu/wordpress/wp-content/uploads/2019/11/191129-Fair-Care-final-declaration.pdf - tällä tarkoitetaan rekrytointitoimistoja mutta Ad-PHS-
konsortio uskoo, että sitä voidaan soveltaa kaikkiin.
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Kotihoitotyöntekijöitä on vaikea organisoida. He työskentelevät suhteellisen eristyksissä, itsenäisesti kodeissa tai 
useissa kodeissa joka päivä. Joissakin tapauksissa voi kulua päiviä, viikkoja tai kuukausia ennen kui n kotihoitotyöntekijä 
on yhteydessä kollegaansa, ja suoraan työllistetyt työntekijät voivat vain harvoin puhua muille työntekijöille työpaikkansa 
ulkopuolella. Jotkin järjestöt ovat pyrkineet organisoimaan näitä työntekijöitä ottamalla esiin yhteisiä kysymyksiä, kuten 
työterveyden ja -turvallisuuden. EFFAT kehitti työkalupakin, jolla tuetaan ammattiliittoja työn-tekijöiden organisoinnissa, ja 
ammattiliitot ovat toteuttaneet muita lupaavia käytäntöjä.16

Yksityisiä kotitalouksia edustavien ammattiliittojen ja yhdistysten välillä käydään työehtosopimusneuvotteluja Ranskassa, 
Saksassa ja Italiassa. Ammattiliitot ja yksittäiset yritykset, jotka toimittavat työntekijöitä kotitalouksille EU:n jäsenvaltioissa, 
kuten Belgiassa, Suomessa ja Ruotsissa, käyvät  työehtosopimusneuvotteluja. Ammattiliitot neuvottelevat näiden yritysten 
kanssa sopimuksista  kahdenkeskisesti.  Työehtosopimuksissa on  otettava  huomioon  seuraavat  keskeiset näkökohdat: 

• Kotihoitopalvelun työntekijät elävät usein köyhyydessä;

• Ei kostotoimia työntekijöitä vastaan, jos he ovat valittaneet työnantajalle työlainsäädännön rikkomisesta; 

• Paljon työtä tekevät työntekijät: ennakoitavissa olevat ja läpinäkyvät työajat ovat tarpeen, jotta kotityöntekijät 
voivat osallistua ammattiyhdistystoimintaan;

• Tiedonsaanti valitsemallaan kielellä sosiaalisen median, sähköpostin, tekstiviestien jne. kautta;

• Belgian arvosetelijärjestelmä on edistänyt työnantajien järjestäytymistä, minkä ansiosta työehtosopimusneuvottelut 
ovat olleet hyödyllisiä.

Yksi Kansainvälinen työjärjestö:n yleissopimukseen 189 kirjatuista työntekijöiden ja työnantajien tärkeimmistä oikeuksista on 
yhdistymisvapaus ja kollektiivinen neuvotteluoikeus. Tämän oikeuden on kuljettava käsi kädessä pääasiassa naistyövoiman 
järjestäy-tymisoikeuden kanssa. Jäsenvaltioiden on luotava riittävät edellytykset alan työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun 
käynnistämiseksi kansallisella tasolla. Euroopan unionin olisi tuettava työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen kehittämistä 
ja jäsentämistä Euroopan tasolla siten, että pitkän aikavälin tavoitteena on eurooppalaisen työmarkkinaosapuolten 
vuoropuhelun kehittäminen. Näiden organisaatioiden olisi johdettava laittoman työnteon vähenemistä ensisijaisesti 
suorassa työllistämisessä ja edistettävä yksilön oikeuksia kollektiivisessa yhteydessä. Tavoitteena on todellakin säännellä 
työntekijöiden ja työnantajien välisiä työsuhteita ja antaa kaikille sidosryhmille mahdollisuus olla tietoisia oikeuksistaan ja 
velvollisuuksistaan. 

