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Valtioneuvoston asetus
kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen voimaansaattamisesta ja yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain voimaantulosta
Annettu Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista
työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimuksen lainsäädännön alaan
kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annetun lain (1001/2014) 2 §:n nojalla:
1§
Kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoisesta
työstä Genevessä 16 päivänä kesäkuuta 2011
tehty Kansainvälisen työjärjestön vuoden
2011 yleissopimus tulee voimaan 8 päivänä
tammikuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt yleissopimuksen
12 päivänä marraskuuta 2014. Tasavallan
presidentti on ratifioinut yleissopimuksen 28
päivänä marraskuuta 2014. Ratifiointikirja on
talletettu Kansainvälisen työjärjestön pääjohtajan huostaan 8 päivänä tammikuuta 2015.
2§
Yleissopimuksen muut kuin lainsäädännön

alaan kuuluvat määräykset ovat asetuksena
voimassa.
3§
Kotitaloustyöntekijöiden
ihmisarvoista
työtä koskevan Kansainvälisen työjärjestön
vuoden 2011 yleissopimuksen lainsäädännön
alaan kuuluvien määräysten voimaansaattamisesta annettu laki (1001/2014) tulee voimaan 8 päivänä tammikuuta 2016.
4§
Tämä asetus tulee voimaan 15 päivänä
maaliskuuta 2015.

Helsingissä 12 päivänä helmikuuta 2015
Työministeri Lauri Ihalainen

Hallitusneuvos Liisa Heinonen
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Sopimusteksti
KOTITALOUSTYÖNTEKIJÖIDEN IHMISARVOISTA TYÖTÄ KOSKEVA
YLEISSOPIMUS

CONVENTION CONCERNING DECENT
WORK FOR DOMESTIC WORKERS

Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferensThe General Conference of the Internasi, joka
tional Labour Organization,
on kokoontunut Geneveen Kansainvälisen
Having been convened at Geneva by the
työtoimiston hallintoneuvoston kutsumana Governing Body of the International Labour
100. istuntoonsa 1 päivänä kesäkuuta 2011, ja Office, and having met in its 100th Session
on 1 June 2011, and
on tietoinen Kansainvälisen työjärjestön siMindful of the commitment of the Internatoutumisesta edistämään ihmisarvoista työtä tional Labour Organization to promote dekaikille saavuttamalla ILOn julistuksessa työ- cent work for all through the achievement of
elämän perusperiaatteista ja -oikeuksista ja the goals of the ILO Declaration on FundaILOn julistuksessa globalisaation sosiaalises- mental Principles and Rights at Work and the
ta oikeudenmukaisuudesta määritellyt tavoit- ILO Declaration on Social Justice for a Fair
teet, ja
Globalization, and
tunnustaa kotitaloustyöntekijöiden merkitRecognizing the significant contribution of
tävän panoksen maailmantalouteen, mihin si- domestic workers to the global economy,
sältyy perheenhuoltovelvollisuuksia omaa- which includes increasing paid job opportuvien nais- ja miespuolisten työntekijöiden nities for women and men workers with fampalkatun työn mahdollisuuksien lisääminen, ily responsibilities, greater scope for caring
paremmat hoitomahdollisuudet ikääntyvälle for ageing populations, children and persons
väestölle, lapsille ja vammaisille sekä merkit- with a disability, and substantial income
tävät tulonsiirrot maiden sisällä ja niiden vä- transfers within and between countries, and
lillä, ja
ottaa huomioon, että kotitaloustyö on edelConsidering that domestic work continues
leen aliarvostettua ja näkymätöntä ja että sen to be undervalued and invisible and is mainly
tekijöinä ovat pääosin naiset ja tytöt, joista carried out by women and girls, many of
monet ovat maahanmuuttajia tai vähäosaisten whom are migrants or members of disadvanyhteisöjen jäseniä ja jotka ovat erityisen alttii- taged communities and who are particularly
ta työehtoihin ja -oloihin liittyvälle syrjinnälle vulnerable to discrimination in respect of
ja muille ihmisoikeuksien loukkauksille, ja
conditions of employment and of work, and
to other abuses of human rights, and
ottaa niin ikään huomioon, että kehitysConsidering also that in developing counmaissa, joissa mahdollisuudet virallisiin työ- tries with historically scarce opportunities for
suhteisiin ovat historiallisista syistä vähäiset, formal employment, domestic workers conkotitaloustyöntekijät muodostavat merkittä- stitute a significant proportion of the national
vän osuuden kansallisesta työvoimasta ja workforce and remain among the most markuuluvat edelleen syrjäytyneimpiin väestön- ginalized, and
osiin, ja
muistuttaa, että kansainvälisiä työtä koskeRecalling that international labour Convenvia yleissopimuksia ja suosituksia sovelletaan tions and Recommendations apply to all
kaikkiin työntekijöihin, myös kotitaloustyön- workers, including domestic workers, unless
tekijöihin, jollei toisin ole määrätty, ja
otherwise provided, and
panee merkille, että kotitaloustyöntekijöiNoting the particular relevance for domesden kannalta erityisen merkittäviä ovat siirto- tic workers of the Migration for Employment
työläisiä koskeva yleissopimus (tarkistettu), Convention (Revised), 1949 (No. 97), the
1949 (nro 97), siirtotyöläisiä koskeva yleis- Migrant Workers (Supplementary Provisopimus (täydentävät määräykset), 1975 (nro sions) Convention, 1975 (No. 143), the
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143), perheenhuoltovelvollisuuksia omaavien
mies- ja naistyöntekijöiden samanlaisia mahdollisuuksia ja yhdenvertaista kohtelua koskeva yleissopimus, 1981 (nro 156), yksityisiä
työnvälitystoimistoja koskeva yleissopimus,
1997 (nro 181), ja työsuhteita koskeva suositus, 2006 (nro 198), sekä ILOn monenväliset
puitteet työperäiselle maahanmuutolle: eisitovat periaatteet ja suuntaviivat oikeuksiin
perustuvalle lähestymistavalle työperäisessä
maahanmuutossa (2006), ja
tunnustaa, että erityisten olosuhteiden
vuoksi, joissa kotitaloustyötä tehdään, on suotavaa täydentää soveltamisalaltaan yleisiä
määräyksiä erityisesti kotitaloustyöntekijöitä
koskevilla määräyksillä, jotta he pystyvät
hyödyntämään oikeuksiaan täysimääräisesti,
ja
palauttaa mieleen muut merkitykselliset
kansainväliset välineet, kuten ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen, taloudellisia,
sosiaalisia ja sivistyksellisiä oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kaikkinaisen rotusyrjinnän poistamista koskevan
kansainvälisen yleissopimuksen, kaikkinaisen
naisten syrjinnän poistamista koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, kansainvälisen
järjestäytyneen rikollisuuden vastaisen Yhdistyneiden Kansakuntien yleissopimuksen ja
erityisesti sen lisäpöytäkirjan maitse, meritse
ja ilmateitse tapahtuvan maahanmuuttajien
salakuljetuksen kieltämisestä, lapsen oikeuksien yleissopimuksen ja kansainvälisen yleissopimuksen siirtotyöläisten ja heidän perheenjäsentensä oikeuksista, ja
päättää kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevien tiettyjen ehdotusten
hyväksymisestä istunnon esityslistan neljäntenä kohtana ja
päättää, että nämä ehdotukset laaditaan
kansainvälisen yleissopimuksen muotoon; ja
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Workers with Family Responsibilities Convention, 1981 (No. 156), the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No.
181), and the Employment Relationship Recommendation, 2006 (No. 198), as well as of
the ILO Multilateral Framework on Labour
Migration: Non-binding principles and
guidelines for a rights-based approach to labour migration (2006), and
Recognizing the special conditions under
which domestic work is carried out that make
it desirable to supplement the general standards with standards specific to domestic
workers so as to enable them to enjoy their
rights fully, and

Recalling other relevant international instruments such as the Universal Declaration
of Human Rights, the International Covenant
on Civil and Political Rights, the International Covenant on Economic, Social and
Cultural Rights, the International Convention
on the Elimination of All Forms of Racial
Discrimination, the Convention on the
Elimination of All Forms of Discrimination
against Women, the United Nations Convention against Transnational Organized Crime,
and in particular its Protocol to Prevent, Suppress and Punish Trafficking in Persons, Especially Women and Children and its Protocol against the Smuggling of Migrants by
Land, Sea and Air, the Convention on the
Rights of the Child and the International
Convention on the Protection of the Rights of
All Migrant Workers and Members of Their
Families, and
Having decided upon the adoption of certain proposals concerning decent work for
domestic workers, which is the fourth item
on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals
shall take the form of an international Conhyväksyy tänä 16 päivänä kesäkuuta 2011, vention;
seuraavan yleissopimuksen, johon voidaan
adopts this sixteenth day of June of the
viitata nimellä ’kotitaloustyöntekijöitä koske- year two thousand and eleven the following
va yleissopimus, 2011’.
Convention, which may be cited as the Domestic Workers Convention, 2011.
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4
1 artikla

Article 1

Tässä yleissopimuksessa tarkoitetaan
For the purpose of this Convention:
a) ’kotitaloustyöllä’ kotitaloudessa tai koti(a) the term “domestic work” means work
taloudelle tai kotitalouksille tehtävää työtä;
performed in or for a household or households;
b) ’kotitaloustyöntekijällä’ jokaista henki(b) the term “domestic worker” means any
löä, joka tekee kotitaloustyötä työsuhteessa;
person engaged in domestic work within an
employment relationship;
c) henkilö, joka tekee kotitaloustyötä ai(c) a person who performs domestic work
noastaan tilapäisesti tai satunnaisesti eikä tee only occasionally or sporadically and not on
sitä ammatikseen, ei ole kotitaloustyöntekijä. an occupational basis is not a domestic worker.
2 artikla
1. Yleissopimusta sovelletaan kaikkiin kotitaloustyöntekijöihin.
2. Tämän yleissopimuksen ratifioiva jäsenvaltio voi kuultuaan edustavimpia työnantajaja työntekijäjärjestöjä ja kotitaloustyöntekijöitä edustavia järjestöjä ja kotitaloustyöntekijöiden työnantajia edustavia järjestöjä, mikäli
tällaisia on olemassa, jättää soveltamisalan
ulkopuolelle kokonaan tai osittain
a) sellaiset työntekijäryhmät, joille tarjotaan
muutoin vähintään samanarvoinen suojelu;
b) tietyt työntekijäryhmät, joiden suhteen
syntyy merkittäviä erityisongelmia.
3. Jokaisen jäsenvaltion, joka hyödyntää
edellisessä kohdassa sallittua mahdollisuutta,
on ilmoitettava ensimmäisessä ILOn perussäännön 22 artiklan nojalla yleissopimuksen
soveltamisesta annettavassa raportissaan ne
työntekijäryhmät, jotka on tällä tavoin jätetty
yleissopimuksen soveltamisalan ulkopuolelle,
sekä syyt tähän, ja myöhemmissä raporteissaan mahdolliset toimet, joihin on ryhdytty
yleissopimuksen ulottamiseksi kattamaan kyseiset työntekijät.
3 artikla

