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EHDOTUKSET 

Työllisyyden ja sosiaaliasioiden valiokunta pyytää asiasta vastaavaa naisten oikeuksien ja 

sukupuolten tasa-arvon valiokuntaa sisällyttämään seuraavat ehdotukset 

päätöslauselmaesitykseen, jonka se myöhemmin hyväksyy: 

– ottaa huomioon 12. toukokuuta 2011 antamansa päätöslauselman ehdotetusta 

kotitaloustyöntekijöitä koskevasta Kansainvälisen työjärjestön (ILO) yleissopimuksesta 

ja suosituksesta, 

– ottaa huomioon kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan ILOn 

yleissopimuksen nro 189 ja suosituksen nro 201, jotka ILOn kansainvälinen 

työkonferenssi hyväksyi 16. kesäkuuta 2011, 

– ottaa huomioon diplomaattisia suhteita koskevan Wienin yleissopimuksen vuodelta 

1961, 

A. toteaa, että huolimatta kotitaloustyön yhteiskunnalle ja taloudelle tuomasta lisäarvosta 

ja sen potentiaalista, se on edelleenkin aliarvostettua rahallisesti ja usein epävirallista tai 

pimeää työtä ja siitä ajatellaan, että se on jotain muuta kuin säännöllistä työtä; 

B. toteaa, että kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskeva ILOn yleissopimus 

nro 189 ja suositus nro 201 ovat historiallisesti merkittäviä kansainvälisiä normeja, 

joilla pyrittiin parantamaan kymmenien miljoonien kotitaloustyöntekijöiden oloja 

maailmanlaajuisesti; toteaa, että suurin osa kotitaloustyöntekijöistä on naisia ja että 

ILOn yleissopimuksessa määrätyt uudet normit ovat tärkeä askel sukupuolten tasa-

arvon edistämisessä työelämässä ja naisten tasavertaisten oikeuksien ja oikeussuojan 

varmistamisessa; toteaa kuitenkin, että ILOn yleissopimuksen nro 189 on tähän 

mennessä ratifioinut 22 valtiota, joista vain kuusi on EU:n jäsenvaltioita; 

C. toteaa, että vielä nykyäänkin kotitalous- ja hoivatyö EU:ssa on hyvin heikosti ja 

epätasaisesti säänneltyä jäsenvaltioissa ja vaikka se on kasvava ala Euroopan 

väestörakenteen muutoksen johdosta, sen tosiasiallisesta osuudesta taloudessa tiedetään 

hyvin vähän eikä siitä ole juurikaan saatavilla luotettavaa tilastotietoa; 

D. toteaa, että kotitalous- ja hoivatyöntekijöiden työsuhteet ovat hyvin erilaisia eri 

jäsenvaltiossa ja että he ovat voivat olla alipalkattuja, pimeän työn tekijöitä, 

paperittomia työntekijöitä tai ilman työsopimusta työskenteleviä maahanmuuttajia ja 

tietyissä maissa kotitalous- ja hoivatyö voi olla myös julkista sosiaalipalvelua tai 

yksityisiä sosiaalipalveluja, joita tarjoavat yritykset, välitystoimistot, yhdistykset ja 

osuuskunnat, tai se voi olla yksityisten toimijoiden suoraa työllistämistä; 

E. ottaa huomioon, että kotitaloustyö työllisti ILOn ilmoittamien lukujen mukaan vuonna 

2010 maailmanlaajuisesti yli 52 miljoonaa ihmistä ja lisäksi alle 15-vuotiaita 

kotitaloustyöntekijöitä oli 7,4 miljoonaa; toteaa, että ILOn mukaan vuonna 2010 naisten 

osuus kotitaloustyövoimasta maailmanlaajuisesti oli 83 prosenttia ja että heidän työnsä 

oli pitkälti pimeää työtä; toteaa, että ILOn mukaan EU:ssa on noin 2,5 miljoonaa 

kotitaloustyöntekijää, joista 88 prosenttia on naisia; joten ala on selvästi naisvoittoinen; 

toteaa, että kotitalous- ja hoivatyöntekijät edistävät osaltaan suuresti sukupuolten tasa-
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arvoa koskevia Eurooppa 2020 -strategian tavoitteita luomalla tehokkaan 

infrastruktuurin työ- ja perhe-elämän yhdistämiseksi monille perheille EU:ssa; toteaa, 

että koska pimeä työ on hyvin yleistä sekä maailmanlaajuisesti että EU:n tasolla, on 

todennäköistä, että edellä mainitut lukemat ovat aliarvioituja; toteaa, että harmaa talous 

muodostaa yli 15 prosenttia unionin BKT:sta, mikä merkitsee yli 2 000 miljardin euron 

vajetta; 

F. toteaa, että kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset on kasvava työntekijäryhmä, jonka 

osuus kokonaistyövoimasta on keskimäärin noin 1 prosentti; 

G. toteaa, että kotitaloustyöntekijät kokevat merkittävää syrjintää, joka liittyy heihin 

sovellettavien oikeuksien ja suojelun tasoon verrattuna tietyn maan yleiseen tasoon, 

erityisesti silloin kun kotitaloustyötä säännellään erityislainsäädännöllä ja/tai 

työehtosopimuksilla yleisen työlainsäädännön sijasta; toteaa, että pahimmat syrjinnän 

muodot koskevat kotitaloustyöntekijöiden puutteellista sosiaaliturvaa (erityisesti 

työttömyyskorvauksia, sairaus- ja tapaturma-ajan palkkaa sekä äitiys- ja 

vanhempainlomaa ja muita hoitovapaita) ja sitä, että heillä ei useinkaan ole 

irtisanomissuojaa; 