Alan kehittämisen kannalta on olennaisen tärkeää varmistaa, että paljon työtä tekevät työntekijät voivat hyödyntää 
järjestäytymisoikeutta ja osallistua ammattiyhdistystoimintaan. EU:n jäsenvaltioiden on varmistettava, että työntekijöillä 
on ennakoitavissa olevat ja läpinäkyvät työajat työaikadirektiivin, läpinäkyvistä ja ennakoitavista työoloista annetun 
direktiivin17 ja työn ja yksityiselämän tasapainosta annetun direktiivin18 mukaisesti. Tämän lisäksi Euroopan unionin 
ulkopuolella on monia hyviä käytäntöjä, joilla voidaan varmistaa, että kotihoitotyön ammattilaiset voivat käyttää 
oikeuksiaan. New Yorkin osavaltio muun muassa velvoittaa työnantajat ”olemaan kostamatta työntekijöille”, jos he ovat 
valittaneet työnantajalle tai työministeriölle työlainsäädännön rikkomisesta.19 Työntekijöiden ei pitäisi pelätä rikkomuksesta 
ilmoittamista, ja vaikka velvoite voi olla olemassa, se ryhtyy myös kollektiivisiin toimiin ja tukee työntekijöitä, jotta he 
voivat puolustaa itseään, erityisesti niitä, joilla on kahdenvälinen suhde työnantajaansa. Joissakin Euroopan maissa 
työehtosopimusneuvottelut ovat johtaneet kansallisten työehtosopimusten allekirjoittamiseen kotihoitotyöntekijöiden 
työn laadun ja työolojen parantamiseksi. Italiassa suoraan työllistetyn sektorin työmarkkinaosapuolet ovat todenneet, 
että siirtotyöläisten puutteellinen italian kielen tuntemus tai usein jopa lukutaidottomuus on este heidän oikeuksiensa 
ja työehtosopimustensa käytölle. Tässä yhteydessä ja jotta yhä useammat työntekijät voisivat tuntea oikeutensa, 
työehtosopimus on käännetty kuudelle kielelle ja siten otettu käyttöön venäjän- ja romaniankieliset versiot perinteisten 
italian-, englannin-, ranskan-  ja espanjankielisten versioiden rinnalle. Työmarkkinaosapuolet ovat yleisesti pitäneet tätä 
kokemusta menestyksenä, koska se on johtanut alan laajempaan ymmärtämiseen Italiassa. Yksi jäljellä olevista haasteista 
on kuitenkin se, ettei näistä työehtosopimuksista tiedoteta riittävästi. 

16 https://www.effat.org/wp-content/uploads/2018/11/effat_booklet_domestic_workers_in_europe_en.pdf

17 https://ec.europa.eu/social/main.jsp?catId=1313&langId=en

18 https://www.consilium.europa.eu/en/policies/work-life-balance/

19 https://labor.ny.gov/legal/laws/pdf/domestic-workers/facts-for-domestic-workers.pdf
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Tehokas suojelu kaikenlaiselta hyväksikäytöltä, häirinnältä ja väkivallalta (Kansainvälinen työjärjestö:n 
kotipalvelutyöntekijöitä koskevan yleissopimuksen 189 artiklan 5 kohta) 

On helppo sanoa, ettei työntekijöiden pitäisi sietää hyväksikäyttöä, mutta kuten edellä mainittiin, työntekijät ovat usein 
eristyksissä. On neuvoteltava riittävästä suojasta kaikenlaista hyväksikäyttöä, häirintää ja väkivaltaa vastaan, mukaan 
lukien fyysinen, psyykkinen tai seksuaalinen (sukupuoleen, etniseen alkuperään, uskontoon jne.). Tämä voidaan saavuttaa 
työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun, työntekijöiden organisoinnin ja ennen kaikkea työehtosopimus-neuvottelujen 
avulla. 

Yksi perusoikeuksista, joka on taattava, on sekä työntekijän että loppukäyttäjän yksityisyyden kunnioittaminen 
(Kansainvälinen työjärjestö:n yleissopimuksen 189 artiklan 6 kohta) (YK:n ikäihmisiä koskevat periaatteet, 14 artikla). 
Kotihoitotyöntekijöiden tai kotihoitopalvelun käyttäjien ei pitäisi joutua sietämään minkäänlaista hyväksikäyttöä. Tässä 
yhteydessä Eurodiakonia puoltaa ”hoitajien hoitoa”, koska se ”ehkäisee loppuunpalamisriskejä”.20 

Avoin ja ennakoitava työaika (Kansainvälinen työjärjestö:n perustamissopimuksen 189 artiklan 7 kohdan 10 alakohta) 