Article 2
1. The Convention applies to all domestic
workers.
2. A Member which ratifies this Convention may, after consulting with the most representative organizations of employers and
workers and, where they exist, with organizations representative of domestic workers and
those representative of employers of domestic workers, exclude wholly or partly from its
scope:
(a) categories of workers who are otherwise provided with at least equivalent protection;
(b) limited categories of workers in respect
of which special problems of a substantial
nature arise.
3. Each Member which avails itself of the
possibility afforded in the preceding paragraph shall, in its first report on the application of the Convention under article 22 of the
Constitution of the International Labour Organisation, indicate any particular category
of workers thus excluded and the reasons for
such exclusion and, in subsequent reports,
specify any measures that may have been
taken with a view to extending the application of the Convention to the workers concerned.
Article 3

1. Kunkin jäsenvaltion on toimillaan var1. Each Member shall take measures to enmistettava kaikkien kotitaloustyöntekijöiden sure the effective promotion and protection
ihmisoikeuksien tehokas edistäminen ja suo- of the human rights of all domestic workers,
jelu tässä yleissopimuksessa määritellyllä ta- as set out in this Convention.
valla.
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2. Jokaisen jäsenen on toteutettava tässä
yleissopimuksessa määritellyt kotitaloustyöntekijöitä koskevat toimet, joilla noudatetaan,
edistetään ja toteutetaan työtä koskevia perusperiaatteita ja -oikeuksia, toisin sanoen
a) yhdistymisvapautta ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallista tunnustamista;
b) pakkotyön ja pakollisen työn kaikkien
muotojen poistamista;
c) lapsityövoiman käytön tosiasiallista lopettamista ja
d) syrjinnän poistamista työssä ja ammatin
harjoittamisessa.
3. Toteuttaessaan toimia, joilla varmistetaan, että kotitaloustyöntekijät ja heidän työnantajansa nauttivat yhdistymisvapautta ja kollektiivisen neuvotteluoikeuden tosiasiallista
tunnustamista, jäsenvaltioiden on suojeltava
kotitaloustyöntekijöiden ja heidän työnantajiensa oikeutta perustaa järjestöjä, liittoja ja
keskusliittoja sekä liittyä niihin niiden sääntöjen ja oman valintansa mukaisesti.
4 artikla
1. Jokaisen jäsenvaltion on määriteltävä kotitaloustyöntekijän vähimmäisikä johdonmukaisesti työhön pääsemistä vaadittavaa vähimmäisikää koskevan yleissopimuksen,
1973 (nro 138), ja lapsityön pahimpia muotoja koskevan yleissopimuksen, 1999 (nro 182),
kanssa vähintään työntekijöille yleisesti kansallisten lakien ja asetusten nojalla vahvistetuksi vähimmäisiäksi.
2. Jokaisen jäsenvaltion on toimillaan varmistettava, ettei alle 18-vuotiaiden mutta työhön pääsemiseksi vaadittavan vähimmäisiän
ylittäneiden kotitaloustyöntekijöiden tekemä
työ estä heitä saamasta oppivelvollisuuteen
kuuluvaa opetusta eikä haittaa heidän mahdollisuuksiaan osallistua jatko- tai ammattikoulutukseen.
5 artikla
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2. Each Member shall, in relation to domestic workers, take the measures set out in
this Convention to respect, promote and realize the fundamental principles and rights at
work, namely:
(a) freedom of association and the effective
recognition of the right to collective bargaining;
(b) the elimination of all forms of forced or
compulsory labour;
(c) the effective abolition of child labour;
and
(d) the elimination of discrimination in respect of employment and occupation.
3. In taking measures to ensure that domestic workers and employers of domestic workers enjoy freedom of association and the effective recognition of the right to collective
bargaining, Members shall protect the right
of domestic workers and employers of domestic workers to establish and, subject to
the rules of the organization concerned, to
join organizations, federations and confederations of their own choosing.
Article 4
1. Each Member shall set a minimum age
for domestic workers consistent with the
provisions of the Minimum Age Convention,
1973 (No. 138), and the Worst Forms of
Child Labour Convention, 1999 (No. 182),
and not lower than that established by national laws and regulations for workers generally.
2. Each Member shall take measures to ensure that work performed by domestic workers who are under the age of 18 and above
the minimum age of employment does not
deprive them of compulsory education, or interfere with opportunities to participate in
further education or vocational training.
Article 5

Jokaisen jäsenvaltion on toimillaan varmisEach Member shall take measures to entettava, että kotitaloustyöntekijöitä suojellaan sure that domestic workers enjoy effective
tehokkaasti kaikilta väärinkäytön, häirinnän protection against all forms of abuse, harja väkivallan muodoilta.
assment and violence.
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6 artikla

Jokaisen jäsenvaltion on toimillaan varmistettava, että kotitaloustyöntekijöille tarjotaan,
kuten työntekijöille yleensäkin, oikeudenmukaiset työehdot sekä ihmisarvoiset työolot ja,
jos he asuvat kyseisessä kotitaloudessa, heidän yksityisyyttään kunnioittavat ihmisarvoiset asuinolosuhteet.

Article 6
Each Member shall take measures to ensure that domestic workers, like workers
generally, enjoy fair terms of employment as
well as decent working conditions and, if
they reside in the household, decent living
conditions that respect their privacy.
Article 7

7 artikla
Jokaisen jäsenvaltion on toimillaan varmistettava, että kotitaloustyöntekijöille tiedotetaan heidän työehdoistaan ja -olosuhteistaan
asianmukaisesti, todennettavasti ja helposti
ymmärrettävästi, mahdollisuuksien mukaan
mieluiten kirjallisin sopimuksin kansallisten
lakien, asetusten tai työehtosopimusten mukaisesti, mainiten erityisesti
a) työnantajan ja työntekijän nimi ja osoite;
b) tavanomaisen työpaikan tai työpaikkojen
osoite;
c) työnteon alkamispäivä ja, mikäli sopimus
on määräaikainen, sen kesto;
d) tehtävän työn laatu;
e) palkka tai muu vastike, sen laskentaperuste ja palkanmaksuväli;
f) normaali työaika;
g) palkallinen vuosiloma sekä päivittäiset ja
viikoittaiset lepoajat;
h) mahdollisesti tarjottava ruoka ja majoitus;
i) mahdollinen koeaika;
j) mahdolliset kotimaahan palauttamista tai
palaamista koskevat ehdot ja
k) työsuhteen päättämistä koskevat määräykset ja ehdot, mukaan lukien kotitaloustyöntekijän tai työnantajan noudatettava irtisanomisaika.
8 artikla
1. Kansallisissa laeissa ja asetuksissa on
edellytettävä, että yhdestä maasta palkatuille
mutta toisessa maassa kotitaloustyötä tekeville siirtotyöläisille annetaan kirjallinen työtarjous tai työsopimus, joka on pätevä siinä
maassa, jossa työ on tarkoitus tehdä, ja jossa
mainitaan 7 artiklassa tarkoitetut työehdot ja

Each Member shall take measures to ensure that domestic workers are informed of
their terms and conditions of employment in
an appropriate, verifiable and easily understandable manner and preferably, where possible, through written contracts in accordance
with national laws, regulations or collective
agreements, in particular:
(a) the name and address of the employer
and of the worker;
(b) the address of the usual workplace or
workplaces;
(c) the starting date and, where the contract
is for a specified period of time, its duration;
(d) the type of work to be performed;
(e) the remuneration, method of calculation
and periodicity of payments;
(f) the normal hours of work;
(g) paid annual leave, and daily and weekly
rest periods;
(h) the provision of food and accommodation, if applicable;
(i) the period of probation or trial period, if
applicable;
(j) the terms of repatriation, if applicable;
and
(k) terms and conditions relating to the
termination of employment, including any
period of notice by either the domestic worker or the employer.
Article 8
1. National laws and regulations shall require that migrant domestic workers who are
recruited in one country for domestic work in
another receive a written job offer, or contract of employment that is enforceable in the
country in which the work is to be performed, addressing the terms and conditions
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-olot, ennen kuin työntekijä ylittää kansalliset of employment referred to in Article 7, prior
rajat vastaanottaakseen työtarjouksen tai so- to crossing national borders for the purpose
pimuksen kohteena olevan kotitaloustyön.
of taking up the domestic work to which the
offer or contract applies.
2. Edellä olevaa kohtaa ei sovelleta työnte2. The preceding paragraph shall not apply
kijöihin, jotka hyödyntävät liikkumisvapautta to workers who enjoy freedom of movement
tehdäkseen työtä kahdenvälisten, alueellisten for the purpose of employment under bilattai monenvälisten sopimusten puitteissa tai eral, regional or multilateral agreements, or
alueellisilla talouden yhdentymisen vyöhyk- within the framework of regional economic
keillä.
integration areas.
3. Jäsenvaltioiden on toteuttava toimia, joil3. Members shall take measures to cooperla huolehditaan valtioiden välisestä yhteis- ate with each other to ensure the effective
työstä ja varmistetaan tämän yleissopimuksen application of the provisions of this Convenmääräysten tehokas soveltaminen kotitalous- tion to migrant domestic workers.
työtä tekeviin siirtotyöläisiin.
4. Jokaisen jäsenvaltion on määriteltävä
4. Each Member shall specify, by means of
lainsäädännöllä, asetuksin tai muilla toimilla laws, regulations or other measures, the conehdot, jotka koskeva kotitaloustyötä tekevien ditions under which migrant domestic worksiirtotyöläisten oikeutta palata kotimaahansa ers are entitled to repatriation on the expiry
työhönoton perusteena olleen työsopimuksen or termination of the employment contract
päättyessä tai sen päättämisen yhteydessä.
for which they were recruited.
9 artikla
Jokaisen jäsenvaltion on toimillaan varmistettava, että
a) kotitaloustyöntekijät voivat vapaasti sopia työnantajansa tai mahdollisen työnantajansa kanssa siitä, asuvatko he kotitaloudessa;
b) kotitaloudessa asuvat kotitaloustyöntekijät eivät ole velvollisia oleskelemaan kotitaloudessa eivätkä kotitalouden jäsenien kanssa
päivittäisten ja viikoittaisten lepoaikojen eivätkä vuosilomien aikaa, ja
c) kotitaloustyöntekijöillä on oikeus pitää
hallussaan matkustusasiakirjojaan ja henkilötodistuksiaan.
10 artikla
1. Jokaisen jäsenvaltion on pyrittävä varmistamaan yhdenvertainen kohtelu kotitaloustyöntekijöiden ja muiden työntekijöiden
kesken liittyen normaaliin työaikaan, ylityön
korvaamiseen, päivittäisiin ja viikoittaisiin
lepoaikoihin ja palkalliseen vuosilomaan kansallisten lakien, asetusten tai työehtosopimusten mukaisesti ottaen huomioon kotitaloustyön erityispiirteet.
2. Viikoittaisen lepoajan on oltava vähintään 24 peräkkäistä tuntia.
3. Jaksot, joiden aikana kotitaloustyönteki-