H. toteaa, että kotitalous- ja hoivatyötä kuvaavat ensisijaisesti seuraavat seikat: 

työpaikkojen epävarmuus, maantieteellinen liikkuvuus, vaihtelevat työajat, kausityö, 

vuorotyö, puutteellinen työsuhdeturva, tilapäistyö ja pääosin pimeä työ; 

I. ottaa huomioon, että tällä alalla työskentelevistä monet ovat pimeää työtä tekeviä, 

alaikäisiä, maahanmuuttajia, ilman työsopimusta tai sosiaaliturvaa työskenteleviä, 

tilapäisiä työntekijöitä tai työntekijöitä, joiden oikeuksia ja ammattipätevyyttä ei 

tunnusteta; 

J. toteaa, että ILOn yleissopimuksen nro 189 mukaan ”kotitaloustyöntekijällä” 

tarkoitetaan henkilöä, joka tekee kotitaloustyötä työsuhteessa yhdelle tai useammalle 

kotitaloudelle, kun taas henkilö, joka tekee kotitaloustyötä ainoastaan tilapäisesti tai 

satunnaisesti eikä tee sitä ammatikseen, ei ole kotitaloustyöntekijä; 

K. toteaa, että ”hoivalla” tarkoitetaan työtä, jota tehdään julkisissa tai yksityisissä 

laitoksissa tai yhdessä tai useammassa kotitaloudessa hoivan antamiseksi ikääntyneille, 

sairaille tai vammaisille henkilöille, ja että hoivatyötä voivat tehdä ammattihoitajat, 

jotka voivat työskennellä julkisissa tai yksityisissä laitoksissa tai perheissä tai toimia 

itsenäisinä ammatinharjoittajina, tai sitä voivat tehdä myös muut kuin ammattihoitajat, 

jotka ovat yleensä perheenjäseniä; 

L. toteaa, että EU:ssa myös miehiä toimii kotitaloustyöntekijöinä etenkin hoivatyössä ja 

että heidän osaltaan edellytetään samaa suojelun ja tuen tasoa, jotta ehkäistään 

mahdollinen sukupuoleen perustuva syrjintä ja varmistetaan, että sukupuolilla on 

yhtäläiset mahdollisuudet työmarkkinoilla Euroopan unionin toiminnasta tehdyn 

sopimuksen 19 ja 153 artiklan mukaisesti; 

M. katsoo, että miespuolisten kotitalous- ja hoivatyöntekijöiden tilannetta ei saa jättää 

huomiotta ja että heidän erityisongelmistaan ja haasteistaan olisi laadittava mietintö 

pikimmiten; 
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N. toteaa, että kaksi suurta väestönkehityksen suuntausta vaikuttavat 

kotitaloustyöntekijöiden kysyntään, nimittäin Euroopan väestön vanheneminen ja 

naisten lisääntynyt osallistuminen työmarkkinoille; 

O. ottaa huomioon, että kotitalous- ja hoivatyötä tekevillä naisilla ja miehillä on merkittävä 

rooli sekä taloudellisesti että yhteiskunnallisesti, sillä heidän työnantajansa voivat 

heidän avullaan sovittaa työ- ja perhe-elämänsä paremmin yhteen ja samalla moni saa 

mahdollisuuden työntekoon; 

P. toteaa, että ikääntyneiden yhä suurempi määrä, työikäisten vähenevä määrä ja julkisen 

sektorin budjettirajoitteet vaikuttavat voimakkaasti sosiaalipalveluihin ja että tämä 

vaikuttaa myös henkilöihin, joiden on yhdistettävä työelämä ja hoitovastuut usein 

vaikeissa olosuhteissa; 

Q. toteaa, että todellinen muutos kotitaloustyöntekijöiden elämässä edellyttää muutoksia 

yhteiskunnassa ja asennemuutosta ja näiden aikaansaaminen on mutkikas ja pitkä 

prosessi; 

R. toteaa, että hoivaa tarvitsevat voivat asua alueilla, joilla on niukasti julkisia resursseja 

tai joilla eristyneisyyden tai muiden olosuhteiden vuoksi on vaikea saada 

ammattihoitajien apua tai päästä julkisiin tai yksityisiin hoivalaitoksiin, ja huomauttaa, 

että heitä saattavat hoivata ainoastaan muut kuin ammattihoitajat, jotka ovat hyvin 

usein, vaikkakaan eivät aina, perheenjäseniä; 

S. toteaa, että ammattilaistuminen tarkoittaa sitä, että tietyn alan työntekijöille annetaan 

työsuhde- ja sosiaaliturvaoikeudet, jotka ovat samankaltaiset kuin lakien säätelemillä 

työsopimuksilla työskentelevien työntekijöiden, mukaan luettuina kohtuullinen palkka, 

säännelty työaika, palkallinen loma, työterveys ja -turvallisuus, eläke, äitiys- ja 

isyysvapaat ja sairauslomat, työkyvyttömyyskorvaukset, irtisanomista tai työsuhteen 

päättämistä koskevat säännöt, oikeussuojakeinot hyväksikäyttötapauksissa ja pääsy 

koulutukseen; toteaa, että kotitalous- ja hoivatyön ammatillistaminen on mahdollista 

vain siten, että lisätään julkista varainkäyttöä (verokannustimet), sosiaalista tukea 