Monien työntekijöiden työajat ovat epäselviä asiakkaiden vaatimusten ja tarpeiden joustavuuden vuoksi. Näiden järjestelyjen 
ei kuitenkaan pitäisi pahentaa nykyistä eriarvoisuutta. Kuten edellä mainittiin, EU:n työaikadirektiivillä ja tuoreemmalla 
läpinäkyvistä ja ennakoitavista työoloista annetulla direktiivillä21 varmistetaan, että työntekijöillä on perusoikeudet ja että 
työnantajat osaavat tiedottaa työntekijöitään. Ei kuitenkaan pidä unohtaa, että läpinäkyvistä ja ennakoitavista työoloista 
äskettäin annetun direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle jätetään suoraan perheiden tai kotitalouksien palkkaamat 
julkisen terveydenhuollon työntekijät, jos heidän todellinen työaikansa (kotitaloutta kohti) on enintään keskimäärin kolme 
tuntia viikossa neljän peräkkäisen viikon viitejakson aikana. On myös mielenkiintoista huomata direktiivissä säädettävän, 
että ”jäsenvaltioiden olisi voitava vahvistaa erityissääntöjä, joilla kotipalvelu työntekijöiden työnantajina toimivat henkilöt 
suljetaan tämän direktiivin vaatimusten ulkopuolelle seuraavien seikkojen osalta: huomioida erityyppisiä työsuhteita 
koskevia pyyntöjä ja vastata niihin, tarjota maksutonta pakollista koulutusta sekä säätää oikeussuojamekanismeista, jotka 
perustuvat suotuisiin olettamuksiin, kun on kyse tiedoista, jotka puuttuvat työntekijälle annettavista asiakirjoista tämän 
direktiivin mukaisesti”. Nämä poikkeukset asettavat työntekijät suorissa työsuhteissa tilanteisiin, jossa väärinkäytökset 
ovat todennäköisempiä. 

Kansainvälisen työjärjestön (Kansainvälinen työjärjestö) 189 mukaan kotihoitotyöntekijöillä on oikeus normaaliin 
työaikaan, johon sisältyy päivittäisiä ja viikoittaisia rajoituksia työajalle, viikoittaiselle ja päivittäiselle lepoajalle 
sekä palkalliselle työntekijävapaalle: 

• vähintään 24 peräkkäistä tuntia viikoittaista lepoa;

• ylityökorvaus;

• valmiusaika: joustava mutta tarpeellinen suoja ”loputtomilta” työajoilta.

On syytä huomata, että Euroopan työaikadirektiivin (työajan järjestämisestä 4.11.2003 annetun direktiivin 2003/88/EY) 
mukaan työaika saa olla keskimäärin enintään 13 tuntia päivässä ja 48 tuntia viikossa (ylityö mukaan luettuna), kun otetaan 
huomioon neljän kuukauden viitejakso. Vähimmäislepoaika 7 päivää kohti on 35 tuntia yhtäjaksoista lepoaikaa (24 tuntia 
plus 11 tunnin vähimmäislepoaika yöllä), ja heti kun työpäivän pituus on yli 6 tuntia, on pidettävä vähimmäis-lepotauko, 
jonka yksityiskohdista on säädettävä kansallisella tasolla lailla tai työehtosopimuksella. Tilanne voi muuttua, kun tarvitaan 
jatkuvaa huolenpitoa, joten vaikka tämä direktiivi on hyvää tarkoittava, se ei välttämättä ole täytäntöön-panokelpoinen 
kaikissa yhteyksissä. Direktiivi voidaan korvata myös työehtosopimusneuvotteluilla tai sillä, miten sitä sovelletaan 
kansallisella tasolla. Monien työntekijöiden työajat ovat epäselviä, ja monet heistä työskentelevät toimistoille, jotka tekevät 
nollatuntisopimuksia. Tällaiset sopimukset johtavat pitkiin työaikoihin ilman lepoa ja työntekijöiden hyväksikäyttöön. 