Article 9
Each Member shall take measures to ensure that domestic workers:
(a) are free to reach agreement with their
employer or potential employer on whether
to reside in the household;
(b) who reside in the household are not
obliged to remain in the household or with
household members during periods of daily
and weekly rest or annual leave; and
(c) are entitled to keep in their possession
their travel and identity documents.
Article 10
1. Each Member shall take measures towards ensuring equal treatment between domestic workers and workers generally in relation to normal hours of work, overtime
compensation, periods of daily and weekly
rest and paid annual leave in accordance with
national laws, regulations or collective
agreements, taking into account the special
characteristics of domestic work.
2. Weekly rest shall be at least 24 consecutive hours.
3. Periods during which domestic workers
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jät eivät ole vapaita käyttämään aikaansa haluamallaan tavalla, vaan ovat kotitalouden
käytettävissä vastatakseen mahdollisiin kutsuihin, on katsottava työajaksi kansallisten
lakien, asetusten tai työehtosopimusten taikka
muun kansallisen käytännön määrittämässä
laajuudessa.
11 artikla
Jokaisen jäsenvaltion on toimillaan varmistettava, että kotitaloustyöntekijät ansaitsevat
vähimmäispalkkaa, mikäli he kuuluvat tällaisen vähimmäispalkan soveltamispiiriin, ja että palkka määräytyy ilman sukupuoleen perustuvaa syrjintää.
12 artikla
1. Kotitaloustyöntekijöille maksetaan palkka suoraan käteisellä säännöllisin välein, vähintään kerran kuukaudessa. Jollei kansallisissa laeissa, asetuksissa tai työehtosopimuksissa toisin määrätä, maksu voi tapahtua kyseisen työntekijän suostumuksella pankkisiirtona, pankin tai postin sekillä, maksumääräyksellä tai muulla laillisella rahasuorituksella.
2. Kansallisissa laeissa, asetuksissa, työehtosopimuksissa tai välitystuomioissa voidaan
määritellä, että rajoitettu osa kotitaloustyöntekijöiden palkasta maksetaan luontaissuorituksina, jotka eivät ole muihin työntekijäryhmiin yleisesti sovellettavia luontaissuorituksia epäedullisempia, kunhan varmistetaan,
että työntekijä hyväksyy luontaissuorituset,että ne on tarkoitettu työntekijän henkilökohtaiseen käyttöön ja hänen edukseen ja että
niille määritelty rahallinen arvo on oikeudenmukainen ja kohtuullinen.
13 artikla
1. Jokaisella kotitaloustyöntekijällä on oikeus turvalliseen ja terveelliseen työskentelyympäristöön. Jokaisen jäsenen on varmistettava kotitaloustyöntekijöiden työterveys ja
työturvallisuus kansallisten lakien, asetusten
ja käytäntöjen mukaisesti tehokkain toimin,
joissa otetaan riittävästi huomioon kotitaloustyön erityispiirteet.
2. Edellä olevassa kohdassa tarkoitettuja

are not free to dispose of their time as they
please and remain at the disposal of the
household in order to respond to possible
calls shall be regarded as hours of work to
the extent determined by national laws, regulations or collective agreements, or any other
means consistent with national practice.
Article 11
Each Member shall take measures to ensure that domestic workers enjoy minimum
wage coverage, where such coverage exists,
and that remuneration is established without
discrimination based on sex.
Article 12
1. Domestic workers shall be paid directly
in cash at regular intervals at least once a
month. Unless provided for by national laws,
regulations or collective agreements, payment may be made by bank transfer, bank
cheque, postal cheque, money order or other
lawful means of monetary payment, with the
consent of the worker concerned.
2. National laws, regulations, collective
agreements or arbitration awards may provide for the payment of a limited proportion
of the remuneration of domestic workers in
the form of payments in kind that are not less
favourable than those generally applicable to
other categories of workers, provided that
measures are taken to ensure that such payments in kind are agreed to by the worker,
are for the personal use and benefit of the
worker, and that the monetary value attributed to them is fair and reasonable.
Article 13
1. Every domestic worker has the right to a
safe and healthy working environment. Each
Member shall take, in accordance with national laws, regulations and practice, effective measures, with due regard for the specific characteristics of domestic work, to ensure the occupational safety and health of
domestic workers.
2. The measures referred to in the preced-
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toimia voidaan soveltaa asteittain edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ja,
milloin tällaisia on olemassa, sellaisten järjestöjen, jotka edustavat kotitaloustyöntekijöitä
ja jotka edustavat heidän työnantajiaan, kanssa käytävien neuvottelujen perusteella.
14 artikla
1. Jokaisen jäsenvaltion on varmistettava
asianmukaisin toimin kansallisten lakien ja
asetusten mukaisesti ja kotitaloustyön erityispiirteet riittävästi huomioon ottaen, ettei kotitaloustyöntekijöihin sovelleta muita työntekijöitä epäedullisempia ehtoja suhteessa sosiaaliturvaan, mihin luetaan myös äitiysetuudet.
2. Edellä olevassa kohdassa tarkoitettuja
toimia voidaan soveltaa asteittain edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ja,
milloin tällaisia on olemassa, kotitaloustyöntekijöitä ja heidän työnantajiaan edustavien
järjestöjen kanssa käytävien neuvottelujen perusteella.
15 artikla
1. Yksityisten työnvälitystoimistojen välittämien kotitaloustyöntekijöiden, mukaan lukien kotitaloustyötä tekevät siirtotyöläiset,
suojaamiseksi tehokkaasti väärinkohtelevilta
käytännöiltä jokaisen jäsenvaltion on
a) määriteltävä kotitaloustyöntekijöitä välittävien yksityisten työnvälitystoimistojen toimintaa sääntelevät ehdot kansallisten lakien,
asetusten ja käytännön mukaisesti;
b) varmistettava asianmukaiset järjestelyt ja
menettelytavat yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevien kantelujen, väitettyjen väärinkäytösten ja vilpillisten käytäntöjen tutkimiseksi liittyen kotitaloustyöntekijöihin;
c) saatettava voimaan omalla oikeudenkäyttöalueellaan ja tarvittaessa yhteistyössä muiden jäsenten kanssa kaikki tarpeelliset ja
asianmukaiset toimet, joilla järjestetään yksityisten työnvälitystoimistojen sen alueelle välittämien kotitaloustyöntekijöiden riittävä
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ing paragraph may be applied progressively,
in consultation with the most representative
organizations of employers and workers and,
where they exist, with organizations representative of domestic workers and those representative of employers of domestic workers.
Article 14
1. Each Member shall take appropriate
measures, in accordance with national laws
and regulations and with due regard for the
specific characteristics of domestic work, to
ensure that domestic workers enjoy conditions that are not less favourable than those
applicable to workers generally in respect of
social security protection, including with respect to maternity.
2. The measures referred to in the preceding paragraph may be applied progressively,
in consultation with the most representative
organizations of employers and workers and,
where they exist, with organizations representative of domestic workers and those representative of employers of domestic workers.
Article 15
1. To effectively protect domestic workers,
including migrant domestic workers, recruited or placed by private employment
agencies, against abusive practices, each
Member shall:
(a) determine the conditions governing the
operation of private employment agencies recruiting or placing domestic workers, in accordance with national laws, regulations and
practice;
(b) ensure that adequate machinery and
procedures exist for the investigation of
complaints, alleged abuses and fraudulent
practices concerning the activities of private
employment agencies in relation to domestic
workers;
(c) adopt all necessary and appropriate
measures, within its jurisdiction and, where
appropriate, in collaboration with other
Members, to provide adequate protection for
and prevent abuses of domestic workers recruited or placed in its territory by private
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suojelu ja estetään näiden työntekijöiden väärinkäyttö. Tällaisia toimia ovat lait ja asetukset, joissa määritellään yksityisten työnvälitystoimistojen ja kotitalouksien velvollisuudet
kotitaloustyöntekijään nähden, ja lainsäädäntö, jossa säädetään rangaistuksista sekä vilpillisiä käytäntöjä harjoittavien ja väärinkäytöksiin syyllistyneiden yksityisten työnvälitystoimistojen toiminnan kieltämisestä;
d) kun kotitaloustyöntekijöitä välitetään
yhdestä maasta työskentelemään toisessa
maassa, jäsenvaltion on harkittava kahdenvälisten, alueellisten tai monenvälisten sopimusten tekemistä estääkseen työnvälityksen ja
työllistämisen yhteydessä esiintyvät väärinkäytökset ja vilpilliset käytännöt ja
e) toimillaan varmistettava, ettei yksityisten
työnvälitystoimistojen perimiä välitysmaksuja vähennetä kotitaloustyöntekijöiden palkasta.
2. Tämän artiklan säännösten voimaan saattamiseksi jokaisen jäsenvaltion on käytävä
neuvotteluja edustavimpien työnantaja- ja
työntekijäjärjestöjen ja, milloin tällaisia on
olemassa, kotitaloustyöntekijöitä edustavien
järjestöjen ja heidän työnantajiaan edustavien
järjestöjen kanssa.
16 artikla
Jokaisen jäsenvaltion on toimillaan varmistettava kansallisten lakien, asetusten ja käytännön mukaisesti, että kaikilla kotitaloustyöntekijöillä on itsellään tai edustajansa
kautta mahdollisuus oikeudenkäyntiin tuomioistuimessa tai muussa riidanratkaisumekanismissa ehdoin, jotka eivät ole muihin
työntekijöihin yleisesti sovellettavia ehtoja
epäedullisemmat.
17 artikla
1. Jokaisen jäsenvaltion on saatettava voimaan kaikille pääsy tehokkaisiin valitusmekanismeihin ja keinoihin, joilla varmistetaan
kansallisten lakien ja asetusten noudattaminen kotitaloustyöntekijöiden suojelemiseksi.
2. Jokaisen jäsenvaltion on kehitettävä ja
saatettava voimaan toimet, joilla toteutetaan
työsuojelutarkastukset, lain toimeenpano ja
rangaistukset kotitaloustyön erityispiirteet
riittävästi huomioon ottaen kansallisten lakien