(perhe-etuudet, yritystuet, sairausvakuutukset, yritysneuvostot jne.) ja yksityistä 

varainkäyttöä (yksityishenkilöiden maksamat palvelut); 

T. toteaa, että kotitalous- ja hoivatyöntekijöiden on usein vaikeaa päästä tavanomaisille 

työmarkkinoille muiden muassa hallinnollisten esteiden, kielivaikeuksien, tietyissä 

maissa pitkään jatkuneen pimeän kotitaloustyön perinteen sekä työ- ja perhe-elämän 

yhdistämisvaikeuksien vuoksi; 

U. toteaa, että pimeä työ ja hyväksikäyttö ovat levinneet laajalle molemmilla aloilla; 

V. toteaa, että on kiinnitettävä huomiota lapsityövoiman käyttöön, häirintään ja laajaan 

työoikeuksien rikkomiseen kotitaloustyön alalla erityisesti jäsenvaltioissa toimivien 

kolmansien maiden diplomaattien kotitalouksissa, joissa kotitaloustyöntekijät 

useimmissa tapauksissa ovat tulleet unioniin erilaisilla työluvilla kuin muut 

kotitaloustyötä tekevät maahanmuuttajat ja joissa kotitalouksia koskee 

eksterritoriaalisuuden periaate; 

W. toteaa, että hoivatyö voi olla sekä virallista että epävirallista, ja katsoo, että sitä 
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koskevissa toimissa on otettava huomioon tämä kaksitahoisuus; 

X. toteaa, että paperittomat naispuoliset maahanmuuttajatyöntekijät joutuvat kohtaamaan 

huolestuttavan suurta syrjintää ja että he eivät ilmoita hyväksikäytöstä, 

epäoikeudenmukaisista irtisanomisista, palkkojen maksamatta jättämisestä, väkivallasta, 

syrjinnästä, huonosta kohtelusta, pakkotyöstä, orjuudesta tai vapauden rajoittamisesta, 

koska he eivät ole tietoisia oikeuksistaan, heillä on kielellisiä esteitä tai he pelkäävät 

tulevansa pidätetyiksi tai karkotetuiksi tai menettävänsä työpaikkansa; 

Y. toteaa, että nykyinen toimenpiteistä työntekijöiden turvallisuuden ja terveyden 

parantamisen edistämiseksi työssä annettu direktiivi (89/391/ETY) kattaa virallisesti 

palkatut kotitalous- ja hoivatyöntekijät mutta ei työntekijöitä, jotka on suoraan palkattu 

kotitalouksiin; 

Z. toteaa, että kotitalous- ja hoivatyö on uusia työpaikkoja luova ala; katsoo, että näiden 

työpaikkojen on oltava laadukkaita, koska tämän alan työntekijöiden tekemän työn 

ansiosta monet ihmiset voivat olla taloudellisesti ja yhteiskunnallisesti aktiivisia kodin 

ulkopuolella; 

AA. toteaa, että työnantajan ja kotitaloustyötä tekevän naispuolisen työntekijän suhde on 

erityinen, koska naistyöntekijä tekee usein työtä ja toisinaan myös asuu työnantajan 

kotona; toteaa, että olisi kunnioitettava oikeutta saada suojaa häirinnältä sekä 

kasvaneelta hyväksikäytön riskiltä; 

AB. panee merkille tämän alan taloudellisen merkityksen, sillä se tarjoaa työmahdollisuuksia 

suurelle osalle työvoimaa, etenkin niille työntekijöille, joiden ammattipätevyys on 

heikko; 

AC. toteaa, että perheille tehty työ ja suoritetut palvelut ovat arviolta 4,9 prosenttia unionin 

työpaikoista, yhteensä 10,7 miljoonaa työpaikkaa, mikä osoittaa tällaisten palvelujen 

taloudellisen merkityksen; 

AD. ottaa huomioon sosiaaliset haasteet, kuten väestön ikääntymisen tai sosiaalisen 

syrjäytymisen, samoin kuin tarpeen helpottaa työ- ja perhe-elämän yhteensovittamista; 

AE. toteaa, että kotitalous- ja hoivatyöntekijöiden työ tekee ikääntyneiden ihmisten, 

vanhempien (yksinhuoltajat mukaan luettuina) ja lasten elämästä huomattavasti 

helpompaa ja että he ansaitsevat siksi paljon tunnustusta yhteiskunnalta; toteaa lisäksi, 

että vapaaehtoisten ja perheenjäsenten suunnatonta sitoutumista hoivatyöhön ei voi 

arvostaa liikaa; 

AF. toteaa, että kotitaloudet ja etenkin lapsiperheet ja laajemmat perheyhteisöt hyötyvät 

kaikkialla unionissa siitä avusta, jota ammatillisten kotitalouspalvelujen tarjoajat 

antavat; 

AG. ottaa huomioon, että kotitalouksille tarjotut palvelut, työnteko perheissä ja kotihoito 

voivat parantaa taloudellista ja sosiaalista yhteenkuuluvuutta EU:ssa; 

AH. panee merkille maahanmuuttajien viime vuosina lisääntyneen osuuden naispuolisista 

kotitaloustyöntekijöistä; 
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AI. toteaa, että kaikki jäsenvaltiot eivät ole vielä huolehtineet kotitalous- ja 

hoivatyöntekijöiden työelämäoikeuksien suojelemista koskevien voimassa olevien 

kansallisten lakien seurannasta ja soveltamisesta; 

AJ. ottaa huomioon, että tämän alan asianmukainen sääntely auttaisi osaltaan torjumaan 

pimeää työntekoa; 