20 https://www.eurodiaconia.org/wordpress/wp-content/uploads/2016/02/Homecare-guidelines-FINAL.pdf

21 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:32019L1152
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Sopimusten parantamiseksi on otettava huomioon seuraavat seikat, jotka työnantajien olisi myös esitettävä 
yksityiskohtaisesti työntekijän palkkakuiteissa: 

• maksuajat (viikoittain, kahden viikon välein tai kuukausittain); 

• tuntipalkka;

• ylityökorvauksia koskevat tarkat tiedot kaikista sovitun normin ylittävistä tunneista;

• tiedot kaikista verovähennyksistä tai sosiaaliturvamaksuista;

• tiedot muista palkasta tehtävistä vähennyksistä (jotka voidaan tehdä vasta etukäteen tehdyn sopimuksen jälkeen).

Työaika olisi säilytettävä sopimusteitse, ja työnantajien ja ammattiliittojen olisi sisällytettävä se alakohtaisiin 
työehtosopimuksiinsa tai lainsäädäntöönsä. Esimerkiksi Italiassa kotityötä koskeva laki nro 339, joka on vuodelta 1958, 
kattaa työajan, viikoittaisen lepoajan ja vapaapäivät. Ammattiliitot sanovat, että se on edistänyt merkittävästi palkallisen 
kotityön tunnustamista työksi. 

Työoikeudet (Kansainvälinen työjärjestö:n perustamissopimuksen 189 artiklan 8 kohta) 

Kotihoitopalveluja koskevien Eurodiakonian suuntaviivojen mukaan ”on olennaisen tärkeää, että viranomaiset suojelevat 
käyttäjiä huonolaatuisilta kotihoidon tarjoajilta ja tarjoavat käyttäjille ja/tai heidän perheilleen tarvittavat välineet 
oikeuksiensa käyttämiseksi.” 

• Olisi sovellettava sen maan oikeuksia, jossa henkilö työskentelee;

• Caritas Europan mukaan ”kotihoidon työntekijöillä on oltava samat työntekijöiden oikeudet kuin muilla 
työntekijöillä kohdemaassa”;22 

• Jäsenvaltioiden olisi koordinoitava toimiaan keskenään;

• Työntekijän oikeuksien turvaamiseksi on ”erotettava työluvat yhdestä tietystä työstä tai työnantajasta 
ja tarjottava mahdollisuus muuttaa luvan tyyppiä ja asemaa tietyssä maassa”. - kuten PICUMin yhdessä COFACE 
Families Europen, EASPD: (Eurooppalaisten vammaisalan palveluntuottajien järjestö), Eurocarersin ja UNI Europan 
järjestämässä pyöreän pöydän keskustelussa ehdotettiin. 23  

22 https://www.caritas.eu/live-in-care-workers-need-to-be-better-protected-and-accompanied/

23 https://picum.org/worked-15-hour-days-7-days-week-caring-domestic-care-workers-vital-us/
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Koska kotihoitotyöntekijät elävät usein köyhyydessä, Kansainvälinen työjärjestö:n yleissopimuksen 189 11 artiklassa 
määrätään, että kotihoitotyöntekijöille maksetaan palkka säännöllisesti, mieluiten joka viikko, ja heillä on mahdollisuus 
saada sosiaaliturvaa. Jäsenvaltioiden ja työnantajien olisi myös rajoitettava luontaissuoritusten määrää ja taattava 
palkallisen äitiysloman vähimmäiskesto, jotteivät kotihoitotyöntekijät menetä tulojaan silloin kun he sitä eniten tarvitsevat. 

Jotta kotihoitotyöntekijät voisivat tarjota laadukkaita ammatillisia palveluja, heille on maksettava palkkaa siinä määrin että 
he voivat elää taloudellisesti vakaata elämää. Monissa maissa tämä on vähintään lakisääteinen vähimmäispalkka ilman 
sukupuoleen perustuvaa syrjintää. 

Ilmoittava  yleispalvelusetelijärjestelmä (CESU) 24  antaa yksityisille työnantajille mahdollisuuden ilmoittaa työntekijänsä 
alustalla. Tämä ilmoitus synnyttää automaattisesti palkkalaskelmia, koska yksityiset työnantajat ovat ilmoittaneet 
työaikojen määrän sekä maksettavat palkat ja bonukset. Työntekijälle se takaa oikeuden sairausvakuutukseen, 
työttömyysetuuksiin, eläkkeeseen jne. Kun kuukausittaiset tiedot ilmoitetaan verkossa CESU:n verkkosivustolla, järjestelmä 
laskee automaattisesti verot ja sosiaaliturvamaksut ja tekee suoraveloituksen kotitalouden pankkitililtä. 