employment agencies. These shall include
laws or regulations that specify the respective
obligations of the private employment agency and the household towards the domestic
worker and provide for penalties, including
prohibition of those private employment
agencies that engage in fraudulent practices
and abuses;
(d) consider, where domestic workers are
recruited in one country for work in another,
concluding bilateral, regional or multilateral
agreements to prevent abuses and fraudulent
practices in recruitment, placement and employment; and
(e) take measures to ensure that fees
charged by private employment agencies are
not deducted from the remuneration of domestic workers.
2. In giving effect to each of the provisions
of this Article, each Member shall consult
with the most representative organizations of
employers and workers and, where they exist, with organizations representative of domestic workers and those representative of
employers of domestic workers.
Article 16
Each Member shall take measures to ensure, in accordance with national laws, regulations and practice, that all domestic workers, either by themselves or through a representative, have effective access to courts, tribunals or other dispute resolution mechanisms under conditions that are not less favourable than those available to workers
generally.
Article 17
1. Each Member shall establish effective
and accessible complaint mechanisms and
means of ensuring compliance with national
laws and regulations for the protection of
domestic workers.
2. Each Member shall develop and implement measures for labour inspection, enforcement and penalties with due regard for
the special characteristics of domestic work,
in accordance with national laws and regula-
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ja asetusten mukaisesti.
3. Niiltä osin kuin tämä on kansallisten lakien ja asetusten mukaista, toimissa on määriteltävä ehdot, joilla voidaan myöntää pääsy
kotitalouden tiloihin yksityisyyden suoja riittävästi huomioon ottaen.
18 artikla
Jokaisen jäsenvaltion on kaikkein edustavimpien työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen
kanssa neuvotellen saatettava voimaan tämän
yleissopimuksen määräykset laeilla ja asetuksilla sekä työehtosopimuksilla tai täydentävillä toimilla, jotka ovat kansallisen käytännön
mukaisia, laajentamalla tai mukauttamalla
tarvittaessa nykyisiä toimia kattamaan kotitaloustyöntekijät tai kehittämällä kotitaloustyöntekijöitä varten erityistoimia.
19 artikla
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tions.
3. In so far as compatible with national
laws and regulations, such measures shall
specify the conditions under which access to
household premises may be granted, having
due respect for privacy.
Article 18
Each Member shall implement the provisions of this Convention, in consultation with
the most representative employers’ and
workers’ organizations, through laws and
regulations, as well as through collective
agreements or additional measures consistent
with national practice, by extending or adapting existing measures to cover domestic
workers or by developing specific measures
for them, as appropriate.
Article 19

Tämä yleissopimus ei rajoita kotitalousThis Convention does not affect more fatyöntekijöihin muiden työtä koskevien yleis- vourable provisions applicable to domestic
sopimusten nojalla sovellettavia edullisempia workers under other international labour
määräyksiä.
Conventions.
20 artikla

Article 20

Tämän yleissopimuksen virallisista ratiThe formal ratifications of this Convention
fioinneista on rekisteröintiä varten ilmoitetta- shall be communicated to the Directorva Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle. General of the International Labour Office
for registration.
21 artikla

Article 21

1. Tämä yleissopimus velvoittaa ainoastaan
1. This Convention shall be binding only
niitä Kansainvälisen työjärjestön jäsenvaltioi- upon those Members of the International Lata, joiden ratifioinnit Kansainvälisen työtoi- bour Organization whose ratifications have
miston pääjohtaja on rekisteröinyt.
been registered with the Director-General of
the International Labour Office.
2. Se tulee voimaan 12 kuukauden kuluttua
2. It shall come into force twelve months
siitä päivästä, jona pääjohtaja on rekisteröinyt after the date on which the ratifications of
kahden jäsenvaltion ratifioinnit.
two Members have been registered with the
Director-General.
3. Tämän jälkeen yleissopimus tulee voi3. Thereafter, this Convention shall come
maan valtiossa 12 kuukauden kuluttua siitä, into force for any Member twelve months afkun sen ratifiointi on rekisteröity.
ter the date on which its ratification is registered.
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22 artikla

1. Tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio voi irtisanoa yleissopimuksen 10
vuoden kuluttua päivästä, jona yleissopimus
on tullut ensimmäisen kerran voimaan, lähettämällä irtisanomisilmoituksen Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajalle rekisteröintiä
varten. Irtisanominen tulee voimaan vuoden
kuluttua sen rekisteröintipäivästä.
2. Jokainen tämän yleissopimuksen ratifioinut jäsenvaltio, joka ei ole käyttänyt tässä artiklassa mainittua irtisanomisoikeuttaan edellisessä kohdassa mainitun kymmenvuotisjakson umpeutumista seuraavan vuoden aikana,
sitoutuu noudattamaan yleissopimusta seuraavat 10 vuotta, minkä jälkeen se voi irtisanoa yleissopimuksen jokaisen uuden kymmenvuotisjakson ensimmäisen vuoden aikana
tässä artiklassa määrätyin ehdoin.
23 artikla

Article 22
1. A Member which has ratified this Convention may denounce it after the expiration
of ten years from the date on which the Convention first comes into force, by an act
communicated to the Director-General of the
International Labour Office for registration.
Such denunciation shall not take effect until
one year after the date on which it is registered.
2. Each Member which has ratified this
Convention and which does not, within the
year following the expiration of the period of
ten years mentioned in the preceding paragraph, exercise the right of denunciation provided for in this Article, will be bound for
another period of ten years and, thereafter,
may denounce this Convention within the
first year of each new period of ten years under the terms provided for in this Article.
Article 23

1. Kansainvälisen työtoimiston pääjohtaja
1. The Director-General of the Internailmoittaa Kansainvälisen työjärjestön kaikille tional Labour Office shall notify all Members
jäsenvaltioille järjestön jäsenvaltioiden il- of the International Labour Organization of
moittamista ratifioinneista ja irtisanomisista.
the registration of all ratifications and denunciations that have been communicated by the
Members of the Organization.
2. Ilmoittaessaan järjestön jäsenvaltioille
2. When notifying the Members of the Ortoisesta ilmoitetusta ratifioinnista pääjohtaja ganization of the registration of the second
kiinnittää järjestön jäsenvaltioiden huomiota ratification that has been communicated, the
yleissopimuksen voimaantulopäivään.
Director-General shall draw the attention of
the Members of the Organization to the date
upon which the Convention will come into
force.
24 artikla
Kansainvälisen työtoimiston pääjohtajan on
annettava Yhdistyneiden Kansakuntien pääsihteerille kaikkien rekisteröityjen ratifiointien ja irtisanomisten täydelliset tiedot Yhdistyneiden Kansakuntien peruskirjan 102 artiklan mukaista rekisteröintiä varten.
25 artikla

Article 24
The Director-General of the International
Labour Office shall communicate to the Secretary-General of the United Nations for registration in accordance with Article 102 of
the Charter of the United Nations full particulars of all ratifications and denunciations
that have been registered.
Article 25

Kansainvälisen työtoimiston hallintoneuAt such times as it may consider necessary,
vosto voi tarpeelliseksi katsomallaan hetkellä the Governing Body of the International La-
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esittää yleiskonferenssille kertomuksen tämän
yleissopimuksen toiminnasta ja selvittää, onko yleissopimuksen tarkistaminen kokonaisuudessaan tai osittain aiheellista merkitä
konferenssin asialistalle.
26 artikla
1. Mikäli yleiskokous hyväksyy tätä yleissopimusta tarkistavan uuden yleissopimuksen
ja ellei uudessa yleissopimuksessa toisin määrätä,
a) kun jäsenvaltio ratifioi yleissopimusta
uudistavan yleissopimuksen, tämä merkitsee
ilman eri toimenpiteitä nykyisen yleissopimuksen välitöntä irtisanomista sen estämättä,
mitä 22 artiklassa määrätään, jos ja kun uudistettu yleissopimus on tullut voimaan;
b) sinä päivänä, jona uudistettu yleissopimus tulee voimaan, tämä yleissopimus ei ole
enää avoinna jäsenvaltioiden ratifiointia varten.
2. Tämä yleissopimus on joka tapauksessa
voimassa nykyisessä muodossaan ja sisällössään niiden jäsenvaltioiden osalta, jotka ovat
ratifioineet sen eivätkä ole ratifioineet uudistavaa yleissopimusta.
27 artikla
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bour Office shall present to the General Conference a report on the working of this Convention and shall examine the desirability of
placing on the agenda of the Conference the
question of its revision in whole or in part.
Article 26
1. Should the Conference adopt a new
Convention revising this Convention, then,
unless the new Convention otherwise provides:
(a) the ratification by a Member of the new
revising Convention shall ipso jure involve
the immediate denunciation of this Convention, notwithstanding the provisions of Article 22, if and when the new revising Convention shall have come into force;
(b) as from the date when the new revising
Convention comes into force, this Convention shall cease to be open to ratification by
the Members.
2. This Convention shall in any case remain in force in its actual form and content
for those Members which have ratified it but
have not ratified the revising Convention.
Article 27