AK. toteaa, että säännelty ja virallisesti ilmoitettu kotitalous- ja hoivatyö parantaa sitä 

tekevien ihmisten elämän laatua, tarjoaa heille mahdollisuuden sosiaalipalveluihin ja 

suojan hyväksikäyttöä ja syrjintää vastaan, vähentää köyhyyden riskiä, 

marginalisoitumista, leimautumista ja kasvojen menetystä sekä antaa työnantajalle 

paremmat takeet laadukkaasta palvelusta ja auttaa lisäämään jäsenvaltioiden verotuloja 

sosiaaliturva rahoittamiseksi; 

AL. toteaa, että riittävän suojelun tarjoaminen vammaisille henkilöille, ikääntyneille, 

sairaille, hoivaa tarvitseville ja alaikäisille on yksi EU:n perusperiaatteista ja että 

kotitalous- ja hoivatyö on ala, joka on olennaisen tärkeä tämän suojelun säilyttämisen 

kannalta; 

AM. toteaa, että kriisin vuoksi käyttöön otetut julkisen talouden säästötoimet ovat 

vähentäneet julkisia investointeja hoiva-alalla, mikä on pakottanut monet ihmiset, 

pääasiassa naiset, vähentämään työaikaansa tai jäämään kotiin, jotta he voivat hoitaa 

heidän apuaan tarvitsevia ikääntyneitä, sairaita tai lapsia; 

AN. toteaa, että näiden ihmisten työpaikan erityispiirteet eivät vapauta työnantajaa 

noudattamasta terveyttä, turvallisuutta ja riskien ehkäisyä koskevia vaatimuksia tai 

kunnioittamasta työpaikallaan yöpyvien henkilöiden yksityisyyttä; 

1. kehottaa kaikkia jäsenvaltioita ratifioimaan kiireellisesti ILO:n yleissopimuksen nro 189 

ja varmistamaan, että sitä sovelletaan tiukasti, jotta voidaan kohentaa työoloja ja 

varmistaa, että noudatetaan edellä mainitun yleissopimuksen artikloja ja ILOn vuonna 

2011 antamaa suositusta nro 201, joka koskee kotitaloustyön tekijöiden ihmisarvoista 

työtä; muistuttaa, että ILOn peruskirjan mukaisesti hallitusten on saatettava 

yleissopimus ja suositus lainsäädäntöelintensä käsiteltäväksi, jotta edistetään toimia 

niiden täytäntöönpanemiseksi, ja että yleissopimuksen lainsäädäntöelinten käsiteltäväksi 

saattamisella pyritään myös edistämään sen ratifioimista; 

2. katsoo, että yleissopimuksen ratifiointi kaikissa jäsenvaltioissa olisi tärkeä askel kohti 

ihmisoikeuksien edistämistä ja suojelua ja voimakas poliittinen signaali kaikkiin 

työntekijöihin ja etenkin naispuolisiin kotitaloustyöntekijöihin kohdistuvaa kaikenlaista 

hyväksikäyttöä, häirintää ja väkivaltaa vastaan; 

3. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita huolehtimaan asiaa koskevaa lainsäädäntöä ja 

kansallisia lakeja arvioitaessa ja ehdotettaessa siitä, että kotitalous- ja 

hoivatyöntekijöiden edut otetaan huomioon ja että samalla kunnioitetaan kansallisen 

tason toimivaltaa; 

4. kehottaa komissiota jatkamaan parlamentin pyytämällä tavalla työtä 

hoivatyöntekijöiden lomia koskevan direktiivin aikaansaamiseksi ja pitää myönteisenä, 

että komissio on sitoutunut aloitteeseen, joka koskee ”uutta alkua” työssäkäyville 
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vanhemmille ja hoivatyön tekijöille; 

5. kehottaa jäsenvaltioita kehittämään selkeän sääntelykehyksen, jossa määritellään 

osapuolten oikeudet ja velvollisuudet ja annetaan kotitalous- ja hoivatyöntekijöille 

mahdollisuus laillisiin ja järjestäytyneisiin työsuhteisiin, jotta taataan oikeusvarmuus 

sekä alan työntekijöille että heidän mahdollisille työnantajilleen; pyytää, että otetaan 

huomioon tällaisen työsopimuksen erityispiirteet ja se, että moni työnantaja on 

yksityishenkilö, joka ei välttämättä tunne kaikkia asiaan liittyviä juridisia 

muodollisuuksia; 

6. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita edistämään kotitalous- ja hoivapalvelualojen 

työntekijöiden osuuskuntien perustamista kiinnittäen erityistä huomiota 

maaseutualueisiin, sillä tällä on myönteisiä vaikutuksia laadukkaiden ja kestävien 

työpaikkojen luomiselle erityisesti niille työntekijöille, joilla on vaikeuksia päästä 

työmarkkinoille; 