Työnantaja on velvollinen toimittamaan työntekijälle tarkat palkkalaskelmat, joissa esitetään: 

• maksuajat (viikoittain, kahden viikon välein tai kuukausittain);

• tuntipalkka;

• ylityökorvauksia koskevat tarkat tiedot kaikista sovitun normin ylittävistä tunneista;

• tiedot kaikista verovähennyksistä tai sosiaaliturvamaksuista;

• tiedot muista palkasta tehtävistä vähennyksistä (jotka voidaan tehdä vasta etukäteen tehdyn sopimuksen jälkeen).

24 On tärkeää erottaa toisistaan ilmoittava CESU ja ennakkomaksettu CESU, jotka on otettu käyttöön Ranskassa . Vaikka niillä on sama lyhenne, ne ovat kaksi 
erillistä välinettä. Ilmoittava CESU on ilmoitus- ja palkkausjärjestelmä, kun taas ennalta maksettu CESU on sosiaalinen arvoseteliohjelma. Näin ollen tässä asiakirjassa 
keskitytään vain ilmoittaviin CESU:ihin.
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Kotihoitotyöympäristö on ainutlaatuinen siinä mielessä, että se tapahtuu ihmisten kodeissa, eikä ympäristöä ole suunniteltu 
hoitoon, kuten klinikka tai hoitolaitos. Tässä ympäristössä on otettava mahdollisesti huomioon monia näkökohtia, joista 
on keskusteltava: 

• Työntekijää ei voida veloittaa rikkoutumisista tai muista pienistä tapaturmista, jotka tapahtuvat normaalin työn 
aikana. Poikkeuksellisten vahinkojen sattuessa voidaan periä tietty prosenttiosuus palkasta, joka ei saa ylittää 
enimmäismäärää, jota voidaan pitää oikeudenmukaisena ja kohtuullisena ottaen huomioon kaikki olosuhteet.

Tällaisen käytännön ongelma on epäselvyys siitä, mitä pidetään kohtuullisena. Meidän on tunnustettava, että kodeissamme 
on monia asioita, joilla on tunnearvoa. Tämä tarkoittaa, että ne ovat korvaamattomia. 

• Työnantaja varmistaa, että työntekijä on koko ajan täysin vakuutettu kaikessa työhönsä liittyvässä toiminnassa.

Tämä on työnantajan vastuulla, mutta voidakseen täyttää tehtävänsä työnantajien on ymmärrettävä velvollisuutensa 
tietyssä määrin. Niiden on myös käytettävä kohtuullisia keinoja varmistaakseen, että työntekijöille annetaan tarvittaessa 
koulutusta ennaltaehkäisytekniikoista. 

Matkustaminen 

Kotihoitotyön ammattilaisille, jotka matkustavat paljon kotoa toiseen, on maksettava matka-ajasta. Oli merkittävä voitto 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimen päätettyä, että niiden kohdalla, joilla ei ole vakituista toimistoa, olisi otettava 
huomioon aika, jonka he viettävät matkustaessaan kotinsa ja ensimmäisen ja viimeisen työpaikkansa tilojen välillä osana 
päivän työtuntejaan.25  Liikenne ja siihen liittyvät kustannukset ovat toinen asia, joka on otettava huomioon neuvoteltaessa 
työsopimuksesta. 

• Työnantajan on varmistettava, että työntekijä saa viipymättä korvauksen kaikista hänen työaikanaan aiheutuneista 
kuluista (esimerkiksi matkalipuista, lasten tai hänen hoidossaan olevien henkilöiden ostoista, pääsymaksuista jne.).

Päivittäinen työskentely palvelun loppukäyttäjän kanssa sisältää satunnaisia kustannuksia, kuten elintarvikkeiden 
valmistuksessa käytettävien ainesosien puuttumista tai siivoustarvikkeiden odottamatonta loppumista. Työntekijöiden 
on tiedettävä, että jos he maksavat kulut, he saavat korvauksen mahdollisimman pian. Joillekin työntekijöille korvauksen 
odottaminen kuukausipalkkaan asti voi merkitä sitä, että heillä ei ole tarpeeksi rahaa elättää itseään. 