Tämän yleissopimuksen englannin- ja ransThe English and French versions of the text
kankieliset toisinnot ovat yhtä todistusvoi- of this Convention are equally authoritative.
maiset.
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KOTITALOUSTYÖNTEKIJÖIDEN IHMISARVOISTA TYÖTÄ KOSKEVA SUOSITUS

RECOMMENDATION CONCERNING
DECENT WORK FOR DOMESTIC
WORKERS

Kansainvälisen työjärjestön yleiskonferenssi, joka
on kokoontunut Geneveen Kansainvälisen
työtoimiston hallintoneuvoston kutsumana
100. istuntoonsa 1 päivänä kesäkuuta 2011 ja
on päättänyt kotitaloustyöntekijöitä koskevan vuoden 2011 yleissopimuksen hyväksymisestä ja kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoista työtä koskevien tiettyjen ehdotusten
hyväksymisestä istunnon esityslistan neljäntenä kohtana ja
on päättänyt, että nämä ehdotukset saatetaan kotitaloustyöntekijöitä koskevaa vuoden
2011 yleissopimusta täydentävän suosituksen
muotoon;
hyväksyy tänään 16 päivänä kesäkuuta
2011 seuraavan suosituksen, johon voidaan
viitata nimellä ”kotitaloustyöntekijöitä koskeva suositus, 2011”.

The General Conference of the International Labour Organization,
Having been convened at Geneva by the
Governing Body of the International Labour
Office, and having met in its 100th Session
on 1 June 2011, and
Having adopted the Domestic Workers
Convention, 2011, and
Having decided upon the adoption of certain proposals with regard to decent work for
domestic workers, which is the fourth item
on the agenda of the session, and
Having determined that these proposals
shall take the form of a Recommendation
supplementing the Domestic Workers Convention, 2011; adopts this sixteenth day of
June of the year two thousand and eleven the
following Recommendation, which may be
cited as the Domestic Workers Recommendation, 2011.
1. The provisions of this Recommendation
supplement those of the Domestic Workers
Convention, 2011 (“the Convention”), and
should be considered in conjunction with
them.
2. In taking measures to ensure that domestic workers enjoy freedom of association and
the effective recognition of the right to collective bargaining, Members should:

1. Tämän suosituksen määräykset täydentävät kotitaloustyöntekijöitä koskevan vuoden
2011 yleissopimuksen, jäljempänä ’yleissopimus’, määräyksiä, ja niitä on tarkasteltava
yhdessä näiden kanssa.
2. Toteuttaessaan toimia, joilla varmistetaan, että kotitaloustyöntekijät nauttivat yhdistymisvapautta ja että heidän kollektiivinen
neuvotteluoikeutensa tunnustetaan tehokkaasti, jäsenvaltioiden olisi
a) tunnistettava ja poistettava mahdolliset
lainsäädännölliset tai hallinnolliset rajoitukset
ja muut esteet, jotka vaikuttavat kotitaloustyöntekijöiden oikeuteen perustaa omia järjestöjään tai liittyä valitsemiinsa työntekijäjärjestöihin ja kotitaloustyöntekijäjärjestöjen
oikeuteen liittyä työntekijäjärjestöihin, liittoihin ja keskusliittoihin;
b) harkittava sellaisten toimien toteuttamista tai tukemista, joilla vahvistetaan työntekijä- ja työnantajajärjestöjen, kotitaloustyöntekijöitä edustavien järjestöjen ja kotitaloustyöntekijöiden työnantajia edustavien järjestöjen valmiuksia edistää tehokkaasti jäsentensä oikeuksia, edellyttäen, että näiden järjestöjen riippumattomuutta ja itsenäisyyttä varjellaan jatkuvasti lain puitteissa.
3. Toteuttaessaan syrjintää työssä ja amma-

(a) identify and eliminate any legislative or
administrative restrictions or other obstacles
to the right of domestic workers to establish
their own organizations or to join the workers’ organizations of their own choosing and
to the right of organizations of domestic
workers to join workers’ organizations, federations and confederations;
(b) give consideration to taking or supporting measures to strengthen the capacity of
workers’ and employers’ organizations, organizations representing domestic workers
and those of employers of domestic workers,
to promote effectively the interests of their
members, provided that at all times the independence and autonomy, within the law, of
such organizations are protected.
3. In taking measures for the elimination of
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tin harjoittamisessa poistavia toimia jäsenvaltioiden tulisi kansallisten työtä koskevien
normien suhteen johdonmukaisesti muun muassa
a) varmistaa, että työhön liittyvää lääketieteellistä testausta koskevissa järjestelyissä
kunnioitetaan henkilötietojen luottamuksellisuuden ja kotitaloustyöntekijöiden yksityisyyden periaatetta ja noudatetaan ILOn käytännesääntöjä, jotka koskevat työntekijöiden
henkilötietojen suojaamista (1997), ja muita
asiaan liittyviä kansainvälisiä tietosuojanormeja;
b) ehkäistään tällaiseen testaukseen liittyvä
mahdollinen syrjintä ja
c) varmistetaan, ettei kotitaloustyöntekijää
velvoiteta osallistumaan hiv- tai raskaustestiin tai kertomaan hiv- tai raskaustestin tietoja.
4. Kotitaloustyöntekijöiden lääketieteellistä
testaamista pohtivien jäsenvaltioiden tulisi
harkita
a) julkisen terveystiedon saattamista kotitalouksien jäsenten ja kotitaloustyöntekijöiden
saataville sellaisista ensisijaisista terveyteen
tai sairauteen liittyvistä huolenaiheista, jotka
antavat aiheen lääketieteelliseen testaamiseen
kulloisessakin kansallisessa ympäristössä;
b) julkisen terveystiedon saattamista kotitalouksien jäsenten ja kotitaloustyöntekijöiden
saataville vapaaehtoisesta lääketieteellisestä
testaamisesta, lääketieteellisestä hoidosta sekä hyvistä terveys- ja hygieniakäytännöistä
yhteisölle yleisesti järjestettyjen kansanterveysohjelmien mukaisesti ja
c) tiedottamista työhön liittyvää lääketieteellistä testaamista koskevista parhaista käytännöistä kotitaloustyön eritysluonteeseen
asianmukaisesti sovitettuna.
5. 1) Jäsenvaltioiden olisi lapsityön pahimpia muotoja koskeva yleissopimus, 1999 (nro
182) ja suositus (nro 190) huomioon ottaen
tunnistettava sellaiset kotitaloustyön muodot,
jotka luonteensa tai työskentelyolosuhteidensa vuoksi todennäköisimmin vahingoittavat
lasten terveyttä, turvallisuutta tai moraalia, ja
kiellettävä ja poistettava tällainen lasten työ.
2) Kotitaloustyöntekijöiden työskentely- ja
elinolosuhteita säännellessään jäsenten olisi
kiinnitettävä erityistä huomiota alle 18vuotiaiden mutta kansallisissa laeissa ja ase-
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discrimination in respect of employment and
occupation, Members should, consistent with
international labour standards, among other
things:
(a) make sure that arrangements for workrelated medical testing respect the principle
of the confidentiality of personal data and the
privacy of domestic workers, and are consistent with the ILO code of practice “Protection of workers’ personal data” (1997), and
other relevant international data protection
standards;
(b) prevent any discrimination related to
such testing; and
(c) ensure that no domestic worker is required to undertake HIV or pregnancy testing, or to disclose HIV or pregnancy status.
4. Members giving consideration to medical testing for domestic workers should consider:
(a) making public health information available to members of the households and domestic workers on the primary health and
disease concerns that give rise to any needs
for medical testing in each national context;
(b) making information available to members of the households and domestic workers
on voluntary medical testing, medical treatment, and good health and hygiene practices,
consistent with public health initiatives for
the community generally; and
(c) distributing information on best practices for work-related medical testing, appropriately adapted to reflect the special nature
of domestic work.
5. (1) Taking into account the provisions of
the Worst Forms of Child Labour Convention, 1999 (No. 182), and Recommendation
(No. 190), Members should identify types of
domestic work that, by their nature or the circumstances in which they are carried out, are
likely to harm the health, safety or morals of
children, and should also prohibit and eliminate such child labour.
(2) When regulating the working and living
conditions of domestic workers, Members
should give special attention to the needs of
domestic workers who are under the age of
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tuksissa määriteltyä vähimmäistyöikää vanhempien kotitaloustyöntekijöiden tarpeet ja
ryhdyttävä toimiin heidän suojelemisekseen,
muun muassa
a) rajoittamalla heidän työaikaansa tarkasti,
jotta heille jää riittävästi aikaa lepoon, yleissivistävään ja ammatilliseen koulutukseen,
vapaa-ajan toimintaan ja perheen tapaamiseen;
b) kieltämällä yötyö;
c) asettamalla rajoituksia fyysisesti tai
psyykkisesti liian vaativalle työlle ja
d) perustamalla tai vahvistamalla valvontamekanismeja, joilla seurataan heidän työ- ja
elinolosuhteitaan.
6. 1) Jäsenvaltioiden tulisi tarvittaessa tarjota asianmukaista tukea, jolla varmistetaan, että kotitaloustyöntekijät ymmärtävät työehtonsa ja työolonsa.
2) Yleissopimuksen 7 artiklassa lueteltujen
seikkojen lisäksi työehtoihin ja työoloihin olisi sisällytettävä myös
a) työnkuvaus;
b) sairauslomat ja mahdollisesti sovellettavat muut henkilökohtaiset vapaat;
c) palkka tai muu korvaus ylityöstä tai päivystysajasta yleissopimuksen 10 artiklan 3
kohdan mukaisesti;
d) mahdolliset muut maksut, joihin kotitaloustyöntekijällä on oikeus;
e) mahdolliset luontaissuoritukset ja niiden
rahallinen arvo;
f) yksityiskohtaiset tiedot mahdollisesti tarjotusta majoituksesta ja
g) työntekijän palkasta sallitut mahdolliset
vähennykset.
3) Jäsenvaltioiden olisi harkittava kotitaloustyötä koskevan työsopimusmallin laatimista
neuvotellen edustavimpien työnantaja- ja
työntekijäjärjestöjen ja, milloin tällaisia on
olemassa, kotitaloustyöntekijöitä edustavien
järjestöjen ja kotitaloustyöntekijöiden työnantajia edustavien järjestöjen kanssa.
4) Työsopimusmallin olisi aina oltava kotitaloustyöntekijöiden, työnantajien, etujärjestöjen ja yleisön saatavilla maksutta.
7. Jäsenvaltioiden tulisi harkita mekanismien järjestämistä kotitaloustyöntekijöiden
suojelemiseksi väärinkäytöltä, häirinnältä ja

