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1 Johdanto 

Useissa Euroopan maissa on etsitty erilaisia politiikkatoimia, jotka tähtäävät työllisyysasteiden 

nostoon ja julkisten budjettien tasapainottamiseen. Tähän haasteeseen on vastattu muun 

muassa luomalla kannustimia työvaltaisten palvelujen kulutukseen. Useissa maissa on käytössä 

kotitalousvähennys, jonka tavoitteena on nimenomaan tukea kotitalouspalveluita tarjoavien 

alojen työllisyyttä sekä kitkeä harmaata taloutta. Kotitalousvähennysjärjestelmässä palvelun 

ostaja voi vähentää tietyn osuuden ostetusta työstä tuloveroistaan. Vähennys siis alentaa 

kuluttajan kohtaaman palvelun hintaa, ja tällä tavoitellaan kotitalouspalveluiden kulutuksen 

lisääntymistä ja siten työllisyyden kasvua näissä palvelualojen yrityksissä. Työvaltaisille aloille 

toteutettu alennettu arvonlisäverokanta on tavoitteiltaan hyvin samanlainen politiikkatoimi. 

Alennetuista arvonlisäverokannoista on jo melko laajasti tutkimustietoa eri palvelualoilta, 

esimerkiksi kampaamo- ja ravintola-aloilta. Tutkimustulokset ovat melko yksimielisiä siitä, että 

alennetut arvonlisäverokannat ovat tehottomia keinoja lisätä palveluiden kysyntää ja siten 

alan työllisyyttä (Kosonen 2015; Harju, Kosonen ja Skans 2018; Benzarti, Carloni, Harju ja 

Kosonen 2020). Sen sijaan kotitalousvähennyksen aiheuttamista kysyntä- ja 

työllisyysvaikutuksista ei ole vielä juurikaan tutkimustietoa. Tämä on suuri puute ottaen 

huomioon näiden politiikkatoimien yleisyys ja se, että vaikutukset eivät välttämättä ole 

samankaltaisia alennettujen arvonlisäverokantojen aiheuttamien vaikutusten kanssa. 

Tämä muistio kokoaa yhteen keskeisimmät tulokset laajemmasta englanninkielisestä 

raportistamme Valtioneuvoston kanslialle laajemmasta englanninkielisestä raportistamme 

Valtioneuvoston kanslialle (Harju ym. 2021), jossa tarkastellaan kotitalousvähennyksen 

vaikutuksia palveluiden kysyntään ja sen laajempiin vaikutuksiin taloudessa.1 Tarkastelemme 

tutkimuksessa kotitalouspalveluiden ja kotitalousvähennyksen käyttöä sekä erityisesti 

kotitalousvähennyksen vaikutuksia palveluiden kulutukseen ja välillisesti muihin tulemiin kuten 

työllisyyteen ja harmaaseen talousteen monipuolisesti. Kuvailevassa osuudessa käytämme 

paljon yksityiskohtaista tietoa sisältäviä laajoja rekisteriaineistoja sekä kyselytutkimusta.  

Kotitalousvähennyksen kausaalisten vaikutusten selvittäminen kotitalouspalveluiden 

kulutukseen, työllisyyteen ja harmaaseen talouteen on tutkimuksemme suurin ansio suhteessa 

aiempaan kirjallisuuteen. Käytämme tutkimuksessamme kahta eri tutkimusasetelmaa. Ensiksi 

hyödynnämme Ruotsin kotitalousvähennyksen käyttöönottoa heinäkuussa 2007. 

Tutkimuksessa vertaamme ruotsalaisia siivouspalvelualan yrityksiä vastaaviin suomalaisiin 

yrityksiin ennen ja jälkeen Ruotsin kotitalousvähennysjärjestelmän käyttöönoton. 

Tarkastelemme samalla Ruotsin heinäkuun 2009 järjestelmämuutosta, jossa yritykset ryhtyivät 

kuluttajien sijaan tilittämään vähennyksen palvelunoston yhteydessä, jolloin kuluttajat 

maksoivat palveluista suoraan vähennyksellä alennetun hinnan. Toiseksi hyödynnämme 

Suomen 2009 alussa tapahtunutta muutosta, jossa kotitalousvähennyksen vuosittainen 

enimmäismäärä remonttialan palveluille nousi huomattavasti. Vertailemme suomalaisia 

 
1 Tarkemmat tiedot tutkimukseen liittyvistä yksityiskohdista on selitetty varsinaisessa 
englanninkielisessä raportissa, erityisesti liittyen määritelmiin, rajauksiin ja empiirisiin menetelmiin. Siksi 
kehotamme lukijaa perehtymään englanninkieliseen raporttiin, jos tiettyjen yksityiskohtien puuttuminen 
tästä yhteenvetoartikkelista askarruttaa. 
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remonttipalveluita tarjoavia yrityksiä suomalaisiin samankaltaisiin yrityksiin ennen ja jälkeen 

muutoksen. Näiden muutosten ja vertailuasetelmien hyödyntäminen antaa mahdollisuuden 

tutkia tätä haastavaa kysymystä siitä, mikä on kotitalousvähennyksen rooli 

kotitalouspalveluiden kulutuksen muutoksissa. 

Lisäksi käytämme tutkimuksessa keräämäämme kyselyaineistoa kotitalousvähennyksen 

käytöstä ja vähennykseen liittyvistä säännöistä. Näiden aineistojen ohella käytämme tulonjaon 

palveluaineistoa sekä SISU-mikrosimulaatiomallia. Kyselyyn perustuvat tuloksemme osoittavat, 

että noin viidennes työikäisistä ihmisistä käyttää kotitalousvähennykseen oikeuttavia 

palveluita vuoden aikana. Tämä luku vastaa suunnilleen sitä osuutta, joka rekisteritietojen 

perusteella on myös hyödyntänyt kotitalousvähennystä verotuksessaan. Kysely paljastaa myös, 

että ihmiset eivät ymmärrä tai tiedä kotitalousvähennykseen liittyviä sääntöjä kovin hyvin. Tätä 

tukee myös rekisteriaineistoilla tehty analyysi, jossa havaitsemme, että moni veronmaksaja 

tekee ilmeisen virheen hakiessaan vähennystä ja ilmoittaa veroilmoituksellaan pienemmän 

summan kuin mitä voisivat. Kuvaileva osiomme paljastaa myös, että kotitalousvähennystä 

hyödynnetään sitä enemmän mitä suuremmat ovat kotitalouden tulot, ja tämä yhteys on hyvin 

voimakas. Kotitalousvähennys on siis hyvin regressiivinen verovähennys. Syinä tähän voi olla 

se, että suurempituloiset käyttävät tällaisia kotitalouspalveluja enemmän ja toisaalta se, että 

vähennys tehdään tuloveroista, joita pitää olla riittävästi, että vähennystä voi täysimääräisesti 

hyödyntää. Kotitalousvähennyksen käytön ja kotitalouden tulojen välinen yhteys on hyvin 

voimakas verrattuna esimerkiksi elintarvikkeiden tai ravintoloiden alennetun alv:n 

tulonjakovaikutuksiin, koska näitä tuotteita kulutetaan pienituloistenkin keskuudessa, mutta 

tulostemme mukaan kotitalousvähennystä ei juurikaan alhaisilla tulotasoilla hyödynnetä 

(Riihelä 2010). 

Kotitalousvähennyksen kausaalisia vaikutuksia analysoidessa käytämme aineistona pääasiassa 

Suomen ja Ruotsin verohallintojen yritystason aineistoa kausiveroilmoituksista, joka sisältää 

yritystason tietoja arvonlisäverollisista myynneistä ja vähennyskelpoisesta välituotekäytöstä 

kuukausittain. Lisäksi hyödynnämme henkilötason aineistoa kotitalousvähennyksen käytöstä 

Suomessa ja Ruotsissa sisältäen tiedon mistä yrityksistä palvelut on ostettu. Lisäksi meillä on 

käytössämme aineisto kotitalouspalveluita tarjoavien yritysten ja vähennystä hakeneiden 

kuluttajien vuosittaisista tuloverotiedoista.  

Tuloksemme osoittavat, että kotitalousvähennyksen vaikutus yritysten myytyjen palvelujen 

arvoon on hyvin pieni. Tutkimme ensin Ruotsin kotitalousvähennyksen käyttöönottoa 

siivouspalveluille vuonna 2007. Vaikka kuvailevan analyysimme mukaan 

kotitalousvähennyksestä tuli sen käyttöönoton jälkeen Ruotsissa suhteellisen suosittu, emme 

havaitse mitään muutosta siivouspalveluyritysten ilmoittamien myyntien arvoissa tai yritysten 

välituotekäytön muuttumisessa. Tämä tarkoittaa, että kotitalousvähennys ei näytä lisänneen 

siivouspalvelujen kulutusta. Lisäksi havaitsemme, että suomalaisten ja ruotsalaisten 

siivouspalveluyritysten myynnit ja ostot kehittyivät hyvin samalla tavoin ennen Ruotsin 

reformia, eikä muita merkittäviä siivouspalvelualaan vaikuttaneita muutoksia vuoden 2007 

ympärillä ollut kummassakaan maassa. Tämä viittaa siihen, että tutkimusasetelmana vertailu 

Suomen siivouspalveluyrityksiin on hyvä ja tuloksia voi tulkita suorina vaikutuksina eri tulemiin. 