Keskeisiä asioita ovat: 

• Työnantaja kunnioittaa työntekijän yksityisyyttä ja ihmisarvoa. Kotitalouksissa asuvien kodinhoitotyöntekijöiden 
osalta (jäljempänä 189 artiklan 15 kohta) tämä edellyttää, että työntekijöille tarjotaan erillinen ja riittävä majoitus 
eli omat huoneet, joihin kenelläkään muulla ei ole pääsyä ilman työntekijän lupaa.

• Työnantaja helpottaa työntekijän vapaata henkilökohtaista toimintaa, mukaan lukien vapaa ajan- ja urheilutoimintaa, 
osallistumista uskonnollisiin tilaisuuksiin, tapaamisiin ja sosiaalisiin tapahtumiin jne.

• Työnantajan on pyrittävä kaikin tavoin varmistamaan, että työntekijä tuntee oikeutensa, esimerkiksi toimittamalla 
selittäviä esitteitä jne.), että työntekijä on tietoinen lakisääteisistä oikeuksistaan. Työntekijän tiedonsaantia ja 
neuvontaa tällaisista oikeuksista on helpotettava ammattiliitolta, asianajotoimistolta jne. Kansainvälisen ja kansallisen 
lainsäädännön mukaisesti työnantaja ei rajoita millään tavoin työntekijän oikeutta olla ammattiyhdistyksen jäsenenä 
ja edustajana. Tämä paranisi luonnollisesti työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun avulla ja lisäisi viime kädessä 
mahdollisuutta osallistua työehtosopimusneuvotteluihin.

25 https://www.bbc.com/news/uk-34217549 
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Kotipalvelutyöntekijöiden osalta Kansainvälinen työjärjestö:n yleissopimuksen 189 13 artiklassa määrätään työterveyttä 
ja turvallisuutta koskevista vähimmäisvaatimuksista. Alan erityispiirteiden vuoksi vain pieni osa kotihoitotyöntekijöistä 
on osallinen työterveyttä ja työturvallisuutta koskevista ennaltaehkäisevistä toimenpiteistä ja koulutuksesta. Nykyinen 
työturvallisuutta ja työterveyttä koskeva EU:n puitedirektiivi26 kattaa kotihoitoalan ammattilaiset kotitalouksien suoraan 
palkkaamia työntekijöitä lukuun ottamatta. EU-OSHA on keskittynyt esiin nouseviin kotihoitotyöntekijöitä koskeviin 
kysymyksiin, mutta suurin haaste on edelleen se, että näitä työntekijöitä on vaikea tavoittaa, ja täytäntöönpanon valvonta 
on vaikeaa. 

Työterveys- ja työturvallisuusriskejä vähentämään pyrkiviä toimenpiteitä haittaavat kolme keskeistä tekijää: 

• työpaikka on useimmissa tapauksissa palvelun saajan yksityinen koti;

• kotihoitotyöntekijät toimivat yksin tai yhteydessä palvelujen vastaanottajiin;

• kotihoitotyöntekijät työskentelevät keskimäärin kymmenessä eri kotitaloudessa.

Euroopan työturvallisuus- ja työterveysvirasto (EU-OSHA) toteutti vuosina 2018–2019 "Terveelliset työpaikat" -kampanjan, 
jossa käsiteltiin vaarallisia aineita. Muille kuin asiantuntijoille suunnatulla kampanjalla pyrittiin lisäämään sellaisten 
kemikaalien parissa työskentelevien henkilöiden tietoisuutta, joilla ei ole aiempaa tietoa kemikaalien asianmukaisesta 
käsittelystä. Biologisia riskejä ovat muun muassa terveydentila, potilaiden terveydentila, huono-laatuinen vesi, terävät 
instrumentit ja eläinten puremat. Siksi biologiset ja kemialliset vaarat yhdistetään usein riskeihin. Vaarallisten aineiden 
osalta tärkeimmät tuotetyypit ovat puhdistus- ja desinfiointiaineet. Toinen riskialue on lääkinnällisten laitteiden ja 
lääkejätteen huolto. 

Kemikaalien käyttöturvallisuutta työssä koskeva Kansainvälinen työjärjestö:n yleissopimus 170 tarjoaa pohjan kemikaalien 
järkevälle hallinnalle. Yleissopimuksessa määritellään työnantajien, valmistajien ja tavarantoimittajien velvollisuudet sekä 
työntekijöiden velvollisuudet ja oikeudet, tiedonsaantioikeus mukaan luettuna. 