18 and above the minimum age of employment as defined by national laws and regulations, and take measures to protect them, including by:
(a) strictly limiting their hours of work to
ensure adequate time for rest, education and
training, leisure activities and family contacts;
(b) prohibiting night work;
(c) placing restrictions on work that is excessively demanding, whether physically or
psychologically; and
(d) establishing or strengthening mechanisms to monitor their working and living
conditions.
6. (1) Members should provide appropriate
assistance, when necessary, to ensure that
domestic workers understand their terms and
conditions of employment.
(2) Further to the particulars listed in Article 7 of the Convention, the terms and conditions of employment should also include:
(a) a job description;
(b) sick leave and, if applicable, any other
personal leave;
(c) the rate of pay or compensation for
overtime and standby consistent with Article
10(3) of the Convention;
(d) any other payments to which the domestic worker is entitled;
(e) any payments in kind and their monetary value;
(f) details of any accommodation provided;
and
(g) any authorized deductions from the
worker’s remuneration.
(3) Members should consider establishing a
model contract of employment for domestic
work, in consultation with the most representative organizations of employers and workers and, where they exist, with organizations
representative of domestic workers and those
representative of employers of domestic
workers.
(4) The model contract should at all times
be made available free of charge to domestic
workers, employers, representative organizations and the general public.
7. Members should consider establishing
mechanisms to protect domestic workers
from abuse, harassment and violence, such
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väkivallalta, esimerkiksi
a) perustamalla kotitaloustyöntekijöiden
käytettävissä olevia valitusjärjestelyjä, joilla
ilmoitetaan väärinkäyttö-, häirintä- tai väkivaltatapauksista;
b) varmistamalla, että kaikki väärinkäyttöä,
häirintää tai väkivaltaa koskevat valitukset
tutkitaan ja että ne johtavat tarvittaessa syytteeseen asettamiseen, ja
c) perustamalla ohjelmat väärinkäytön, häirinnän ja väkivallan kohteeksi joutuneiden
kotitaloustyöntekijöiden uudelleen sijoittamiseksi ja kuntouttamiseksi, mihin kuuluu myös
tilapäismajoituksen ja terveydenhuollon tarjoaminen.
8. 1) Työaika, myös yleissopimuksen 10 artiklan 3 kohdan mukainen ylityö ja päivystysaika, olisi kirjattava tarkasti, ja tiedot olisi pidettävä kotitaloustyöntekijän vapaasti katsottavissa.
2) Jäsenvaltioiden olisi harkittava asiaa
koskevan käytännön ohjeiston kehittämistä
neuvotellen edustavimpien työnantaja- ja
työntekijäjärjestöjen ja, milloin tällaisia on
olemassa, kotitaloustyöntekijöitä edustavien
järjestöjen ja kotitaloustyöntekijöiden työnantajia edustavien järjestöjen kanssa.
9. 1) Jaksoista, joiden aikana kotitaloustyöntekijät eivät ole vapaita käyttämään aikaansa haluamallaan tavalla vaan ovat kotitalouden käytettävissä vastatakseen mahdollisiin kutsuihin (päivystys- tai varallaoloajat),
olisi määriteltävä kansallisten lakien, asetusten tai työehtosopimusten taikka muiden kansallisen käytännön mukaisten välineiden määrittämässä laajuudessa
a) viikkoa, kuukautta tai vuotta kohden ilmoitettu enimmäistuntimäärä, jonka kotitaloustyöntekijän voidaan edellyttää olevan
valmiudessa, ja tämän ajan laskentatavat;
b) korvaava lepoaika, johon kotitaloustyöntekijä on oikeutettu, jos normaali lepoaika
keskeytyy valmiustilan vuoksi; ja
c) korvaus, joka päivystystunneista maksetaan.
2) Sellaisten työntekijöiden osalta, joiden
tavanomaiset tehtävät ajoittuvat yöaikaan, jäsenten olisi harkittava yötyön aiheuttamat rajoitteet huomioon ottaen 9 kohdan 1 alakohdassa mainittujen toimien kaltaisia toimia.
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as:
(a) establishing accessible complaint
mechanisms for domestic workers to report
cases of abuse, harassment and violence;
(b) ensuring that all complaints of abuse,
harassment and violence are investigated,
and prosecuted, as appropriate; and
(c) establishing programmes for the relocation from the household and rehabilitation of
domestic workers subjected to abuse, harassment and violence, including the provision of temporary accommodation and health
care.
8. (1) Hours of work, including overtime
and periods of standby consistent with Article 10(3) of the Convention, should be accurately recorded, and this information should
be freely accessible to the domestic worker.
(2) Members should consider developing
practical guidance in this respect, in consultation with the most representative organizations of employers and workers and, where
they exist, with organizations representative
of domestic workers and those representative
of employers of domestic workers.
9. (1) With respect to periods during which
domestic workers are not free to dispose of
their time as they please and remain at the
disposal of the household in order to respond
to possible calls (standby or on-call periods),
Members, to the extent determined by national laws, regulations or collective agreements, should regulate:

(a) the maximum number of hours per
week, month or year that a domestic worker
may be required to be on standby, and the
ways they might be measured;
(b) the compensatory rest period to which a
domestic worker is entitled if the normal period of rest is interrupted by standby; and
(c) the rate at which standby hours should
be remunerated.
(2) With regard to domestic workers whose
normal duties are performed at night, and
taking into account the constraints of night
work, Members should consider measures
comparable to those specified in subparagraph 9(1).
10. Jäsenvaltioiden olisi toimillaan varmis10. Members should take measures to en-
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tettava, että kotitaloustyöntekijöillä on oikeus
sopiviin lepojaksoihin työpäivän aikana, niin
että he pystyvät nauttimaan aterioita ja pitämään taukoja.
11. 1) Viikoittaisen lepoajan olisi oltava
vähintään 24 peräkkäistä tuntia.
2) Viikoittaisen levon vakiopäivä olisi määriteltävä osapuolten sopimuksella kansallisten
lakien, asetusten tai työehtosopimusten mukaisesti ottaen huomioon työn vaatimukset ja
kotitaloustyöntekijän kulttuuriset, uskonnolliset ja sosiaaliset vaatimukset.
3) Mikäli kansallisissa laeissa, asetuksissa
tai työehtosopimuksissa sallitaan, että viikoittainen lepoaika voi kertyä työntekijöillä yleisesti seitsemää päivää pitempinä jaksoina,
kertymisjakso ei saisi ylittää kotitaloustyöntekijöiden osalta 14 päivää.
12. Kansallisissa laeissa, asetuksissa tai
työehtosopimuksissa olisi määriteltävä, millä
perustein kotitaloustyöntekijöiden voidaan
edellyttää työskentelevän päivittäisen tai viikoittaisen lepojakson aikana ja tarjota riittävä
korvaava lepo mahdollisesta rahallisesta korvauksesta riippumatta.
13. Kotitaloustyöntekijöiden kotitalouden
jäsenten kanssa lomalla viettämää aikaa ei pitäisi laskea osaksi heidän palkallista vuosilomaansa.
14. Kun palkasta rajoitettu osa maksetaan
luontaiskorvauksena, jäsenvaltioiden tulisi
harkita
a) kokonaisrajan määrittämistä sille palkan
osalle, joka voidaan maksaa luontaissuorituksena, jottei se pienennä perusteettomasti kotitaloustyöntekijöiden ja heidän perheidensä
toimeentulon kannalta välttämätöntä palkkaa;
b) luontaissuoritusten rahallisen arvon laskemista suhteessa puolueettomiin kriteereihin, esimerkiksi julkisviranomaisten tarvittaessa määrittelemään markkina-arvoon, omakustannushintaan tai hintoihin;
c) luontaissuoritusten rajoittamista selvästi
kotitaloustyöntekijän henkilökohtaiseen käyttöön ja hyödyksi soveltuviin suorituksiin, kuten ruokaan ja majoitukseen;
d) sen varmistamista, että mikäli kotitaloustyöntekijän edellytetään asuvan kotitalouden
tarjoamassa majoituksessa, palkkausta ei voida vähentää majoitusta, jollei tästä ole sovittu
erikseen työntekijän kanssa, ja