 3 

 

Tutkimme myös Ruotsin 2009 järjestelmämuutosta, mutta tätä analyysiä vaikeuttaa samaan 

aikaan tapahtuva finanssikriisi, joka vaikutti Suomen ja Ruotsin talouksiin eri tavoin, sekä 

Suomessa tapahtunut samanaikainen muutos vähennyksen määrässä. Lisäksi tässä 

muutoksessa varsinaiset taloudelliset kannustimet kotitalousvähennyssäännöissä eivät 

muuttuneet, vain tilitysvelvollisuus siirtyi kuluttajilta yrityksille. Tulostemme perusteella 

tämäkään muutos ei kuitenkaan aiheuttanut merkittävää lisäystä yritysten myyntien tai 

ostojen arvossa. Remonttipalveluista haettavan kotitalousvähennyksen enimmäismäärän lisäys 

1150 eurosta 3000 euroon Suomessa vuoden 2009 alusta ei myöskään kasvattanut 

remonttipalveluiden kulutusta suhteessa suomalaisen vertailujoukon palvelualoihin. Vaikka 

tämä muutos näkyy selvästi haettujen kotitalousvähennysten euromääräisessä 

kokonaissummassa, emme tässäkään tapauksessa havaitse kasvua remonttipalveluiden 

myyntien tai välituotteiden arvoissa suhteessa vertailujoukon palvelualoihin. Tosin tätäkin 

analyysiä hiukan vaikeuttaa samaan aikaan tapahtuva finanssikriisi, joka voi vaikuttaa eri tavoin 

vertailussa oleviin yritysryhmiin. 

Tulostemme perusteella kotitalousvähennyksen käyttöönotto Ruotsissa 2007 ja 

tilitysvelvollisuuden muutos 2009 eivät siis aiheuttaneet merkittäviä muutoksia ruotsalaisten 

siivouspalvelualan yritysten myyntien tai ostojen arvossa. Johdonmukaisesti havaitsemme 

myös, että kotitalousvähennyksen enimmäismäärän suuri nosto remonttipalveluille Suomessa 

vuoden 2009 alusta ei aiheuttanut mitään merkittävää nousua näiden palveluiden myynneissä. 

Nämä tulokset tarkoittavat, että palveluiden kysyntä ei muuttunut, vaikka palveluiden 

efektiivisen hinta aleni tai vähennysten enimmäismäärä kasvoi. Tulosten perusteella näiden 

palveluiden kysynnän jousto vähennyksen suhteen on hyvin pieni, eli kuluttajat eivät ole kovin 

herkkiä kotitalousvähennysmuutoksille palveluita kuluttaessaan. Kotitalousvähennyksen 

merkittävin tavoite on lisätä työvaltaisten palvelualojen työllisyyttä. Kun tulostemme mukaan 

näiden palveluiden kulutus ei lisäänny kotitalousvähennyksen myötä merkittävästi, ei 

myöskään työllisyys alalla kasva vähennyksen seurauksena. 

Tuloksemme tarjoavat tietoa myös kotitalousvähennyksen vaikutuksista harmaaseen 

talouteen. Kotitalousvähennyksen myötä yritysten kannustimet raportoida myyntejä kasvavat. 

Tarkastelemme tutkimuksessa nimenomaan yritysten verottajalle raportoituja myyntejä, joissa 

pitäisi tapahtua kasvua, mikäli veronkierto vähenee. Koska emme kuitenkaan havaitse 

muutosta raportoiduissa myynneissä tai välituotteiden käytössä, voimme tulkita, että 

veronkierto ei merkittävästi vähentynyt kotitalousvähennyksen käyttöönoton tai laajennusten 

myötä. Veronkierto on toinen merkittävä kotitalousvähennykselle asetettu tavoite, mutta 

tuloksemme eivät tue sitä, että kotitalousvähennys olisi tehokas keino harmaan talouden 

vähentämiseksi. 

Yllä kuvattuja tuloksien voi vielä koota kustannus-hyöty -analyysin avulla. 

Kotitalousvähennyksen tavoitteet ovat palvelualojen työllisyyden kasvu ja veronkierron 

väheneminen. Tulostemme perusteella nämä hyödyt jäävät pääosin toteutumatta. 

Kotitalousvähennys aiheuttaa kuitenkin merkittäviä kustannuksia, sillä vähennysten 

kokonaismäärä on yli 400 miljoonaa euroa vuodessa. Siksi kotitalousvähennysjärjestelmä ei ole 

tämänkaltaisen kustannus-hyöty -analyysin perusteella kovinkaan tehokas järjestelmä. 
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Kotitalousvähennyksen vaikutuksista palveluiden kulutukseen tai palvelualojen työllisyyteen on 

hyvin vähän kansainvälistä tutkimusta. Kotitalousvähennyksen kanssa samantapaisia hyötyjä 

tavoitellaan toisella politiikkamuodolla, työvaltaisten palvelualojen alennetuilla 

arvonlisäverokannoilla, joiden vaikutuksista on selvästi enemmän kansainvälistä 

tutkimustietoa (Kosonen 2015; Harju, Kosonen, Skans 2018; Carbonnier 2007; Benzarti et al. 

2020; Benzarti ja Carloni 2019). Arvonlisäverokantojen alennuksia on perusteltu sillä, että se 

johtaa kuluttajahintojen laskuun mikä sitten johtaisi palveluiden kulutuksen lisääntymiseen. 

Vaikka tavoitteet kotitalousvähennyksellä ja alennetuilla arvonlisäverokannoilla ovat 

samanlaiset, näiden kahden keinon välillä on myös selkeitä eroja. Kotitalousvähennyksen 

vaikutus palveluiden kustannuksiin kuluttajille on esimerkiksi Suomessa suurempi, mutta 

arvonlisäveron vaikutus voi olla selkeämpi, koska se näkyy suoraan kuluttajien kohtaamissa 

hinnoissa, kun taas kotitalousvähennys peritään jälkikäteen tuloveroista. Siksi 

kotitalousvähennyksellä voisi olla hyvinkin erilaisia vaikutuksia kuin vastaavien alojen 

alennetuilla arvonlisäverokannoilla. Tämän alennettuihin arvonlisäverokantoihin keskittyvän 

tutkimuskirjallisuuden tulokset ovat kuitenkin hyvin linjassa tämän tutkimusraportin tulosten 

kanssa, sillä niiden tulosten mukaan alennetut arvonlisäverokannat eivät johda palveluiden 

suurempaan kulutukseen, eivätkä siten myöskään alan työllisyyden kasvuun. Nämä aiemman 

kirjallisuuden tulokset voidaan tulkita siis samoin kuin tässä raportissa esitettävät, eli että 

kysynnän hintajousto palvelualoilla on pieni, eikä hintamuutokset siten johda merkittäviin 

kysynnän muutoksiin.  

Seuraavassa kuvailemme kotitalousvähennysjärjestelmien pääasialliset piirteet, tutkimuksessa 

käytetyt aineistot ja esitämme tuloksemme näistä. Lopussa teemme vielä loppupäätelmät 

tulostemme perusteella. 

2 Kotitalousvähennysjärjestelmät Suomessa ja Ruotsissa 

Kotitalousvähennys on käytössä sekä Suomessa että Ruotsissa. Vähennyksen avulla ihmiset 

voivat vähentää osan kotitalouspalvelujen työvoimakustannuksista tuloveroistaan. 

Vähennykseen oikeuttavia palveluita ovat esimerkiksi remontointipalvelut, siivous- ja 

hoivapalvelut.  

Verovähennys koostuu molemmissa maissa kolmesta parametrista. Ensimmäinen parametri on 

vähennysprosentti työvoimakustannuksista, joka on se osuus ostetusta työstä, minkä kuluttaja 

voi vähentää tuloveroistaan. Toinen tärkeä parametri on vähennyksen vuotuinen 

enimmäismäärä. Enimmäismäärä on henkilökohtainen ja samassa taloudessa asuvat, 

esimerkiksi puolisot, voivat siirtää vähennystä toisilleen, jos oma enimmäismäärä on jo 

saavutettu. Kolmas parametri on omavastuuosuus, joka on työvoimakustannusten määrä, joka 

ei sisälly hyvitettyihin työvoimakustannuksiin, Suomessa 100 euroa vuodessa. 

Tärkeä ero Suomen ja Ruotsin nykyjärjestelmien välillä on se, että Ruotsissa vähennys tehdään 

suoraan ostohetkellä myyjän toimesta, kun taas Suomessa ihmiset raportoivat itse 

kotitalousvähennystyön määrän tuloveroilmoituksellaan.  
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Kuviot 1 ja 2 alla näyttävät vähennyksen eri parametrien muutokset aikajanalla molemmissa 

maissa. Suomessa vähennyssääntöihin on tehty huomattavan paljon parametrimuutoksia 

kahden viimeisen vuosikymmenen aikana. Ruotsissa taas muutoksia on ollut vähemmän. 

Ruotsissa nykyinen kotitalousvähennysjärjestelmä alkoi siivous- ja hoivapalveluiden osalta 

heinäkuussa 2007 samassa muodossa kuin Suomessa, jossa kuluttaja tekee verovähennyksen 

tuloveroilmoituksellaan. Heinäkuussa 2009 Ruotsin järjestelmä muuttui siten, että myyjä 

tilittää vähennyksen suoraan palvelun myynnin yhteydessä ja vähennys laajeni kattamaan 

remontoinnin.  