7. kehottaa jäsenvaltioita ottamaan ILOn yleissopimuksen nro 189 17 artiklan mukaisesti 

käyttöön vaikuttavia ja helposti käytettävissä olevia muutoksenhakumekanismeja ja -

keinoja, joilla varmistetaan kansallisten lakien ja säännösten noudattaminen 

kotitaloustyöntekijöiden suojelemiseksi; kehottaa lisäksi jäsenvaltioita laatimaan ja 

toteuttamaan kansallisten lakien ja säännösten mukaisesti työsuojelutarkastuksia, 

toimeenpanoa ja seuraamuksia koskevia toimenpiteitä siten, että kotitaloustyön 

erityispiirteet otetaan asianmukaisesti huomioon; katsoo, että kyseisissä toimenpiteissä 

on, sikäli kuin ne ovat yhteensopivia kansallisten lakien ja säännösten kanssa, 

määriteltävä edellytykset, joilla voidaan myöntää pääsy kotitalouden tiloihin ottamalla 

yksityisyys samalla asianmukaisesti huomioon; pyytää jäsenvaltioita harkitsemaan 

kansallisten säännösten mukaisesti mekanismeja, joilla puututaan tehokkaasti 

hyväksikäyttöön, kuten kotitarkastuksia silloin, kun on perustetta epäillä 

hyväksikäyttöä; 

8. panee merkille eräiden jäsenvaltioiden vastahakoisuuden antaa säännöksiä 

yksityisyyden alaan kuuluvasta asiasta mutta katsoo kuitenkin, että jos mitään ei tehdä, 

hinta muodostuu korkeaksi sekä yhteiskunnan että asianomaisten työntekijöiden 

kannalta; painottaa, että hoivatyöntekijöiden kysynnän ennustettu kasvu etenkin 

kodeissa tekee tällaisista säännöksistä välttämättömiä, jotta näitä työntekijöitä voidaan 

täysipainoisesti suojella; kehottaa siksi jäsenvaltioita ja työmarkkinaosapuolia 

toteuttamaan ILO:n yleissopimuksen nro 189 17 artiklan mukaisesti toimenpiteitä 

asianmukaisen ja riittävän tarkastusjärjestelmän käyttöön ottamiseksi ja asianmukaisten 

seuraamusten langettamiseksi tapauksissa, joissa on rikottu työsuojelulainsäädäntöä ja -

säännöksiä; 

9. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, kuinka tärkeää on torjua tehokkaasti pimeää työtä, jota 

kotitalous- ja hoivatyöntekijät usein joutuvat tekemään; muistuttaa, että pimeä työ vie 

heiltä sosiaaliturvan ja sillä on kielteinen vaikutus heidän työoloihinsa terveyden ja 

turvallisuuden kannalta; suhtautuu myönteisesti eurooppalaisen foorumin perustamiseen 

pimeän työn ehkäisemiseksi ja torjumiseksi, koska harmaa talous on uhka 

työsuhdeturvalle, vaikuttaa useiden pimeästi työskentelevien hoivatyöntekijöiden 

antaman hoivan laatuun ja työoloihin, vaarantaa sosiaaliturvajärjestelmän kestävyyden 

ja vähentää valtion verotulojen määrää; 
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10. kehottaa jäsenvaltioita etsimään uusia entistä parempia tapoja, joilla ehkäistään, 

paljastetaan ja torjutaan kotitalous- ja hoivatyöalalla yleistä pimeää työtä, ja puuttumaan 

erityisesti ihmiskauppaa ja työvoiman hyväksikäyttöä koskeviin tapauksiin sekä 

tapauksiin, joissa yritykset tarjoavat kotitaloustyö- ja hoiva-alan palveluja 

hyödyntämällä pimeää työvoimaa ja näennäistä itsenäisenä yrittäjänä toimimista, jotta 

voidaan suojella työntekijöitä ja edistää siirtymistä pimeästä työstä laillisiin 

työsuhteisiin parantamalla suojelua sekä tehostamalla ja sujuvoittamalla valvonta- ja 

tarkastusmekanismeja;  

11. toteaa, että jäsenvaltioiden olisi tuettava selkeää sääntelyä kotitalous- ja 

hoivatyöntekijöiden työsuhteiden laillistamiseksi kannustimilla, jotka saisivat sekä 

kotitaloustyöntekijät että mahdolliset työnantajat valitsemaan laillisen työnteon; 

kannustaa jäsenvaltioita myöntämään verokannustimia kotitalous- ja hoivatyötä tekeviä 

palkkaaville perheille ja ottamaan käyttöön yksinkertaisia ilmoitusjärjestelmiä, joiden 

avulla ehkäistään ja torjutaan laitonta työntekoa, kuten Euroopan talous- ja 

sosiaalikomitea suosittelee lausunnossaan ”Perheille suunnattujen palvelujen 

kehittäminen työllisyysasteen nostamiseksi ja sukupuolten tasa-arvon edistämiseksi 

työelämässä” SOC/508); suosittaa, että komissio edistää parhaiden käytäntöjen vaihtoa 

jäsenvaltioiden välillä ja ottaa mallia onnistuneista esimerkeistä, joilla on ollut 

myönteinen vaikutus alaan sosiaali- ja työmarkkinapoliittisesti ja joita ovat muun 

muassa palvelusetelijärjestelmä Belgiassa ja vastaava järjestelmä Ranskassa (le chèque 

emploi service universel, CESU); pitää myönteisenä tällaisten ammatillistamistoimien 

myönteisiä sosiaalisia vaikutuksia etenkin maaseutualueilla; 

12. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan riittävän työsuojelun tason 

esimerkiksi äitiyssuojelun yhteydessä ja toteuttamaan toimia työperäisten tapaturmien, 

loukkaantumisvaaran ja ammattitautien ehkäisemiseksi; painottaa tarvetta parantaa tällä 

alalla jo työskentelevien henkilöiden tietämystä käytännönläheisten koulutus- ja 

uudelleenkoulutussuunnitelmien avulla; toteaa, että tällaiseen koulutukseen olisi 

kuuluttava sellaisten riskien hallinta, jotka koskevat tehtäviä, jotka on suoritettava 

tietyssä asennossa tai tietyin liikkein, sekä biologisten ja kemiallisten riskien hallinta ja 

apuvälineiden käyttö; 