sure that domestic workers are entitled to
suitable periods of rest during the working
day, which allow for meals and breaks to be
taken.
11. (1) Weekly rest should be at least 24
consecutive hours.
(2) The fixed day of weekly rest should be
determined by agreement of the parties, in
accordance with national laws, regulations or
collective agreements, taking into account
work exigencies and the cultural, religious
and social requirements of the domestic
worker.
(3) Where national laws, regulations or collective agreements provide for weekly rest to
be accumulated over a period longer than
seven days for workers generally, such a period should not exceed 14 days for domestic
workers.
12. National laws, regulations or collective
agreements should define the grounds on
which domestic workers may be required to
work during the period of daily or weekly
rest and provide for adequate compensatory
rest, irrespective of any financial compensation.
13. Time spent by domestic workers accompanying the household members on holiday should not be counted as part of their
paid annual leave.
14. When provision is made for the payment in kind of a limited proportion of remuneration, Members should consider:
(a) establishing an overall limit on the proportion of the remuneration that may be paid
in kind so as not to diminish unduly the remuneration necessary for the maintenance of
domestic workers and their families;
(b) calculating the monetary value of payments in kind by reference to objective criteria such as market value, cost price or prices
fixed by public authorities, as appropriate;
(c) limiting payments in kind to those
clearly appropriate for the personal use and
benefit of the domestic worker, such as food
and accommodation;
(d) ensuring that, when a domestic worker
is required to live in accommodation provided by the household, no deduction may be
made from the remuneration with respect to
that accommodation, unless otherwise agreed
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e) varmistettava, että kotitaloustyön suorittamiseen suoraan liittyviä tarvikkeita, kuten
työasua, työkaluja tai suojaimia ja niiden
puhdistusta ja ylläpitoa, ei katsota luontaissuorituksiksi eikä niiden kustannuksia vähennetä kotitaloustyöntekijän palkasta.
15. 1) Kotitaloustyöntekijöille olisi annettava jokaisella maksukerralla helposti ymmärrettävä kirjallinen laskelma heille maksettavasta koko palkasta ja kunkin mahdollisesti
tehdyn vähennyksen määrästä ja tarkoituksesta.
2) Työsuhteen päättyessä jäljellä olevat
maksusuoritukset olisi maksettava välittömästi.
16. Jäsenvaltioiden olisi toimillaan varmistettava, etteivät kotitaloustyöntekijöiden edellytykset ole yleensä työntekijöiden edellytyksiä epäedullisempia työntekijöiden esittäessä
maksuvaatimuksia työnantajan maksukyvyttömyyden tai kuolemantapauksen yhteydessä.
17. Mikäli majoitusta ja ruokaa tarjotaan,
niiden olisi kansalliset edellytykset huomioon
ottaen sisällettävä seuraavat seikat:
a) erillinen yksityinen huone, joka on
asianmukaisesti kalustettu ja varustettu riittävällä ilmanvaihdolla sekä lukolla, jonka avain
olisi annettava kotitaloustyöntekijälle;
b) pääsy sopiviin yhteisiin tai yksityisiin
saniteettitiloihin;
c) riittävä valaistus ja tarvittaessa lämmitys
ja ilmastointi kotitaloudessa vallitsevien olosuhteiden mukaisesti ja
d) laadukkaita ja määrältään riittäviä aterioita, jotka soveltuvat kohtuullisessa määrin
kyseisen kotitaloustyöntekijän mahdollisiin
kulttuurisiin ja uskonnollisiin vaatimuksiin.
18. Mikäli työsuhde irtisanotaan työnantajan aloitteesta muusta syystä kuin vakavan
rikkomuksen vuoksi, kotitaloudessa asuville
kotitaloustyöntekijöille olisi taattava kohtuullinen irtisanomisaika ja sinä aikana vapaaaikaa, jotta he pystyvät etsimään uuden työpaikan ja majoituksen.
19. Jäsenvaltioiden olisi edustavimpien
työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ja, milloin
tällaisia on olemassa, kotitaloustyöntekijöitä
edustavien järjestöjen ja kotitaloustyöntekijöiden työnantajia edustavien järjestöjen
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to by the worker; and
(e) ensuring that items directly related to
the performance of domestic work, such as
uniforms, tools or protective equipment, and
their cleaning and maintenance, are not considered as payment in kind and their cost is
not deducted from the remuneration of the
domestic worker.
15. (1) Domestic workers should be given
at the time of each payment an easily understandable written account of the total remuneration due to them and the specific amount
and purpose of any deductions which may
have been made.
(2) Upon termination of employment, any
outstanding payments should be made
promptly.
16. Members should take measures to ensure that domestic workers enjoy conditions
not less favourable than those of workers
generally in respect of the protection of
workers’ claims in the event of the employer’s insolvency or death.
17. When provided, accommodation and
food should include, taking into account national conditions, the following:
(a) a separate, private room that is suitably
furnished,
adequately
ventilated
and
equipped with a lock, the key to which
should be provided to the domestic worker;
(b) access to suitable sanitary facilities,
shared or private;
(c) adequate lighting and, as appropriate,
heating and air conditioning in keeping with
prevailing conditions within the household;
and
(d) meals of good quality and sufficient
quantity, adapted to the extent reasonable to
the cultural and religious requirements, if
any, of the domestic worker concerned.
18. In the event of termination of employment at the initiative of the employer, for
reasons other than serious misconduct, livein domestic workers should be given a reasonable period of notice and time off during
that period to enable them to seek new employment and accommodation.
19. Members, in consultation with the most
representative organizations of employers
and workers and, where they exist, with organizations representative of domestic workers and those representative of employers of
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kanssa neuvotellen toteutettava toimia, joiden
tarkoituksena on esimerkiksi
a) suojata kotitaloustyöntekijöitä poistamalla tai minimoimalla kohtuullisesti edellytettävissä määrin työhön liittyviä vaaroja tai riskejä tapaturmien, ammattitautien ja kuolemantapausten ehkäisemiseksi sekä työterveyden
ja -turvallisuuden edistämiseksi kotitaloustyön tekopaikalla;
b) tarjota yleissopimuksen 17 artiklan mukainen riittävä ja asianmukainen tarkastusjärjestelmä ja riittävät rangaistukset työterveysja työturvallisuuslakien ja -asetusten rikkomisesta;
c) perustaa menettelyt, joilla kerätään ja
julkaistaan tilastot kotitaloustyöhön liittyvistä
tapaturmista ja ammattitautien sekä muut tilastot, joiden katsotaan osaltaan edistävän
työterveyteen ja -turvallisuuteen liittyvien
riskien ja tapaturmien ehkäisemistä;
d) järjestää työterveys- ja työturvallisuusneuvontaa, mukaan lukien ergonomiset seikat
ja suojaimet, sekä
e) kehittää koulutusohjelmia ja levittää ohjeistoja erityisesti kotitaloustyötä koskevista
työterveys- ja työturvallisuusvaatimuksista.

domestic workers, should take measures,
such as to:
(a) protect domestic workers by eliminating
or minimizing, so far as is reasonably practicable, work-related hazards and risks, in order to prevent injuries, diseases and deaths
and promote occupational safety and health
in the household workplace;
(b) provide an adequate and appropriate
system of inspection, consistent with Article
17 of the Convention, and adequate penalties
for violation of occupational safety and
health laws and regulations;
(c) establish procedures for collecting and
publishing statistics on accidents and diseases related to domestic work, and other statistics considered to contribute to the prevention of occupational safety and health related
risks and injuries;
(d) advise on occupational safety and
health, including on ergonomic aspects and
protective equipment; and
(e) develop training programmes and disseminate guidelines on occupational safety
and health requirements specific to domestic
work.
20. (1) Members should consider, in accordance with national laws and regulations,
means to facilitate the payment of social security contributions, including in respect of
domestic workers working for multiple employers, for instance through a system of
simplified payment.
(2) Members should consider concluding
bilateral, regional or multilateral agreements
to provide, for migrant domestic workers
covered by such agreements, equality of
treatment in respect of social security, as well
as access to and preservation or portability of
social security entitlements.