Kuvio 1: Aikajana muutoksista kotitalousvähennyksen parametreissa Suomessa 

 

*2005–2008 1150 euron maksimivähennys remonttipalveluille 
Lisätietoja: Aikajanan yläpuolella on kotitalousvähennyksen yläraja (omavastuuosuus 100 euroa) ja janan alla 
työkulujen vähennettävä osuus prosentteina. 

Kuvio 2: Aikajana muutoksista kotitalousvähennyksen parametreissa Ruotsissa 

 

*2016–2019: 25 000 kruunun yläraja vähennykselle siivouksesta ja hoivasta (RUT) jos ostaja on alle 65-vuotias. 
2016– vähennettävä osuus remontoinnista (ROT) 30% ja siivouksesta ja hoivasta (RUT) 50%. 

Lisätietoja: Aikajanan yläpuolella on kotitalousvähennyksen yläraja (omavastuuosuus 1000 kruunua) ja janan alla 
työkulujen vähennettävä osuus prosentteina. 

3 Hypoteesit 

Kotitalousvähennys on tuloveroista tehtävä vähennys, jonka voi tehdä tiettyjen 

kotitalouspalvelujen kulutuksesta. Täten se alentaa kuluttajien kohtaamaa kotitalouspalvelun 

efektiivistä hintaa, jos kuluttajahinnat eivät muutu. Vähennyksen saamisen viive sekä 

epävarmuus vähennyksen suuruudesta voivat kuitenkin madaltaa kuluttajan antamaa 

painoarvoa vähennyksen nimelliselle hintavaikutukselle. Viime kädessä kotitalousvähennyksen 
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vaikutus hintaan riippuu kuitenkin siitä, missä määrin kotitalousvähennys muuttaa yritysten 

palveluistaan pyytämää hintaa eli mikä on vähennyksen kohtaanto hintoihin. Kohtaantoa 

voidaan tutkia seuraamalla markkinahintojen kehitystä tai yritysten kuluttajahintaisen 

liikevaihdon kehitystä. Jos esimerkiksi kotitalousvähennys on 50% palvelun hinnasta ja 

yritysten pyytämät hinnat nousevat 10%, menee 4/5 kotitalousvähennyksen hyödyistä 

kotitalouksille ja 1/5 yrityksille hintojen kautta. 

Olettaen, että kotitalousvähennys alentaa palvelujen efektiivisiä hintoja kuluttajille, sen 

seurauksena kuluttajat voivat kuluttaa näitä palveluita aiempaa enemmän. Teoriassa siis 

alemmat efektiiviset kuluttajahinnat voivat johtaa suurempaan palveluiden kysyntään. On 

kuitenkin empiirinen kysymys, miten paljon kulutus reagoi vähennykseen, eli minkä suuruinen 

palvelujen kysynnän jousto vähennyksen suhteen on.  

Sikäli kun kotitalousvähennys vaikuttaa palvelujen kulutusta lisäävästi, tämä voi johtaa 

kasvuun palveluja tarjoavien yritysten työvoiman käytössä. Mikäli kotitalousvähennys siis lisää 

kokonaisuudessaan siivous-, remontti- tai hoivapalvelujen kulutusta, näillä aloilla tarvitaan 

enemmän työvoimaa ja siten työllisyys parantuu. Kokonaistyöllisyyden kasvu kansantalouden 

tasolla kuitenkin riippuu vielä siitä, mistä lisätyövoima tulee, työttömyydestä vai siirtymistä 

muilta aloilta.  

Samaan tapaan kotitalousvähennys voi myös vähentää harmaata taloutta. Mikäli kuluttajat 

siirtyvät kotitalousvähennyksen myötä kuluttamaan palveluita ns. rehellisiltä yrityksiltä, jotka 

maksavat verot oikein, kotitalousvähennys vähentää yritysten veronkiertoa. Veronkierron 

vähenemiseen kuluttajien tarvitsee muuttaa käyttäytymistään vain siten, että he ostavat 

aiemmin harmaan talouden piiristä ostetun palvelun veroja maksavalta yritykseltä. Tämä 

vaikutus ei siten lisää palveluiden kokonaiskulutusta, mutta kasvattaa verotuloja. 

Kotitalousvähennys on niin merkittävä tuki, että siitä saatava hyöty kuluttajalle voi hyvinkin 

olla suurempi kuin hinnanalennus ostettaessa palveluita veroa kiertäviltä yrityksiltä. Siksi 

kuluttajat saattavat herkimmin reagoida kotitalousvähennykseen juuri tämänkaltaisen 

käyttäytymismuutoksen kautta. 

Valitettavasti yrityskohtaisia hinta-aineistoja ei ole käytettävissä tämän tutkimuksen tarpeisiin, 

joten kotitalousvähennyksen aiheuttamia hintavaikutuksia meillä ei ole mahdollisuutta 

suoraan tutkia. Pystymme kuitenkin hyödyntämään aineistoja myyntien ja ostojen arvoista 

yritystasolla, joka tarjoaa meille tavan arvioida kotitalousvähennyksen aiheuttamia muutoksia 

palveluiden kulutuksessa. Näistä tuloksista voimme johtaa myös tulkintaa siihen, miten 

työllisyys reagoi kotitalousvähennykseen. Aineistollamme voidaan myös päätellä 

kotitalousvähennyksen vaikutuksia veronkierron määrään. 
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4 Empiirinen analyysi 

Kuvailemme seuraavaksi kotitalousvähennyksen käyttöä ja niiden palvelujen kulutusta, jotka 

oikeuttavat kotitalousvähennykseen. Teemme tämän kuvailun rekisteriaineistojen ja 

työikäiselle väestölle suunnatun kyselyn avulla. 

Kuvion 3 vasemmassa paneelissa esitetään kotitalousvähennyksen käyttäjien lukumäärä (vasen 

akseli) ja vähennysten summa Suomessa vuosina 2001—2017 (oikea akseli). Kuvion oikea 

paneeli osoittaa kehityksen samalla tavoin Ruotsissa. Molemmissa maissa vähennyksen 

käytöstä on tullut suhteellisen yleistä, sillä esimerkiksi vuonna 2017 yli 400 000 suomalaista 

(noin viidesosa veronmaksajista) ja yli 1,5 miljoonaa ruotsalaista sai kotitalousvähennystä. 

Kuviossa voi nähdä melko suuria muutoksia erityisesti myönnettyjen vähennysten 

yhteissummissa, esimerkiksi kasvu Suomessa vuosina 2009-2011 tai lasku Ruotsissa vuodesta 

2016 alkaen. Nämä liittyvät tyypillisesti säännöissä tehtyihin muutoksiin, esimerkiksi 

enimmäismäärän nostoon tai laskuun.  

Kuvio 3: Kotitalousvähennyksen käyttö Suomessa ja Ruotsissa 

 

Lisätietoja: Musta viiva ja asteikko vasemmalla akselilla kuvaavat vähennyksen käyttäjien lukumäärää ja pylväät 
sekä asteikko oikealla akselilla kuvaavat myönnettyjen vähennysten yhteissummaa kyseisen vuoden nimellisenä 
arvona. Pystykatkoviivat merkitsevät muutoksia vähennyksen parametreissa. Lähde: Tilastokeskus ja 
Statistikmyndigheten SCB. 

Taulukossa 1 kuvataan niitä veronmaksajia, jotka käyttivät kotitalousvähennystä Suomessa 

vuosina 2006, 2011 ja 2014. Tämä analyysi perustuu Suomen Verohallinnolta saamaamme 

aineistoon kotitalousvähennyksen käyttäjistä eri vuosina. Naisten ja miesten välillä ei ole 

juurikaan eroa kotitalousvähennyksen käytössä, ja osuudet ovat pysyneet hyvin samanlaisina 

myös yli ajan. Merkittävä yhteinen piirre kotitalousvähennystä saavien keskuudessa on heidän 

suhteellisen korkea keskimääräinen ikä, joka on myös kasvanut viimeisen vuosikymmenen 

aikana. Huomattavaa on myös suuri eläkeläisten osuus kaikista vähennyksen saajista. 

Kotitalousvähennystä saavien määrä kasvoi vuosien 2006 ja 2010 välillä merkittävästi. Eniten 

vähennystä on myönnetty remontointipalveluiden ostoista ja lisäksi noin 45% 

kotitalousvähennystä saavista sai vähennystä myös edellisenä vuonna. 
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Taulukosta 1 käy ilmi, että kotitalousvähennyksen saajilla on huomattavasti korkeammat 

verotettavat tulot kuin keskimääräisellä suomalaisella veronmaksajalla. Suomalaisen 

veronmaksajan keskimääräinen verotettava tulo vuonna 2010 oli 25 852 euroa, kun taas 

kotitalousvähennystä saavan henkilön keskimääräinen verotettava tulo oli 47 750 euroa. 

Kotitalousvähennyksen saajien mediaanitulot olivat 33 954 euroa kun kaikkien veronmaksajien 

osalta mediaanitulo oli 21 311 euroa. Taulukko osoittaa myös, että kotitalousvähennyksen 

saajilla on suhteellisen korkeat verotettavat pääomatulot ja osingot, yhteensä keskimäärin 

noin 10 000 euroa vuodessa.  