Työterveyttä ja -turvallisuutta koskeva EU-direktiivi kattaa kaikki työnantajien palkkaamat työntekijät, myös 
harjoittelijat, muttei kotitalouksissa työskenteleviä kotipalvelutyöntekijöitä. Kansainvälinen kotipalvelutyöntekijöiden 
liitto (IDWF) hyväksyi marraskuussa 2018 työterveys- ja turvallisuusdirektiivin, jossa vahvistetaan sen sitoumus 
suojella kotipalvelutyöntekijöitä, joiden terveyttä ja turvallisuutta ei ole riittävästi turvattu heidän työympäristössään. 
Päätöslauselmassa suositellaan, että kotipalvelutyöntekijöiden työterveys ja -turvallisuus otetaan huomioon heidän 
tehtävissään, että laaditaan kotipalvelutyöntekijöiden työturvallisuuskasvatusta koskeva ohjekirja, että heille annetaan 
terveyttä ehkäisevää koulutusta ja työturvallisuutta koskevaa koulutusta ja että heitä valistetaan ja koulutetaan käyttämään 
suojavarusteita. 

Belgiassa sosiaalinen arvosetelijärjestelmä on ilmoitettu ja tuettu kotipalvelutyön ala, jolla työskentelee 125 000 
työntekijää. Jokaisella työntekijällä on työehtosopimuksen mukainen työsopimus, jolla säännellään työoloja ja 
sosiaaliturvan saatavuutta. Tässä yhteydessä perustettiin koulutusrahasto tarjoamaan kotipalvelutyöntekijöille koulutusta 
työhön liittyvästä ergonomiasta (puhdistus ja silitys), turvallisuudesta ja hygieniasta, selkäkivun ehkäisemisestä sekä 
puhdistusaineiden turvallisuudesta. 

26 https://osha.europa.eu/en/legislation/directives/the-osh-framework-directive/the-osh-framework-directive-introduction
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Lisäksi Belgian arvosetelijärjestelmään on perustettu uusi kestävyysrahasto, jossa keskitytään sellaisten kemikaalien 
ja vihreiden tuotteiden käyttöohjeisiin, jotka eivät välttämättä ole turvallisia. Kotiapulaisille järjestetään aiheesta 
jatkokoulutusta. Lisäksi Brysselin avoimen yliopiston tutkimuksessa keskityttiin terveysriskeihin siivousalalla. Tutkimus 
tarjoaa merkittäviä tietoja, erityisesti eroista siivoojien, ruumiillisen työn tekijöiden ja muiden kuin ruumiillisen työn 
tekijöiden kuolleisuudessa, mikä osoittaa, että siivoojien kuolleisuus on suurempi. 27 Kuolleisuus näyttää johtuvan 
keuhkosyövästä, keuhkokuumeesta, sepelvaltimotaudista ja aivoverisuonisairaudesta. Vaikka tutkimuksessa ei tutkittu 
tarkemmin haitallisten terveysolosuhteiden syitä, on kohtuullista väittää, että siivoojat voivat altistua kemiallisille tuotteille, 
biologisille vaaroille, vaikeille fyysisille työoloille ja erilaisille psykologisille riskitekijöille.  

Start People johtaa tietoisuutta lisääviä toimia, mukaan lukien yhteistyössä alan koulutusrahaston kanssa toteutettava 
hanke, jolla koulutetaan taloudenhoitajien valmentajia, jotka voivat tiedottaa työtovereilleen työn mahdollisista riskeistä. 
Start People tuotti myös useita työkalupaketteja sekä asiakkaille että työntekijöille, kuten: 

• asiakkaille suunnatun tiedotuslehtisen, johon he voivat kirjata erityispalveluja koskevat pyyntönsä, sekä työkalupakki, 
jonka avulla työntekijät voivat esittää huomautuksia ja kysymyksiä näistä pyynnöistä;

• uusille asiakkaille tarkoitetun esitteen, jossa annetaan hyviä neuvoja ja toiminnallista tietoa turvallisuuskysymyksistä;

• alennuksia ympäristöystävällisistä tuotteista vuodesta 2018 alkaen;