20. 1) Jäsenvaltioiden olisi harkittava kansallisten lakien ja asetusten mukaisia keinoja,
joilla helpotetaan sosiaaliturvamaksujen maksua, myös useiden työntekijöiden palveluksessa olevista kotitaloustyöntekijöistä esimerkiksi yksinkertaistetun maksujärjestelmän
avulla.
2) Jäsenvaltioiden olisi harkittava kahdenvälisten, alueellisten tai monenvälisten sopimusten tekemistä, jotta tällaisten sopimusten
soveltamisalaan kuuluville kotitaloustyötä tekeville siirtotyöläisille voidaan tarjota yhdenvertainen kohtelu sosiaaliturvan suhteen, pääsy sosiaaliturvan etuuksien piiriin sekä etuuksien säilyminen tai siirrettävyys.
3) Luontaissuoritusten rahallinen arvo olisi
(3) The monetary value of payments in
otettava riittävästi huomioon sosiaaliturvan kind should be duly considered for social seyhteydessä, myös työnantajamaksujen ja koti- curity purposes, including in respect of the
taloustyöntekijöiden etuuksien osalta.
contribution by the employers and the entitlements of the domestic workers.
21. 1) Jäsenvaltioiden olisi harkittava täy21. (1) Members should consider additional
dentäviä toimia, joilla varmistetaan kotitalo- measures to ensure the effective protection of
ustyöntekijöiden ja erityisesti kotitaloustyötä domestic workers and, in particular, migrant
tekevien siirtotyöläisten tehokas suojelu, esi- domestic workers, such as:
merkkinä
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a) kansallisen neuvontapuhelimen perustaminen tulkkipalveluineen tukea tarvitseville
kotitaloustyöntekijöille;
b) yleissopimuksen 17 artiklan mukaisen
järjestelmän tarjoaminen ennen työllistymistä
tapahtuvien vierailujen tekemiseksi kotitalouksiin, joihin kotitaloustyöhön tulevat siirtotyöläiset on tarkoitus työllistää;
c) tilapäisasumisen verkoston kehittäminen;
d) työnantajien tietojen lisääminen omista
velvoitteistaan tarjoamalla tietoa hyvistä käytännöistä kotitaloustyöntekijöiden työllistämisessä, kotitaloustyötä tekeviä siirtotyöläisiä
koskevista työllisyys- ja maahanmuuttolakien
velvoitteista, lainvalvontajärjestelyistä ja seuraamuksista rikkomusten yhteydessä sekä kotitaloustyöntekijöiden ja heidän työnantajiensa saatavilla olevista tukipalveluista;
e) työntekijöiden pääsyn varmistaminen
kantelujärjestelyjen piiriin ja työntekijöiden
mahdollisuus käyttää siviili- ja rikosoikeudellisia oikeuskeinoja työsuhteen aikana ja sen
jälkeen riippumatta siitä, onko henkilö poistunut kyseisestä maasta, ja
f) julkisten neuvontapalvelujen tarjoaminen
kotitaloustyöntekijöille heidän ymmärtämillään kielillä heidän oikeuksistaan, asiaan vaikuttavista laeista ja asetuksista, käytettävissä
olevista kantelujärjestelmistä ja oikeuskeinoista sekä työasioita että maahanmuuttoa
koskevasta lainsäädännöstä ja oikeudellista
suojelusta rikosten yhteydessä, esimerkkeinä
väkivalta, ihmiskauppa ja vapaudenriisto, ja
kaiken muun heidän mahdollisesti tarvitsemansa merkityksellisen tiedon antaminen.
2) Kotitaloustyötä tekevien siirtotyöläisten
lähtömaina toimivien maiden olisi avustettava
näiden työntekijöiden oikeuksien tehokkaassa
suojelussa tiedottamalla työntekijöille heidän
oikeuksistaan ennen lähtöä, perustamalla oikeusapurahastoja, sosiaalipalveluja ja erikoistuneita konsulipalveluja sekä toteuttamalla
muita soveltuvia toimenpiteitä.
22. Jäsenvaltioiden olisi edustavimpien
työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ja, milloin
tällaisia on olemassa, kotitaloustyöntekijöitä
edustavien järjestöjen ja kotitaloustyöntekijöiden työnantajia edustavien järjestöjen
kanssa neuvoteltuaan harkittava niiden edellytysten täsmentämistä laeilla, asetuksilla tai
muilla toimenpiteillä, joiden vallitessa kotita-
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(a) establishing a national hotline with interpretation services for domestic workers
who need assistance;
(b) consistent with Article 17 of the Convention, providing for a system of preplacement visits to households in which migrant domestic workers are to be employed;
(c) developing a network of emergency
housing;
(d) raising employers’ awareness of their
obligations by providing information on good
practices in the employment of domestic
workers, employment and immigration law
obligations regarding migrant domestic
workers, enforcement arrangements and
sanctions in cases of violation, and assistance
services available to domestic workers and
their employers;
(e) securing access of domestic workers to
complaint mechanisms and their ability to
pursue legal civil and criminal remedies, both
during and after employment, irrespective of
departure from the country concerned; and
(f) providing for a public outreach service
to inform domestic workers, in languages
understood by them, of their rights, relevant
laws and regulations, available complaint
mechanisms and legal remedies, concerning
both employment and immigration law, and
legal protection against crimes such as violence, trafficking in persons and deprivation
of liberty, and to provide any other pertinent
information they may require.
(2) Members that are countries of origin of
migrant domestic workers should assist in the
effective protection of the rights of these
workers, by informing them of their rights
before departure, establishing legal assistance
funds, social services and specialized consular services and through any other appropriate measures.
22. Members should, after consulting with
the most representative organizations of employers and workers and, where they exist,
with organizations representative of domestic
workers and those representative of employers of domestic workers, consider specifying
by means of laws, regulations or other measures, the conditions under which migrant
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loustyötä tekevillä siirtotyöläisillä on oikeus
kotiinpaluuseen ilman heille itselleen aiheutuvia kuluja heidän työsopimuksensa päättymisen tai irtisanomisen yhteydessä.
23. Jäsenvaltioiden olisi edistettävä yksityisten työnvälitystoimistojen hyviä käytäntöjä kotitaloustyöntekijöitä kohtaan, mukaan
lukien kotitaloustyötä tekevät siirtotyöläiset,
ottaen huomioon yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevan yleissopimuksen, 1997 (nro
181), ja yksityisiä työnvälitystoimistoja koskevan suosituksen, 1997 (nro 188).
24. Niiltä osin kuin tämä on yksityisyyden
suojaa koskevien kansallisten lakien ja käytännön mukaista, jäsenvaltiot voivat harkita
edellytyksiä, joiden vallitessa työsuojelutarkastajille tai muille kotitaloustyöhön sovellettavien säännösten valvonnasta vastuullisille
viranomaisille olisi annettava lupa päästä tiloihin, joissa työtä tehdään.
25. 1) Jäsenvaltioiden olisi edustavimpien
työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ja, milloin
tällaisia on olemassa, kotitaloustyöntekijöitä
edustavien järjestöjen ja kotitaloustyöntekijöiden työnantajia edustavien järjestöjen
kanssa neuvotellen laadittava toimintamalleja
ja ohjelmia, joilla
a) kannustetaan jatkamaan kotitaloustyöntekijöiden osaamisen ja pätevyyksien kehittämistä, mukaan lukien tarvittaessa lukutaito,
tarkoituksena parantaa heidän ammatillisia
kehitys- ja työllistymismahdollisuuksiaan;
b) vastataan kotitaloustyöntekijöiden tarpeeseen tasapainottaa työ ja yksityiselämä ja
c) varmistetaan, että kotitaloustyöntekijöiden huolenaiheet ja oikeudet otetaan huomioon yleisissä pyrkimyksissä sovittaa yhteen työ ja perheenhuoltovelvollisuudet.
2) Jäsenvaltioiden olisi edustavimpien
työnantaja- ja työntekijäjärjestöjen ja, milloin
tällaisia on olemassa, kotitaloustyöntekijöitä
edustavien järjestöjen ja kotitaloustyöntekijöiden työnantajia edustavien järjestöjen
kanssa neuvoteltuaan kehitettävä asianmukaisia indikaattoreita ja mittausjärjestelmiä, joilla vahvistetaan kansallisten tilastovirastojen
valmiuksia kerätä tietoja tehokkaasti kotitaloustyötä koskevien, vaikuttavien poliittisten
päätösten tueksi.
26. 1) Jäsenvaltioiden olisi harkittava keskinäistä yhteistyötä varmistaakseen kotitalo-

domestic workers are entitled to repatriation
at no cost to themselves on the expiry or termination of the employment contract for
which they were recruited.
23. Members should promote good practices by private employment agencies in relation to domestic workers, including migrant
domestic workers, taking into account the
principles and approaches in the Private Employment Agencies Convention, 1997 (No.
181), and the Private Employment Agencies
Recommendation, 1997 (No. 188).
24. In so far as compatible with national
law and practice concerning respect for privacy, Members may consider conditions under which labour inspectors or other officials
entrusted with enforcing provisions applicable to domestic work should be allowed to
enter the premises in which the work is carried out.
25. (1) Members should, in consultation
with the most representative organizations of
employers and workers and, where they exist, with organizations representative of domestic workers and those representative of
employers of domestic workers, establish
policies and programmes, so as to:
(a) encourage the continuing development
of the competencies and qualifications of
domestic workers, including literacy training
as appropriate, in order to enhance their professional development and employment opportunities;
(b) address the work–life balance needs of
domestic workers; and
(c) ensure that the concerns and rights of
domestic workers are taken into account in
the context of more general efforts to reconcile work and family responsibilities.
(2) Members should, after consulting with
the most representative organizations of employers and workers and, where they exist,
with organizations representative of domestic
workers and those representative of employers of domestic workers, develop appropriate
indicators and measurement systems in order
to strengthen the capacity of national statistical offices to effectively collect data necessary to support effective policy-making regarding domestic work.
26. (1) Members should consider cooperating with each other to ensure the effective
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ustyötä koskevan vuoden 2011 yleissopimuksen ja tämän suosituksen tehokkaan soveltamisen kotitaloustyötä tekeviin siirtotyöläisiin.
2) Jäsenvaltioiden olisi tehtävä yhteistyötä
kahdenvälisesti, alueellisesti ja maailmanlaajuisesti kotitaloustyöntekijöiden suojelun tehostamiseksi erityisesti asioissa, jotka koskevat pakkotyön ja ihmiskaupan ennaltaehkäisyä, pääsyä sosiaaliturvan piiriin, kotitaloustyöntekijöiksi toiseen maahan henkilöitä
välittävien yksityisten työnvälitystoimistojen
toiminnan seuraamista, hyvien käytäntöjen
levittämistä ja kotitaloustyöhön liittyvien tilastojen keräämistä.
3) Jäsenvaltioiden olisi ryhdyttävä toimiin
auttaakseen toinen toistaan panemaan yleissopimuksen määräykset täytäntöön tehostamalla kansainvälistä yhteistyötä tai tukea tai
molempia, mukaan lukien sosiaalisen ja taloudellisen kehityksen, köyhyyden poistamiseen tähtäävien ohjelmien ja kaikkien saatavilla olevan koulutuksen tukeminen.
4) Jäsenvaltioiden olisi harkittava diplomaattisten erioikeuksien puitteissa
a) diplomaattihenkilökunnan periaatteiden
ja käytännesääntöjen voimaan saattamista,
joiden tarkoituksena on estää kotitaloustyöntekijöiden oikeuksien loukkaukset, ja
b) kahdenvälistä, alueellista tai monenvälistä yhteistyötä estääkseen kotitaloustyöntekijöihin kohdistuvia epäasiallisia käytäntöjä.
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application of the Domestic Workers Convention, 2011, and this Recommendation, to
migrant domestic workers.
(2) Members should cooperate at bilateral,
regional and global levels for the purpose of
enhancing the protection of domestic workers, especially in matters concerning the prevention of forced labour and trafficking in
persons, the access to social security, the
monitoring of the activities of private employment agencies recruiting persons to work
as domestic workers in another country, the
dissemination of good practices and the collection of statistics on domestic work.
(3) Members should take appropriate steps
to assist one another in giving effect to the
provisions of the Convention through enhanced international cooperation or assistance, or both, including support for social
and economic development, poverty eradication programmes and universal education.
(4) In the context of diplomatic immunity,
Members should consider:
(a) adopting policies and codes of conduct
for diplomatic personnel aimed at preventing
violations of domestic workers’ rights; and
(b) cooperating with each other at bilateral,
regional and multilateral levels to address
and prevent abusive practices towards domestic workers.
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