Taulukko 1: Yhteenveto kotitalousvähennyksen käyttäjistä 2006, 2010 ja 2014 

 2006 
keski-
arvo 

 
keski-
hajonta 

 
medi-
aani 

2010 
keski-
arvo 

 
keski-
hajonta 

 
medi-
aani 

2014 
keski-
arvo 

 
keski-
hajonta 

 
medi-
aani 

Nainen 50.6%   51.3%   50.8%   
Nostanut eläkettä 35.6%   39.5%   45.4%   
Ikä 53.55 15.77 53 55.25 16.05 55 57.88 16.14 58 
Verotettava tulo 45914 160083 30620 47750 134565 33954 52375 159556 36373 
Ansiotulot 28373 60636 23738 29334 42488 24990 29397 45665 18649 
Eläke 7073 13378 0 9075 15959 0 11896 18926 0 
Pääomatulot ja 
luovutustappiot 

7226 111326 18 5598 74058 0 7257 109454 25 

Osingot ja osuus-
pääoman korot 

3242 50224 10 3744 63018 10 3825 57163 10 

Kotitalousvähennys 769 569 704 1088 996 717 905 816 625 
Vähen. remontointi 484 463 333 856 1015 368 715 837 306 
Vähen. siivous 254 556 0 197 457 0 155 369 0 
Vähen. hoiva 29 231 0 28 241 0 22 192 0 
Sai vähennystä ed. 
vuonna 

   43.6%   45.6%   

Havaintoja 241999   374530   347678   

Lisätietoja: Tämä taulukko kuvaa keskivertokotitalousvähennyksen saajan tuloja vuosina 2006, 2010 ja 2016. 
Rahamääreitä ei ole inflaatiokorjattu. Vertailuksi, keskivertoveronmaksajan verotettavat tulot olivat vuonna 2006 
22 896 euroa (mediaani: 18,596), vuonna 2010 25 852 euroa (mediaani: 21 311) ja vuonna 2014 28 800 euroa 
(mediaani: 23 805) (Lähde: Tilastokeskus, 2020). 

Kuvio 4 havainnollistaa kotitalousvähennystä saavien ja muiden ihmisten tulojakaumia 

tarkemmin. Tässä kuvailussa käytämme Tilastokeskuksen tulonjaon palveluaineistoa vuodelta 

2014, mikä mahdollistaa kotitalousvähennystä käyttäneiden ja muiden veronmaksajien 

vertailun tulotason mukaan. Tulojakaumat esitetään erikseen sen perusteella, käyttikö henkilö 

kotitalousvähennystä kyseisenä vuonna (vihreät pylväät) vai ei (läpinäkyvät pylväät). Kuviossa 

olevat pystykatkoviivat kuvaavat seuraavia tulojakauman persentiilipisteitä vasemmalta 

oikealle: 5, 25, 50 ,75 ja 95. Kuvio osoittaa, että kotitalousvähennystä saavat ansaitsevat 

keskimäärin selvästi enemmän kuin muut veronmaksajat. 

Kuvio 5 kuvaa kotitalousvähennyksen käytön ja kotitalouden käytettävissä olevien tulojen 

välistä yhteyttä SISU-mikrosimulointimallin avulla. Kuviossa sininen jana esittää mallilla tehdyn 

laskelman kotitalousvähennyksen keskimääräisestä käytöstä kotitalouden käytettävissä olevien 

tulojen mukaan nykyisillä kotitalousvähennyksen säännöillä. Mikrosimulaatio perustuu laajaan 

ja edustavaan otokseen suomalaisten verotiedoista ja perusura vastaakin melko tarkkaan 
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todellista kotitalousvähennyksen käyttöä. Kuviosta nähdään, että kotitalousvähennyksen 

käyttö on erittäin voimakkaasti tulosidonnaista siten, että mitä suurempituloinen kotitalous 

on, sitä enemmän euromääräisesti kotitalousvähennystä keskimäärin käytetään. Näiden 

tarkastelujen perusteella kotitalousvähennys on hyvin regressiivinen tuki.  

Lisäksi kuviossa 5 esitetään kaksi vaihtoehtoista skenaariota, jossa kotitalousvähennyksen 

enimmäismäärää muutetaan tuhannella eurolla vähentävästi tai lisäävästi. Tulokset ovat melko 

ennustettavia siten, että keskimääräinen käyttö muuttuu samaan suuntaan kuin 

enimmäismäärä, ja muutos on suhteessa nykytilaisen käytön määrään. Siten enimmäismäärän 

lisäys hyödyttäisi enemmän suurituloisia kotitalouksia ja päinvastoin pienentäminen vähentäisi 

enemmän suuri kuin pienituloisten kotitalouksien saamaa tukea. Tässä ei esitetä laskelmaa 

kotitalousvähennyksen prosenttiosuuden muutoksille, koska lopputulos olisi hyvin 

samansuuntainen tässä esitetyn laskelman kanssa. Huomioitavaa kuitenkin on, että nämä 

skenaariot eivät huomioi minkäänlaisia käyttäytymisen muutoksia vähennyksen käytössä, mitä 

muutoksesta voisi luultavasti kuitenkin seurata. 

Kuvio 4: Kotitalousvähennystä käyttäneiden ja muiden veronmaksajien tulojakaumat 

Lisätietoja: Histogrammi kuvaa veronmaksajien jakautumista 1000-euron tuloluokkiin Suomessa vuonna 2014. Vihreä 
jakauma kuvaa kotitalousvähennyksen saajia ja mustavalkoinen muita veromaksajia. Pystyakselin asteikko kertoo 
prosenttimäärän veronmaksajista kussakin tuloluokassa.  Jakauman 1. ja 99. persentiilin ylittävät havainnot on 
muunnettu kyseiselle rajalle (winsoroitu). Katkoviivat kuvaavat tuloja 5., 25., 50., 75. ja 95. tulopersentiilissä. 
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Kuvio 5: Kotitalousvähennyksen keskimäärä kotitalouden käytettävissä olevien tulojen 

mukaan ja kaksi skenaariota, jossa enimmäismäärää muutetaan 

 

Lisätietoja: SISU-mikrosimulaatiomallilla laskettu perusura siitä, kuinka paljon kotitaloudet käyttävät keskimäärin 
kotitalousvähennystä kotitalouden käytettävissä olevien tulojen mukaan vuoden 2018 
kotitalousvähennysparametreilla ja tuloilla. Lisäksi mallilla on laskettu skenaario kotitalousvähennyksen 
hyödyntämisen muutoksista staattisesti, joissa enimmäisvähennystä alennettaisiin tuhannella eurolla ja toinen 
skenaario, jossa sitä nostettaisiin tuhannella eurolla. 

Kuvio 6 näyttää kotitalousvähennykseen oikeuttavien työvoimakustannusten jakauman (vasen 

paneeli) ja henkilöiden saaman kotitalousvähennyksen jakauman (oikea paneeli) vuosina 

2009–2011. Tämä aineisto on saatu Suomen Verohallinnolta ja se sisältää kaikki 

kotitalousvähennykseen oikeuttavat palveluostot ja niistä saadut kotitalousvähennykset. 

Työvoimakustannukset kattavat veronmaksajien ilmoittamat tiedot kaikesta siitä työn 

määrästä, mistä he hakevat verovähennystä vuoden aikana ja veroviranomainen käyttää näitä 

tietoja verovähennyksen määrän laskemiseen. Kuvio osoittaa, että suurin osa ilmoitetuista 

työvoimakustannuksista on melko pieniä ja esimerkiksi mediaani työvoimakustannusten määrä 

on 1418 euroa, mikä oikeutti 750 euron vähennykseen. Kuvion oikea paneeli kuvaa 

toteutunutta kotitalousvähennysmäärien jakaumaa, joka lasketaan työvoimakustannusten 

perusteella.  

Vuosina 2009–2011 kotitalousvähennyksen enimmäismäärä oli 3000 euroa ja 

vähennysprosentti 60 %. Saadakseen siis täyden vähennyksen palvelun ostajan oli kirjattava 

vähintään 5167 euron työvoimakustannukset. Kuvion 6 vasemmassa paneelissa on selkeä 

kasauma täsmälleen tällä työvoimakustannusten arvolla. Tämän kasautuman lisäksi on 

kuitenkin toinen selvä kasautuminen 3000 euron kohdalla, joka on täsmälleen sama luku kuin 

suurimman verohyvityksen yläraja. Huomioitavaa on, että tämän ilmoituksen tulisi kuvata 

palvelun työvoimaosuuden hintaa, eikä sitä kuinka suuren summan kotitalousvähennystä 
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ilmoittaja tästä laskee saavansa. Ilmoittaessaan tämän määrän työvoimakuluistaan niiden 

ostaja saa vain 1700 euroa verovähennystä vuosina 2009–2011. Tähän kasautumiseen ei ole 

mitään taloudellisiin kannustimiin perustuvaa selitystä, ja siksi ympäröivästä jakaumasta 

poikkeava kasauma on tulkittavissa johtuvan veronmaksajien virheistä kotitalousvähennykseen 

liittyviä tietoja ilmoitettaessa. Tämän perusteella voidaan päätellä, että kaikki kuluttajat eivät 

joko ymmärrä kotitalousvähennysjärjestelmää tai sen ilmoittamiseen tarvittavaa 

verolomaketta. On lisäksi painotettava, että tämä virheiden määrä on vain se osa, jonka 

voimme varmasti määritellä olevan virheellisiä ilmoituksia ylimääräisen kasautumisen 

perusteella. On todennäköistä, että virheitä ilmoituksissa on huomattavasti enemmän kuin 

mitä tällä tavalla voimme varmasti aineistosta todentaa. Tuloksemme ovat myös hyvin 

samanlaisia silloin kun kotitalousvähennykseen liittyvät euromääräiset rajat ovat erisuuruiset, 

mikä selvästi tukee sitä, että ihmisten tekemät virheet eivät liity tähän tiettyyn 3000 euron 

rajaan ja kyse on yleisemmästä ilmiöstä.  