• sekä asiakkaille että työntekijöille lähetetyt uutiskirjeet, jotka sisältävät artikkeleita muun muassa terveydestä ja 
turvallisuudesta;

• työntekijöille yhteistyössä vakuutusyhtiön kanssa laaditun turvallisuuskirjan;

• työntekijöiden henkilönsuojaimet;

• useita terveyteen liittyviä aiheita käsitteleviä koulutustilaisuuksia, joihin sisältyy turvallisuutta koskevaa 
peruskoulutusta ja tuotetietoa;

• psykologisen tukipalvelun ja lääkintäryhmän, joka tukee pitkäaikaissairauksista kärsiviä työntekijöitä;

• työneuvojien ja työnjohtajien koulutuksen, jotta he pystyisivät hoitamaan työsuhteitaan paremmin. Heitä kutsutaan 
myös osallistumaan taloudenhoitajien koulutukseen.

Edellä esitetyn perusteella jäsenvaltioiden olisi omaksuttava seuraavat kannat varmistaakseen työterveys- ja 
-turvallisuusstandardit kotihoitotyöntekijöille: 

• Työnantajan on varmistettava, että kaikki kotihoitotyöntekijöiden työtehtävät ovat turvallisia ja ettei niistä aiheudu 
terveysriskejä. Tämä velvollisuus koskee kaikkia henkilöitä, joihin organisaation toiminta voi vaikuttaa (esim. muita 
henkilöitä, jotka ovat kotona työntekijän työskennellessä);

• Koska kotihoitotyötä toteutetaan ilman paikan päällä tapahtuvaa valvontaa, tarvitaan toimintalinjoja ja menettelyjä 
sen varmistamiseksi, että raportointi- ja reagointiprosessit ovat selkeitä;

• kotihoitotyöntekijöillä olisi oltava mahdollisuus käyttää matkapuhelinta hätätilanteissa ja varmistaa avoin viestintä 
työntekijöiden ja työnantajien välillä;

• Henkilöiden käsittelystä olisi laadittava käsikirja, joka sisältää tehtävän, työkuorman, ympäristön ja yksittäisten 
ominaisuuksien kuvaukset;

• Laitteiden toimitukseen, huoltoon ja korjaukseen liittyvät roolit ja vastuut on selvitettävä asiakkaan ja 
kotihoitopalveluntarjoajan välillä ja määritettävä kotiympäristön arvioinnin avulla.

27  https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28808790/
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Useimmilla kotihoitotyön ammattilaisilla on yhteisiä terveys- ja turvallisuusongelmia, kuten: 

• ei oikeutta sairauslomaan;

• yötyöllä voi olla vakavia terveysvaikutuksia;

• kun jonkun kodista tulee työpaikka, lakisääteisten työturvallisuus- ja työterveysvaatimusten on täytyttävä;

• työnantajat eivät ota vastuuta vaarojen hallinnasta;

• biologiset vaarat;

• liukastumiset, kompastumiset ja kaatumiset;

• yksinäiset työntekijät (suunnitelmat hätätilanteessa, matkapuhelin, viestintä työnantajan ja työntekijän välillä);

• manuaalinen työ ja ihmisten käsittely, mukaan lukien nostot, suihku ja wc (tehtävä, yksilö, kuorma, ympäristö).

Työterveys on jatkossakin merkittävä haaste. Siihen on puututtava työmarkkinaosapuolten vuoropuhelun avulla. 

Johtopäätöksenä voidaan todeta, että työnantajille ja työntekijöille annetaan paljon ohjeistusta heidän velvollisuuksistaan. Ei 
voida kylliksi korostaa, että työmarkkinaosapuolten vuoropuhelua ja työehtosopimusneuvotteluja tarvitaan työntekijöiden 
ja työnantajien oikeuksien edistämiseksi tällä alalla. 

Jäsenvaltioiden on otettava käyttöön järjestelmiä, jotka alentavat käyttäjille maksettavia hintoja heikentämättä kuitenkaan 
työntekijöiden oikeuksia. Sen vuoksi on vältettävä heikentäviä järjestelmiä kysyntää tukevien järjestelmien eduksi. Niitä 
ovat mm palvelusetelit tai verohyvitykset, jotka mahdollistavat normaalit työolot. 
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