13. kehottaa komissiota arvioimaan työterveydestä ja -turvallisuudesta annettua direktiiviä 

89/391/ETY koskevaa poikkeusta; 

14. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita keräämään, analysoimaan ja julkaisemaan 

luotettavia iän, sukupuolen ja kansalaisuuden mukaan jaoteltuja tilastotietoja, jotta 

mahdollistetaan tietoon perustuvat keskustelut etsittäessä parhaita ratkaisuja 

kotitaloustyöalan ammatillistamiseen; pyytää, että Euroopan elin- ja työolojen 

kehittämissäätiölle ja Euroopan työterveys- ja työturvallisuusvirastolle annetaan 

tehtäväksi suunnitella menetelmiä suojelua, valitusten tekemistä ja valistustyötä varten; 

15. kehottaa komissiota sisällyttämään kotitalous- ja hoivatyöalan tilannetta koskevat 

keskustelut työllisyyskomitean (EMCO) esityslistalle; 

16. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan ja parantamaan yhdessä työmarkkinaosapuolten 

kanssa tiedotusta kotitalous- ja hoivatyöntekijöiden oikeuksista ja varmistamaan, että 

tiedot ovat mahdollisimman hyvin kaikkien työntekijöiden saatavilla; suosittelee 

eräiden jäsenvaltioiden soveltamien parhaiden käytänteiden perusteella, että 
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alueellisella ja paikallisella tasolla perustetaan tiedotuspisteitä, puhelinpalveluja ja 

verkkosivustoja, joilla annetaan myös erilaisten kampanjoiden avulla neuvoja ja tietoja 

kotityö- ja hoiva-alan työntekijöiden oikeuksista kunkin jäsenvaltion kansallisella 

kielellä ja muilla soveltuvilla kielillä; korostaa, että myös kansalaisyhteiskuntaa 

edustavien järjestöjen, kuten naisten ja maahanmuuttajien hyväksi toimivien järjestöjen, 

olisi voitava antaa kyseisiä tietoja; korostaa, että näitä välineitä on kehitettävä siten, että 

mahdollistetaan parhaiden käytäntöjen soveltaminen sekä neuvojen ja ohjeiden 

antaminen mahdollisille työnantajille, mukaan luettuina perheet ja välitystoimistot, ja 

että olisi tarjottava työsopimusmalleja, joilla varmistetaan, että työnantajat huolehtivat 

vastuustaan; 

17. muistuttaa jäsenvaltioita siitä, että diplomaattisia suhteita koskevan vuonna 1961 tehdyn 

Wienin yleissopimuksen nojalla diplomaattiset edustustot ovat velvollisia noudattamaan 

isäntävaltionsa lakeja ja asetuksia, työlainsäädäntö mukaan luettuna, ja kannustaa 

jäsenvaltioita soveltamaan tätä tehokkaasti, jotta vältetään tilanteet, joissa diplomaattien 

kotitaloudet välttävät rangaistukset, kun kotitaloustyöntekijää on hyväksikäytetty; 

pyytää myös jäsenvaltioita harkitsemaan, kuinka diplomaattikunnassa ja 

diplomaattikunnalle työskenteleviä voidaan suojella paremmin ja kuinka 

kotitaloustyöntekijöille voidaan antaa oikeus vaihtaa työpaikkaa; 

18. suosittaa, että jokaisessa jäsenvaltiossa laaditaan kotitalous- ja hoivatyötä koskeva 

yhteisymmärrykseen perustuva sopimus sen jälkeen, kun on asiasta on keskusteltu 

sosiaalityöntekijöiden, työnantajien ja naispuolisten työntekijöiden välillä; 

19. painottaa tarvetta lisätä työnantajien tietoisuutta velvollisuuksistaan ja tarjota heille 

tietoa palvelukseen ottamista koskevista hyvistä käytännöistä, heidän oikeudellisista 

velvollisuuksistaan, rikkomuksista koituvista seuraamuksista sekä osapuolten 

käytettävissä olevista tiedoista ja avusta, ja korostaa, että työnantajan on tunnustettava, 

että kyse on työntekijöistä, joille kuuluu oikeuksia; 

20. suosittaa, että jäsenvaltiot laativat kampanjoita näkyvyyden ja ymmärtämyksen 

parantamiseksi sekä julkisten ja yksityisten toimijoiden, perheiden ja yleisesti 

kansalaisten tietoisuuden lisäämiseksi, jotta kotitalous- ja hoivatyölle annetaan sen 

ansaitsema arvo ja tunnustetaan kotitalous- ja hoivatyötä tekevien naisten työn tärkeys 

ja merkitys yhteiskunnan toimivuuden kannalta; 

21. vaatii työmarkkinaosapuolten ja erityisesti ammattiliittojen vankkaa edustusta EU:n ja 

jäsenvaltioiden tasolla, jotta voidaan tehostaa kansallisten käytänteiden mukaisesti 

alakohtaisia työehtosopimusneuvotteluja asianmukaisten työolojen edistämiseksi ja 

tukemiseksi tehokkaasti näillä aloilla; edellyttää myös ammattijärjestöjen sekä 

kotitalousalan työntekijöiden kanssa ja puolesta toimivien järjestöjen ja muiden 

kansalaisyhteiskuntaa edustavian järjestöjen vankkaa edustusta; edellyttää sen 

varmistamista, että ne ovat täysin perillä haasteista, joita kotitalous- ja hoivatyötä 

tekevien naisten oikeuksien turvaamiseen liittyy;  