Kuvio 6: Kotitalousvähennysten jakauma vuosina 2009–2011 

 

Lisätietoja: Vasen kuvaaja havainnollistaa veronmaksajien ilmoittamien vähennyskelpoisten työkulujen jakauman 
2009–2011. Vaaka-akselilla on yhteenlasketut työkulut veronmaksajaa kohden yhtenä vuonna ja pystyakselin 
asteikko kuvaa havaintojen määrää 100 euron vähennysluokissa. Vuosina 2009–2011 vähennyksen yläraja oli 3000 
euroa ja tämän saadakseen täytyi veronmaksajan raportoida kuluja vähintään 5166,66 eurolla. 

Kysely. Tarkastelemme kuluttajien kokemuksia kotitalousvähennyksestä myös 

suunnittelemamme kyselyn avulla. Kyselyn toteutti puhelimitse Taloustutkimus Oy 

huhtikuussa 2020. Kyselyä varten haastateltiin puhelimitse 800 työikäistä (25-65 vuotiasta) 

Manner-Suomen asukasta. Vastaajat ovat edustava otos työikäisistä. Kyselyn kysymykset on 

jaettu kuuteen pääkategoriaan: 1) palveluhankinnat, 2) kotitalousvähennyksen käyttö, 3) 

tietämys kotitalousvähennyksestä, 4) kotitalousvähennyksen muutosten vaikutukset 

kysyntään, 5) harmaa talous palveluhankinnoissa, ja 6) koronaviruspandemian vaikutukset 

palveluhankintoihin. Tässä esitetään tärkeimmät havainnot kyselystä ja englanninkielisestä 

raportista löytyvät kaikkien kysymysten tulokset. 

Kuvio 7 näyttää palveluita ostaneiden ja kotitalousvähennystä hyödyntäneiden vastaajien 

lukumäärät kotitalousvähennyskelpoisissa palvelukategorioissa. Luvut kuvaavat kulunutta 

vuotta, ja kotitalousvähennyshakemuksien lukumäärä sisältää myös aikomuksen hakea 
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vähennystä tehdyistä palveluostoista vuonna 2020. Eniten palveluostoja ja hakemuksia on 

tehty remontoinnissa (173 ja 140 vastaajaa), seuraavaksi eniten siivous-/kotitaloustyössä (85 ja 

57 vastaajaa) ja vähiten hoito-/hoivatyössä (12 ja 4 vastaajaa). Huomattavaa kuitenkin on, että 

merkittävä enemmistö (562 vastaajaa 800:sta) ei ole tehnyt palveluhankintoja 

kotitalousvähennykseen oikeuttavilla aloilla. Lisäksi kaikki palveluja ostaneet eivät ole 

hakeneet, eivätkä aio hakea kotitalousvähennystä ostoistaan.  

Kuvio 7: Palveluhankinnat ja kotitalousvähennyksen käyttö 

  

Kyselyssä kartoitettiin myös vastaajien tietämystä kotitalousvähennysjärjestelmästä. Kuvio 8 

näyttää vastausjakauman kysymykseen kotitalousvähennyksen vähennysprosentista. Punainen 

pystyviiva näyttää oikean vastauksen (40 %), kun taas sininen pystyviiva näyttää 

vähennysprosentin vuodelle 2019 (50 %). Kuvio havainnollistaa selkeästi sitä, että 

kotitalousvähennysjärjestelmän yksityiskohdat eivät ole yleisesti kovinkaan hyvin tiedossa, sillä 

alle puolet vastaajista on vastannut joko vuoden 2020 tai vuoden 2019 vähennysprosentin. 

Huomattavaa lisäksi on, että 179 vastaajaa 800:sta vastasi ”en osaa sanoa”, mikä entisestään 

korostaa vastaajien heikkoa tietämystä kotitalousvähennyksestä. Vastaukset kysymykseen 

kotitalousvähennyksen enimmäismäärästä hajaantuivat vastaavalla tavalla. 
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Kuvio 8: Tietämys kotitalousvähennyksestä, vähennysprosentti 

 

Punainen pystyviiva näyttää oikean vastauksen. Sininen pystyviiva näyttää oikean vastauksen vuodelle 2019. N=621. 

Vastaajille esitettiin myös hypoteettisia tilanteita, joissa kotitalousvähennyksen yksityiskohdat 

muuttuvat ja kysyttiin näiden muutosten vaikutusta heidän palveluhankintoihinsa. 

Esimerkkeinä käytettiin tapahtunutta vähennysprosentin laskua 50 prosentista 40 prosenttiin 

sekä maksimivähennyksen laskua 2250 eurosta 1000 euroon. Kuvio 9 näyttää vastausten 

jakaumat näihin kysymyksiin. Enemmistö vastaajista on vastannut, etteivät he muuttaisi 

palvelukysyntäänsä esitettyjen kotitalousvähennysmuutosten vuoksi. Mielenkiintoista 

kuitenkin on, että maksimivähennyksen lasku vaikuttaisi suuremman osan vastanneista 

mielestä palveluostojensa vähenemiseen kuin vähennysprosentin lasku. Tämä on yllättävää, 

sillä maksimivähennyksen muutos vaikuttaisi vain niihin, jotka olisivat ostaneet tarpeeksi 

suurella rahamäärällä palveluita, kun taas vähennysprosentin muutos vaikuttaisi kaikkiin 

kotitalousvähennykseen oikeutettuihin. On mahdollista, että tämä johtuu 

maksimivähennyksen yhteydessä esitetyistä euromääristä, jotka voivat toimia lähtökohtina 

vastauksille. Tämä tulos vahvistaa edelleen käsitystä siitä, ettei kotitalousvähennyksen 

yksityiskohtia tunneta kovin hyvin. 
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Kuvio 9: Raportoidut kysyntävasteet kotitalousvähennyksen muutoksiin 

 

Vähennysprosentin muutos: 50 prosentista 40 prosenttiin. Maksimivähennyksen muutos: 2250 eurosta 1000 euroon. 
Kuvio ei esitä 17 havaintoa vähennysprosentin muutoksessa ja 14 maksimivähennyksen muutoksessa vaaka-akselin 
skaalan takia. 

Kyselyllä pyrittiin myös selvittämään harmaan talouden laajuutta palveluhankinnoissa. Tätä 

varten vastaajilta kysyttiin ovatko he itse tai onko joku heidän lähipiirissään teettänyt kuluneen 

vuoden aikana remontointi-, kotitalous- tai hoivatyötä tietäen, että palveluntarjoaja ei aio 

maksaa veroja työkorvauksestaan. Tämä kysymys kysytään lähipiiristä, koska on oletettavaa, 

että vastaaja on valmiimpi myöntämään lähipiirissä tapahtuneen veronkierron kuin omansa. 

On lisäksi mahdollista, että lähipiirikysymykseen vastatessaan vastaaja kertoo myös omasta 

veronkierrostaan. Kuvio 10 esittää vastausjakaumat näille kysymyksille. Huomattavaa on, että 

vain 4 vastaajaa myöntää itse ostaneensa palveluita tietäen, että niistä kierretään veroja ja 

lähipiirissäkin näitä vastauksia on pieni osa vastauksista. Lähipiirissä tapahtuneen veronkierron 

myöntää vain 44 vastaajaa 800:sta ja 709 vastaajaa raportoi, ettei lähipiirissä ole kierretty 

veroja. Tämän perusteella harmaa talous palveluostoissa ei vaikuta erityisen laajalta, vaikka on 

mahdollista, että kaikki vastaajat eivät paljasta harmaata taloutta kyselytutkimuksessa. 
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Kuvio 10: Onko teettänyt työtä tietäen, ettei palveluntarjoaja maksa palkkiosta veroa? 

 

Koska kyselyn kerääminen ajoittui koronapandemian aikaan huhtikuuhun 2020, kysyttiin 

kyselyssä koronaviruksen aiheuttamien poikkeusolojen vaikutuksista palveluhankintoihin. 

Kuvio 11 raportoi palvelualoittain vastaukset vaikutuksista. Poikkeusolot ovat vaikuttaneet 

määrällisesti eniten remontointiin (60 vastaajaa), toiseksi eniten siivous-/kotitaloustyöhön (46 

vastaajaa) ja vähiten hoito-/hoivatyöhön (11 vastaajaa). Mikäli kuitenkin verrataan 

palveluhankintoja vähentäneiden lukumäärää niihin, jotka ovat kyseisen alan palveluita 

ostaneet, suhteellisesti suurin vaikutus on ollut hoito-/hoivatyössä (11/12 = 91,7%), sitten 

siivous-/kotitaloustyössä (46/85 = 54,1%) ja vähiten remontoinnissa (60/173 = 34,7%). Tämä 

voi johtua siivous-/kotitaloustyöhön ja erityisesti hoito-/hoivatyöhön liittyvästä fyysisestä 

läheisyydestä, jota koronapandemian vuoksi halutaan välttää. On kuitenkin hyvä huomioida se, 

että kysely toteutettiin huhtikuussa 2020, eli se ajoittui pandemian alkuvaiheeseen Suomessa, 

jolloin voimassa oli tiukkoja rajoitustoimia ja vastaajat saattoivat olla varovaisimmillaan 

lähikontaktien kanssa. 
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Kuvio 11: Oletko jättänyt teettämättä tai siirtänyt myöhemmäksi palveluja poikkeusolojen 

vuoksi? 

 

Verohallintojen aineistot ja kuvaileva analyysi. Tutkittaessa kotitalousvähennyksen 

vaikutuksia palvelujen kulutukseen käytämme Suomen ja Ruotsin verohallinnoilta saatuja 

aineistoja. Analyysissä hyödynnetään kotitalousvähennyksessä tapahtuneita muutoksia 

Ruotsissa ja Suomessa, ja tutkitaan, miten yritysten raportoiman myynnin arvo muuttuu 

kotitalousvähennyksen muutosten seurauksena.  

Ensiksi kuvaillaan yritystason aineistoa, jolla analyysi toteutetaan. Käytössämme on 

kokonaisaineisto yrityksistä toimialoilta, jotka tuottavat kotitalousvähennykseen oikeuttavia 

palveluita. Nämä toimialat on valittu toimialakoodien perusteella. Analyysissämme käytämme 

pääasiassa tietoja yritysten kausiveroilmoituksista. Yritykset tilittävät tietoja myytyjen 

palveluiden arvonlisäveron määrästä sekä vähennyskelpoisen arvonlisäveron määrän 

kuukausittain, neljännesvuosittain tai vuosittain. Verotiedot ovat käytettävissä tammikuusta 

2006 joulukuuhun 2014.  

Hyödyntämällä näitä tietoja voimme tutkia kotitalousvähennyssääntöjen muutosten 

vaikutuksia palveluiden kulutukseen. Koska liikevaihdon määrä on palvelun (tuottaja)hinta 

kertaa myytyjen palveluiden määrä, voimme päätellä siitä muutoksia palveluiden kulutuksessa. 

Pyrimme myös kuvaamaan palveluiden hintojen muutoksen roolia liikevaihdon muutoksissa. 

Lisätukea saamme vähennyskelpoisten arvonlisäverotilitysten määristä, joka havainnollistaa 

sitä välituotteiden määrää, joka palveluiden tuottamiseen kohdistuu. Välituotteiden käytön 

muutokset kuvaavat yritysten myymien palveluiden määrän muutoksia, sillä mitä enemmän 

palveluita tuotetaan, sitä enemmän myös välituotteita tarvitaan.  
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Kuviossa 12 on esitetty yritysten myyntien yhteissumman kehitys ja kotitalousvähennykseen 

oikeuttavien palveluiden osuus näistä myynneistä siivous- ja remonttipalveluissa Suomessa ja 

Ruotsissa. Kuviosta selviää, että kokonaismyyntien määrä on Ruotsissa selvästi korkeampi 

molemmilla sektoreilla verrattuna Suomeen (vasen akseli). Kotitalousvähennyksen osuus 

kokonaismyynnistä on kuitenkin melko samansuuruinen maittain (oikea akseli). Ruotsissa 

siivousalalla kotitalousvähennysten osuus kasvaa nopeasti vuoden 2008 jälkeen, mutta 

kasvutrendi on melko lineaarinen yli ajan, eikä vuoden 2009 muutos aiheuta tässä trendissä 

poikkeamaa. Vuonna 2012 Suomessa alennettiin kotitalousvähennyksen enimmäismäärää 

3000 eurosta 2000 euroon, mikä vähentää selvästi kotitalousvähennyksen osuutta vuoden 

2012 kokonaismyynnistä molemmilla toimialoilla. Toimialan yritysten yhteenlaskettu 

kokonaismyynti pysyi kuitenkin melko samana tästä huolimatta. 

Voimme tunnistaa aineistostamme myös sen, mitkä yritykset tarjoavat 

kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluja, ja kuinka paljon yritys kunakin vuonna tuottaa 

vähennykseen oikeuttavia palveluita. Kuviossa 13 on esitetty tummalla sinisellä ja punaisella 

niiden yritysten määrä, jotka ovat tuottaneet remontointi- ja siivouspalveluja, ja vaalealla ne 

yritykset, joista asiakkaat ovat saaneet kotitalousvähennystä Suomessa ja Ruotsissa. 

Molemmilla toimialoilla ja molemmissa maissa noin puolet yrityksistä tuottaa palveluita, joista 

asiakkaat ovat saaneet kotitalousvähennystä. Kuvio havainnollistaa myös yritysten lukumäärän 

kehitystä yli ajan. Sekä siivous- että remontointitoimialoilla Ruotsissa yritysten määrät 

kasvavat selvästi nopeammin kuin Suomessa, mutta kehitys näyttää olevan tasaista koko 

tarkasteluperiodin ajan, eikä se näytä heijastelevan kotitalousvähennysjärjestelmässä 

tapahtuneita muutoksia. Lisäksi kasvua tapahtuu sekä vähennyspalveluita myyneiden, että 

muiden toimialan yritysten joukossa. Huomioitavaa on myös, että molemmissa maissa suurin 

osa yrityksistä on remontointipalveluita tuottavalla toimialalla, ja siivousyritysten osuus on 

vain runsas 10% kaikista kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita tuottavista yrityksistä. 

Kuvio 12: Toimialan kokonaisliikevaihto ja kotitalousvähennyksen osuus 

 

Lisätietoja: Pylväsdiagrammi kuvaa toimialan kokonaismyyntejä vuositasolla vuoden 2006 hintatasossa. 
Viivadiagrammi ja oikeanpuoleinen asteikko kuvaavat kotitalousvähennyksen osuutta kokonaismyynneistä 
murtolukuna. Punaiset ja siniset katkoviivat kuvaavat muutoksia vähennysjärjestelmässä Ruotsissa ja Suomessa. 
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Kuvio 13: Yritysten lukumäärä 

 

Lisätietoja: Tummanpunaiset ja tummansiniset pylväät kuvaavat yritysten lukumäärää koko toimialalla ja 
vaaleanpunainen sekä vaaleansininen osuus yrityksiä, joiden palveluista haettiin kotitalousvähennystä. Siniset 
katkoviivat kuvaavat muutoksia Suomen järjestelmän parametreissa ja punaiset katkoviivat Ruotsin järjestelmässä. 

Kuvio 14 esittää palvelusektorin myynnin arvon kehityksen Suomessa ja Ruotsissa vuodesta 

2000 vuoden 2018 loppuun neljännesvuosittain. Siivous- ja remonttipalvelut ovat pieni osa 

koko tästä kuvatusta palvelusektorista, ja tämän kuvan tarkoituksena onkin osoittaa, että 

palvelusektorien trendit kehittyvät samalla tavalla näissä kahdessa maassa ennen vuotta 2013. 

Erityisen tärkeää tämä on Ruotsin vuoden 2007 kotitalousvähennyksen käyttöönoton 

ympärillä, jota pääasiassa hyödynnämme analyysissämme. Maiden kehitys palvelualoilla 

eriytyy selvästi vuoden 2013 jälkeen, mikä todennäköisesti heijastelee finanssikriisin 

vaikutuksia. 

Kuvio 14: Kaikkien palvelualojen liikevaihdon arvon kehitys Suomessa ja Ruotsissa 
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Menetelmä. Tutkiessamme kotitalousvähennyksen vaikutuksia palveluiden kulutukseen 

käytämme difference-in-differences -tutkimusmenetelmää. Menetelmällä vertaillaan 

kotitalousvähennysmuutoksen kohtaavaa koeryhmää kontrolliryhmään, johon ei kohdistu 

vastaavaa muutosta, yli ajan ennen ja jälkeen muutoksen. Tällä tavalla pystytään eristämään 

kyseisen muutoksen vaikutukset muista tapahtuvista muutoksista, jotka tapahtuvat 

kotitalousvähennyksestä riippumatta. Kiinnostuksen kohteena on arvioida erityisesti sitä, 

miten kotitalousvähennyksessä tapahtuneet muutokset vaikuttavat palveluiden myyntiin. 

Myynnin arvo heijastelee palveluiden kulutuksen muutoksia ja sitä kautta vähennyksen 

mahdollisia vaikutuksia palvelualojen työllisyyteen. Lisäksi kiinnostuksen kohteena on harmaan 

talouden muutokset, jotka näkyvät myös muutoksina yritysten raportoimissa myynneissä.  