22. pitää valitettavana, että kotitalous- ja hoivatyötä tekevät naiset ovat edelleen heikosti 

edustettuina ammattiliitoissa eri jäsenvaltioissa, ja painottaa tarvetta kannustaa näitä 

naispuolisia työntekijöitä liittymään ammattiliittoihin; 

23. kehottaa julkisen avun myöntämisestä vastaavia kansallisia viranomaisia tukemaan 
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kotitalous- ja hoivatyötä tekeviä koskevien osuuskuntien, itsenäisten yhdistysten ja 

foorumien perustamista, koska näillä organisaatioilla edistetään tämän ryhmän 

järjestäytynyttä etujen ajamista; 

24. vaatii, että kaikilla sektoreilla suhtaudutaan ankarasti yrityksiin, joiden 

liiketoimintamalli perustuu laittomien työntekijöiden hyväksikäyttöön toimintakulujen 

minimoimiseksi, voittojen maksimoimiseksi ja laillisten yritysten saamiseksi pois alalta; 

25. kehottaa päättäjiä myöntämään, että kotitalouspalvelut, työnteko perheissä ja kotihoito 

ovat arvokas talouden ala, jota on säänneltävä jäsenvaltioissa enemmän, jotta 

kotitaloustyöntekijöille voidaan luoda suotuisa ympäristö ja perheille tarjota valmiudet 

toimia työnantajina; 

26. suosittaa asiaa koskevaa koulutusohjelmaa sosiaalialan toimijoille, jotka ovat suoraan 

mukana tämän ongelman käsittelyssä (poliisit ja sosiaalityöntekijät), jotta he voivat 

auttaa syrjinnän uhreja entistä tehokkaammin; 

27. korostaa, että alalla on edistettävä kotitalous- ja hoivatyötä tekevien valmiuksien ja 

tutkintojen tunnustamista, jotta voidaan edistää heidän ammatillista kehittymistään; 

korostaa, että ikääntyvien ja lasten parissa työskenteleville on järjestettävä 

erityiskoulutusta, jolla pyritään edistämään laadukkaita työpaikkoja, laadukasta työtä ja 

parempia työoloja, mihin kuuluu virallisten sopimusten tekeminen, koulutuksen pääsyn 

edistäminen sekä yhteiskunnan antaman tunnustuksen parantaminen; toteaa, että on 

tärkeää varmistaa hankittujen taitojen ja tutkintojen sekä työkokemuksen todentaminen 

ja varmentaminen sekä edistää urakehitystä; katsoo, että tätä varten on ehdottomasti 

järjestettävä koulutus- ja uudelleenkoulutuskursseja; 

28. painottaa ammatillisten kotitalouspalvelujen merkitystä lapsiperheiden ja laajempien 

sukuyhteisöjen taakan keventämisessä; 

29. kehottaa komissiota kannustamaan jäsenvaltioita luomaan järjestelmiä, jotka koskevat 

kotitalous- ja hoivatyötä tekevien naisten työn ammatillistamista sekä heidän 

koulutustaan, heidän ammattitaitonsa jatkuvaa kehittämistä ja heidän pätevyytensä 

tunnustamista sekä tarvittaessa luku- ja kirjoitustaidon hankkimista, jotta heillä olisi 

paremmat mahdollisuudet henkilökohtaisen, ammatillisen ja uran kehityksen kannalta; 

30. on huolestunut siitä, että välitystoimistojen ja -yritysten kautta kotitalous- ja hoivatyötä 

tekevien naisten palvelukseen ottamisen valvontaa ja seurantaa koskevia tarkastuksia ei 

tehdä riittävästi, ja painottaa, että on lisättävä viranomaistarkastajien ja -tarkastusten 

määrää, jotta lakien noudattaminen varmistetaan; 

31. kehottaa jäsenvaltioita toteuttamaan päättäväisiä toimia kotitalous- ja hoivatyön aloilla, 

jotka tuottavat suurta lisäarvoa talouteen; kehottaa niitä sen vuoksi tunnustamaan alalla 

tehtävän työn ammatiksi ja varmistamaan työlainsäädännön tai työehtosopimusten 

avulla, että kotitalous- ja hoivatyötä tekevillä on työntekijöille kuuluvat oikeudet ja 

sosiaaliturva, etenkin palkkojen, työajan, työterveyden ja -turvallisuuden, lomien, 

äitiysloman, eläkeoikeuksien sekä ammattitaidolle annettavan tunnustuksen osalta, 

samalla kun otetaan huomioon alan erityispiirteet;  

32. toistaa vaatimuksensa siitä, että hoivatyön alalla tarvitaan jäsennettyä alakohtaista 
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vuoropuhelua1; 

33. kannustaa parhaiden käytäntöjen vaihtoon jäsenvaltioiden välillä toimien ja vaikutusten 

parantamiseksi; 

34. muistuttaa, että au pair -työntekijöiden asema on tunnustettava virallisesti ja asiasta 

tehdyn eurooppalaisen sopimuksen mukaisesti; muistuttaa myös, että tarkastuksia on 

lisättävä, jotta näistä työntekijöistä ei tulisi kotitalous- ja hoivatyötä tekevien 

epävirallisia ja halpoja korvaajia; 