Sovellamme difference-in-differences -menetelmää kahdessa eri tutkimusasetelmassa. Ensiksi 

vertailemme Suomen ja Ruotsin siivouspalvelualan yrityksiä ennen ja jälkeen 

kotitalousvähennysjärjestelmän käyttöönoton Ruotsissa heinäkuussa 2007. Suomalaiset 

siivouspalveluyritykset muodostavat kontrolliryhmän ruotsalaisille siivouspalvelualan 

yrityksille. Samassa yhteydessä tarkastelemme myös Ruotsissa tapahtunutta muutosta 

heinäkuussa 2009, jolloin siellä siirryttiin laskutusjärjestelmään. Toiseksi hyödynnämme 

tammikuussa 2009 Suomessa toteutetun remonttipalveluiden kotitalousvähennyksen 

euromääräisen enimmäismäärän suuren nousun vaikutuksia. Tässä analyysissä vertaamme 

suomalaisia remonttipalveluyrityksiä muihin vastaavilla aloilla toimiviin suomalaisyrityksiin, 

joihin kotitalousvähennys ei vaikuta. Kontrollitoimialojen yritykset samankaltaistetaan 

remonttialan yrityksiin CEM-menetelmällä. 

Tulokset siivousalalta. Siivousalan analyysissä vertailemme ruotsalaisia yrityksiä suomalaisiin 

ennen ja jälkeen heinäkuun 2007 jolloin kotitalousvähennys otettiin käyttöön Ruotsissa. Kuviot 

15 ja 16 esittävät kausivaihtelusta puhdistetut ja yritysten koon mukaan painotetut 

liikevaihdon ja arvonlisäverovähennysten kehitykset yli ajan siivousalalla maittain tammikuusta 

2006 joulukuuhun 2013. Kuviot osoittavat selvästi, että kehitys on hyvin samanlaista maittain 

ennen Ruotsin kotitalousvähennyksen käyttöönottoa (ennen heinäkuuta 2007), mikä antaa 

tukea vertailuasetelmallemme. Kuviosta 15 käy myös ilmi, että ruotsalaisten yritysten 

liikevaihdossa ei tapahdu selvää muutosta verrattuna suomalaisiin yrityksiin heinäkuun 2007 

jälkeen, jolloin kotitalousvähennys otettiin Ruotsissa käyttöön. Tämä osoittaa, että 

kotitalousvähennys ei kasvattanut Ruotsissa siivouspalvelujen myyntejä ja siten myöskään 

näiden palveluiden kulutus ei kasvanut kotitalousvähennyksen seurauksena.  

Kuviosta 15 voi tarkastella myös Ruotsin kotitalousvähennyksen laskutusjärjestelmämuutoksen 

vaikutuksia. On kuitenkin huomioitavaa, että erityisesti kolme asiaa vaikeuttaa tämän 

tutkimusasetelman käyttöä: 1) finanssikriisi ajoittuu juuri tämän muutoksen aikaan, 2) 

Suomessa kotitalousvähennyssäännöissä tapahtui muutos vuoden 2009 alussa ja 3) Ruotsin 

uudistuksessa ei tapahtunut mitään muutosta taloudellisissa kannustimissa, vain 

tilitysvelvollisuus siirtyi kuluttajilta yrityksille. Kuviosta ei ilmene kovin merkittäviä muutoksia 

tämänkään uudistuksen jälkeen. Hieman viiveellä, erityisesti vuoden 2011 aikana, Ruotsin 

siivousalan raportoitu liikevaihto kasvaa Suomen vastaavaa nopeammin. Mahdollinen selitys 

tälle erolle on vuodesta 2009 eteenpäin maihin eritavoin vaikuttanut finanssikriisi, mutta sen 

roolia on vaikea eristää ja osoittaa tässä analyysissä. Muita syitä tälle erolle maiden välisessä 
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kehityksessä voi olla esimerkiksi siivouspalveluiden aito kulutuksen kasvu tai siivouspalveluiden 

hintojen nousu. Näitä syitä tarkastelemme alla tarkemmin.   

Kuvio 16 täydentää yllä kuvattua analyysiä ja siinä tarkastellaan siivousalalla raportoitujen 

välituotteiden arvon kehitystä yli ajan maittain. Raportoitujen välituotteiden arvo heijastelee 

myös siivouspalveluiden kulutuksen määrää, sillä tuottaakseen lisää palveluita yritys tarvitsee 

myös lisää välituotteita. Kuvion perusteella välituotteiden käytön kehitys on hyvin samanlaisia 

ennen Ruotsin kotitalousvähennyksen käyttöönottoa vuonna 2007, käyttöönoton jälkeen ja 

myös vuoden laskutusjärjestelmään siirtymisen jälkeen. Koska välituotteiden raportoitu määrä 

ei kasva, myös tämä analyysi tukee sitä käsitystä, että siivouspalvelujen kulutus ei muutu 

kotitalousvähennyksen käyttöönoton myötä. Lisäksi päättelemme, että palveluiden kulutus ei 

kasvanut merkittävästi vuoden 2009 laskutusjärjestelmämuutoksenkaan jälkeen. 

Kuviossa 17 tarkastelemme vielä siivouspalveluiden kuluttajahintojen kehitystä Suomessa ja 

Ruotsissa tämän kuluttajahintaindeksien avulla. Ruotsin kuluttajahinnat nousevat siivousalalla 

selvästi verrattuna Suomeen, joten aiemmin havaittu liikevaihdon arvon kasvu suhteessa 

Suomeen voi selittyä ainakin osittain näillä hintojen muutoksilla. Tätä tulkintaa kuitenkin 

rajoittaa se, että meillä ei ole käytössämme yritystason hinta-aineistoa, ja tämän 

kuluttajahintaindeksin taustalla on todennäköisesti vain hyvin pieni määrä yrityksiä. 

Koska tarkastelumme pääasialliset kohteet ovat yritysten raportoimat myynnit ja 

välituotekäyttö, ne kuvaavat suoraan myös sitä määrää, minkä verran yritykset maksavat 

arvonlisäveroa. Siksi ne kuvaavat myös kotitalousvähennyksen vaikutuksia veronkiertoon ja 

harmaan talouden määrään. Kotitalousvähennys luo yrityksille kannustimen raportoida 

aiempaa enemmän myyntejä (verrattuna tilanteeseen ilman kotitalousvähennystä), koska 

kuluttajan raportoidessa vähennettävät ostot verottajalle yrityksen verotarkastusriski voi 

kasvaa, mikäli yrityksen raportoimat myynnit eivät heijastele kuluttajien raportoimia ostoja. 

Tuloksemme siitä, että raportoidut myynnit eivät kotitalousvähennyksen myötä kasvaneet 

osoittaa myös, että siivousalan yritysten veronkierto ei muuttunut 

kotitalousvähennysjärjestelmän takia. 
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Kuvio 15: Yritysten liikevaihto siivousalalla 

 
Lisätietoja: Kuviossa kuukausi- ja yritystason aineistosta estimoidut muutokset markkinaosuudella painotetussa log-
liikevaihdossa verrattuna tammikuuhun 2008. Punaiset katkoviivat kuvaavat siivousalan kotitalousvähennyksen 
(RUT) käyttöönottoa ja muutosta Ruotsin järjestelmässä ja siniset katkoviivat kuvaavat muutoksia Suomen 
kotitalousvähennysparametreissä. 

Kuvio 16: Yritysten arvonlisäverovähennyskelpoinen välituotekäyttö siivousalalla 

 
Lisätietoja: Kuviossa kuukausi- ja yritystason aineistosta estimoidut muutokset markkinaosuudella painotetussa log-
välituotekäytössä verrattuna tammikuuhun 2008. Punaiset katkoviivat kuvaavat siivousalan kotitalousvähennyksen 
(RUT) käyttöönottoa ja muutosta Ruotsin järjestelmässä ja siniset katkoviivat kuvaavat muutoksia Suomen 
kotitalousvähennysparametreissä. 
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Kuvio 17: Kuluttajahintaindeksi siivousalalla 

 

Lisätietoja: Kuluttajahintaindeksin perusvuosi on 2005, eli vuoden 2005 hintataso on 100. Lähde: Tilastokeskus. 

Tulokset remonttialalta. Seuraavaksi tarkastelemme vuoden 2009 alussa toteutetun 

remonttialan kotitalousvähennyksen enimmäismäärän noston vaikutuksia myynteihin ja 

välituotteiden ostoon Suomessa. Vuoden 2009 alusta kotitalousvähennyksen enimmäismäärä 

nousi 1150 eurosta 3000 euroon remontointipalveluille. Tässä analyysissä käytämme 

vertailuasetelmaa, jossa remonttialan yrityksiä verrataan suomalaisiin samankaltaisiin 

yrityksiin muilta aloilta. Valitsemme kontrolliryhmään esimerkiksi autokorjaamoita, koska 

toimiala on melko samankaltainen kuin kotitalouden remonttipalvelut, mutta näistä 

palveluista ei voi hakea kotitalousvähennystä. Lisäksi kaltaistamme vertailutoimialoilta 

valittavat yritykset remonttipalveluiden yritysten kanssa samanlaisiksi CEM-menetelmällä. 

Emme käytä tässä analyysissa vertailuasetelmana Ruotsin remonttipalveluiden yrityksiä, koska 

finanssikriisi kohteli maiden remonttipalvelualoja hyvin eri tavoin. Lisäksi Ruotsin 

kotitalousvähennyksen käyttöönotto remonttialalle ajoittuu samaan vuoteen 

tarkastelemamme Suomen suuren enimmäismäärämuutoksen kanssa.  

Kuviossa 18 esitetään suomalaisten remonttipalveluyritysten ja vertailujoukon 

kuukausimyynnin kehitys yli ajan. Vasemmassa paneelissa näkyy kuukausimyynti ja oikealla 

kuukausittaiset arvonlisäverovähennykset suhteessa tammikuuhun 2008 erikseen molemmissa 

ryhmissä. Kuvio osoittaa, että kotitalousvähennyksen muutosta edeltävä kehitys on 

molemmissa kuvissa hyvin samanlaista ryhmien välillä, mikä tukee vertailuasetelmaamme. 

Kuvissa kummankin alan myyntien arvo laskee vuoden 2008 aikana, mikä todennäköisesti 

heijastelee finanssikriisin vaikutuksia molempiin ryhmiin.  
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Kotitalousvähennysmuutoksen jälkeen, tammikuusta 2009 alkaen, kehitys jatkuu melko 

samalla tavalla molemmissa ryhmissä. Mikäli kotitalousvähennyksen laajennuksella olisi 

merkittävä positiivinen vaikutus remonttipalveluita tarjoavien yritysten myyntiin, se näkyisi 

raportoidun liikevaihdon kasvuna (tai lievempänä pudotuksena) vertailuryhmään verrattuna. 

Lisäksi, jos muutoksella olisi harmaata taloutta vähentävä vaikutus, raportoidun liikevaihdon 

tulisi myös kasvaa vertailuryhmään verrattuna. Kuvion perusteella on kuitenkin selvää, että 

remonttipalveluyritysten raportoitu liikevaihto ei kasva ja toisaalta myöskään raportoitujen 

vähennysten määrä ei muutu, joten tämän tarkastelun perusteella näyttää siltä, että 

kotitalousvähennyksen muutoksilla ei ole merkittävää vaikutusta remonttipalveluiden 

kysyntään tai harmaan talouden määrään. Tarkan arvion tekeminen remonttialan 

kotitalousvähennyksen muutoksen vaikutuksista on kuitenkin haastavaa samaan aikaan 

tapahtuvan finanssikriisin takia. Analyysin perusteella voi kuitenkin uskottavasti sulkea pois 

sen, että kotitalousvähennyksen suhteellisen suurella maksimimäärän muutoksella olisi ollut 

suuria vaikutuksia remonttialan palveluiden käyttöön ja kulutukseen. 

Kuvio 18: Liikevaihdon ja välituotekäytön kehitys remontointi- ja kontrollitoimialoilla 

Lisätietoja: Kuviossa kuukausi- ja yritystason aineistosta estimoidut muutokset log-liikevaihdossa ja log-
välituotekäytössä verrattuna tammikuuhun 2008. 

5 Yhteenveto ja loppupäätelmät 

Tässä raportissa kuvaillaan kotitalouspalveluiden ja kotitalousvähennyksen käyttöä sekä 

vähennyksen vaikutuksia palveluiden kysyntään. Tarkastelemme kotitalousvähennyksen 

vaikutuksia palveluiden kysyntään hyödyntämällä Ruotsin kotitalousvähennyksen 

käyttöönottoa siivouspalveluille heinäkuussa 2007. Tarkastelemme samalla Ruotsin siirtymistä 

laskutusjärjestelmään heinäkuussa 2009. Lisäksi tutkimme Suomen remonttipalveluihin 

kohdistuvan kotitalousvähennyksen enimmäismäärän nostoa 1150 eurosta 3000 euroon 

vuoden 2009 alusta. Kummassakin analyysissa verrataan yrityksiä, jotka kohtasivat muutoksia, 

niihin yrityksiin, joihin ei kohdistunut muutoksia.  
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Vahvin tuloksemme saadaan Ruotsin siivouspalvelujen kotitalousvähennysjärjestelmän vuoden 

2007 käyttöönoton analyysistä, koska silloin taloudelliset olot olivat hyvin samanlaiset maiden 

välillä ja vertailuasetelma toimii hyvin. Emme havaitse merkittävää muutosta yritysten 

raportoitujen liikevaihtojen arvossa tai välituotteiden käytössä kotitalousvähennyksen 

käyttöönoton seurauksena. Tuloksemme eivät siis tue sitä, että kotitalousvähennys olisi 

lisännyt näiden palveluiden kulutusta, vaikka kotitalousvähennystä käytettiin suhteellisen 

ahkerasti heti käyttöönoton jälkeen. Tuloksen perusteella voi arvioida, että myöskään 

palvelualojen työllisyys ei kasva eikä harmaan talouden osuus pienentynyt 

kotitalousvähennyksen myötä. Muiden vähennysmuutosten analyysiä hankaloittaa osittain 

vuonna 2008 alkanut finanssikriisi sekä muut muutokset kotitalousvähennysjärjestelmissä 

samoihin aikoihin, mutta tulokset myös näistä muista muutoksista ovat hyvin linjassa 

päätulostemme kanssa. 

Kyselyyn perustuvien tulostemme perusteella kotitalousvähennykseen oikeuttavia palveluita 

kuluttaa noin viidennes veronmaksajista, mikä on suhteellisen suuri osuus, mutta se asettaa 

silti tietyt rajat sille miten suuria työllisyysvaikutuksia kotitalousvähennyksellä voi saada. 

Tulostemme perusteella kotitalousvähennyksen säännöt eivät ole Suomessa kovin hyvin 

tiedossa, ja hakijat tekevät myös ilmeisiä virheitä hakiessaan kotitalousvähennystä, sillä he 

jättävät hakematta osan kotitalousvähennykseen oikeuttavan työn kokonaissummasta, joka 

takaa heille täyttä vähennystä pienemmän kokonaisvähennyksen. Kotitalousvähennyksen 

keskimääräinen käyttö on lisäksi voimakkaan tulosidonnaista, sillä mitä suuremmat 

kotitalouden tulot ovat, sitä suurempaa on kotitalousvähennyksen käyttö. Kotitalousvähennys 

onkin hyvin regressiivinen tukijärjestelmä, eli se hyödyttää suurituloisia huomattavasti 

enemmän kuin pienituloisia. On huomioitavaa, että kotitalousvähennyksen regressiivisyys on 

suurempaa kuin esimerkiksi elintarvikkeiden tai ravintoloiden alennetun arvonlisäverokannan, 

koska pienituloiset kuluttavat elintarvikkeita ja ravintolapalveluita, mutta meidän tulostemme 

mukaan eivät juurikaan hyödynnä kotitalousvähennystä (Riihelä 2010). 

Ensimmäinen tulkinta tuloksistamme on, että kotitalousvähennys hyödyttää pääasiassa niitä 

kuluttajia, jotka kotitalouspalveluita olisivat joka tapauksessa kuluttaneet. Koska 

kotitalousvähennys ei lisää palveluiden kysyntää, kotitalousvähennys ei näytä suuressa määrin 

hyödyttävän yrityksiä. Havaitsemaamme kotitalousvähennyksen olematonta vaikutusta voi 

selittää osaltaan se, että palveluiden kysynnän hintajousto on pieni. Tällöin kuluttajat eivät 

muuta herkästi kulutustaan kotitalousvähennyksen muuttuessa. Tämä tulos on myös hyvin 

samankaltainen aiempien tutkimustulosten kanssa, joissa on tutkittu alennetun arvonlisäveron 

vaikutuksia palvelualoilla, kuten ravintoloissa ja kampaamoalalla (Kosonen 2015, Harju ym. 

2018, Benzarti ym. 2020). Tässä raportissa esitetyt tulokset sekä aiemmat tutkimustulokset 

samankaltaisilta palvelualoilta yhdessä tukevat sitä käsitystä, että kysyntä on palvelualoilla 

hyvin joustamatonta. Lisäksi havaintomme siitä, että kuluttajat eivät tunne kovin hyvin 

kotitalousvähennyksen sääntöjä voi selittää sitä miksi kuluttajat eivät reagoi muutoksiin näissä 

säännöissä. 

Kotitalousvähennystä myönnetään Suomessa vuosittain yli 400 miljoonaa euroa. Tässä 

raportissa esitettyjen tulosten perusteella kotitalousvähennys ei kuitenkaan lisää 

vähennykseen oikeuttavien palveluiden kysyntää merkittävästi, eikä siten lisää myöskään 
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työllisyyttä näillä aloilla. Lisäksi emme havaitse harmaata taloutta vähentävää vaikutusta. 

Näiden tulosten perusteella järjestelmän hyödyt jäävät melko pieniksi, vaikka 

vähennysjärjestelmä on suhteellisen mittava. Siksi yksinkertaisen kustannus-hyöty -analyysin 

perusteella kotitalousvähennysjärjestelmä ei näyttäydy kovin positiivisessa valossa. Lisäksi 

yleisiin optimaalisen tuloverotukseen liittyvien tulosten mukaan tavoitellaan progressiivista 

verojärjestelmää, eli sellaista, joka siirtää tuloja suurituloiselta pienituloisille. 

Kotitalousvähennyksen vaikutus tulonjakoon on voimakkaan päinvastainen, vaikka sen 

merkitys Suomen usean kymmenen miljardin euron vuotuisen verotulokertymän 

kokonaisuudessa onkin pieni. 
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