35. ehdottaa, että komissio harkitsisi, olisiko tarpeen ja hyödyllistä antaa säädös, jossa 

käsiteltäisiin ILOn yleissopimuksen nro 189 piiriin kuuluvia oikeuksia ja joka kattaisi 

hoivatyötä tekevät ja henkilöt, jotka tarjoavat hoivapalveluja maksua vastaan 

väliaikaisesti, tilapäisesti ja satunnaisesti, ajatellen etenkin erityisen heikossa asemassa 

olevien ryhmien tilannetta; 

36. kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan, että kotitalous- ja hoivatyöntekijöitä 

arvostetaan unionissa ihmisinä, että heillä on mahdollisuus työ- ja perhe-elämän 

yhdistämiseen ja että heihin sovelletaan työaikadirektiiviä (2003/88/EY), jotta 

työntekijöillä on olennaisen tärkeitä lepoaikoja ja jotta heitä ei pakoteta tekemään 

kohtuuttomasti työtunteja; 

37. toistaa vaatimuksensa omaishoitajien asianmukaisesta ja riittävästä tukemisesta; 

38. painottaa, että on luotava eurooppalainen muuttoliikepolitiikka, joka vastaa 

kotitaloustyöntekijöiden työmarkkinoiden tarpeita, jotta suojellaan naispuolisia 

maahanmuuttajia joutumasta tekemään pimeää työtä; 

39. muistuttaa Euroopan neuvostoa sen velvollisuudesta tarkistaa, sovelletaanko 

eurooppalaista yleissopimusta siirtotyöläisten oikeudellisesta asemasta ja 

siirtotyöläisten ja heidän perheenjäseniensä oikeuksia koskevaa kansainvälistä 

yleissopimusta, joka on hyväksytty 18. joulukuuta 1990 annetulla YK:n yleiskokouksen 

päätöslauselmalla nro 45/158; 

40. painottaa, että on tärkeää on taata kotitalous- ja hoivatyöntekijöille riittävä suojelun 

taso, mutta korostaa, että ei kuitenkaan pidä hidastaa tai vaikeuttaa näiden 

työntekijöiden palkkausta, koska se voisi johtaa siihen, että tietyt työnantajat eivät enää 

haluaisi käyttää heidän palvelujaan; kannustaa jäsenvaltioita tältä osin luomaan 

virallisia järjestelmiä kotitaloustyöntekijöiden palkkaamiseen, kuten niin sanotut 

palvelusetelit, jotka ovat yksityisille kotitalouksille yksinkertainen ja nopea keino 

maksaa näille työntekijöille ja taata heille sosiaaliturva; 

41. pyytää EU:n toimielimiä tarkistamaan kaikkia unionin direktiivejä, jotka ovat 

ristiriidassa ILOn yleissopimuksen nro 189 kanssa; 

42. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kotitalous- ja hoivatyöntekijöiden viisumit 

sallivat heidän vaihtaa työnantajaa, jos heitä on hyväksikäytetty tai heidän 

                                                 
1 http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?type=TA&reference=P7-TA-2013-

0328&language=EN&ring=A7-2013-0221 
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ihmisoikeuksiaan on loukattu tai jos heidän työympäristönsä ei täytä vaadittuja normeja 

tai jos katsotaan, että työolot eivät muutoin täytä kansallisessa tai unionin 

työlainsäädännössä säädettyjä kansallisia normeja; 

43. kehottaa jäsenvaltioita, joissa on voimassa kansallinen vähimmäispalkka, 

varmistamaan, että kaikille kotitalous- ja hoivatyöntekijöille maksetaan vähintään 

tämäntasoista palkkaa; 

44. kehottaa jäsenvaltioita varmistamaan, että kotitalous- ja hoivatyöntekijöiden osalta 

maksetaan eläkemaksut kansallisen lainsäädännön mukaisesti. 

 



 

PE565.002v02-00 14/14 AD\1080465FI.doc 

FI 

LOPULLISEN ÄÄNESTYKSEN TULOS LAUSUNNON ANTAVASSA 
VALIOKUNNASSA 

Hyväksytty (pvä) 3.12.2015    

Lopullisen äänestyksen tulos +: 

–: 

0: 

43 

6 

2 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

jäsenet 

Laura Agea, Guillaume Balas, Tiziana Beghin, Brando Benifei, Mara 

Bizzotto, Vilija Blinkevičiūtė, Enrique Calvet Chambon, David Casa, 

Ole Christensen, Elena Gentile, Arne Gericke, Marian Harkin, Danuta 

Jazłowiecka, Agnes Jongerius, Jan Keller, Ádám Kósa, Agnieszka 

Kozłowska-Rajewicz, Zdzisław Krasnodębski, Jean Lambert, Jérôme 

Lavrilleux, Jeroen Lenaers, Verónica Lope Fontagné, Javi López, 

Thomas Mann, Dominique Martin, Anthea McIntyre, Joëlle Mélin, 

Elisabeth Morin-Chartier, Emilian Pavel, Georgi Pirinski, Marek Plura, 

Sofia Ribeiro, Anne Sander, Sven Schulze, Siôn Simon, Jutta Steinruck, 

Yana Toom, Ulrike Trebesius, Marita Ulvskog, Tatjana Ždanoka, Jana 

Žitňanská 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

varajäsenet 

Heinz K. Becker, Lynn Boylan, Mircea Diaconu, Tania González 

Peñas, Paloma López Bermejo, Monika Vana 

Lopullisessa äänestyksessä läsnä olleet 

sijaiset (200 art. 2 kohta) 

Diane James, Martina Michels, Estefanía Torres Martínez, Flavio 

Zanonato 

 
 


