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POLICY BRIEF 04/2019
Pellervon taloustutkimus arvioi kotitalousvähennyksen leikkauksen käyttäytymisvaikutuksia korjausrakentamisen
määrään. Arvio nojautuu Suomen ja
Ruotsin kotitalousvähennysten aikaisempien muutosten historiaan,
taloustieteen perusteoriaan ja haastattelututkimukseen rakennuspuusepänteollisuuden yrityksille.
Yhtenä vähennyksen vaikutuksien
arvioinnin ongelmista on, ettei ole
olemassa tarpeeksi akateemista empiiristä tutkimusta kotitalousvähennyksen
syy-seuraussuhteiden vaikutuksista.
Empiiristä tutkimusta hankaloittaa
lisäksi kotitalousvähennyksen tiheä
muutostahti Suomessa.

Kotitalousvähennyksen leikkaamisen
arvioidaan vähentävän korjausrakentamisalan palveluiden käyttöä ja työllisyyttä
Kotitalousvähennyksellä positiivinen
vaikutus korjausrakentamiseen
Kotitalousvähennys tuli voimaan vuoden 2001 alusta. Kotitalousvähennystä on perusteltu positiivisilla vaikutuksilla sen piirissä
olevien matalaa koulutustasoa vaativien alojen
työllisyyteen sekä harmaan talouden torjuntaan. Koska vähennys
pienentää palveluiden
hintaa, tulee palveluiden ostaminen houkuttelevammaksi siihen
verrattuna, että tekisi itse
tai ostaisi palvelun pimeänä,
eli maksamatta siitä veroa.
Rinteen hallitusohjelmassa (Osallistava
ja...) ehdotetaan kotitalousvähennyksen laskemista työkorvauksissa 50 prosentista 40 prosenttiin
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ja enimmäismäärää 2 400 eurosta 2 250 euroon.
Vähennysten laskemisen vaikutuksia ei hallitusohjelmassa eritellä, sen todetaan vain lisäävän
verotuottoja 95 miljoonalla eurolla.
Tämä luku perustuu staattiseen
laskutapaan eikä ota huomioon
käyttäytymisvaikutuksia,
joten siihen voi suhtautua
varauksella. Olisi hallitusohjelman mukaista
perustella kotitalousvähennyksen muutosta
systemaattisella vaikutusarvioinnilla.
Kotitalousvähennyksen
leikkaaminen suurentaa
korjausrakentamispalveluihin
liittyvää verokiilaa, eli veroista
aiheutuvaa eroa kuluttajan maksaman ja yritysten saaman hinnan välillä,
mikä vähentää korjausrakentamisalan palveluiden
käyttöä ja sitä kautta todennäköisesti alan työlli-

syyttä. Teorian lisäksi tarvittaisiin empiiristä tutkimusta vaikutuksen suuruuden selvittämiseksi.
Haastatteluiden perusteella yritykset pitivät kotitalousvähennyksen tärkeimpänä ominaisuutena
sen harmaata taloutta vähentävää vaikutusta.
Toisaalta sitä pidettiin kotitalouksien korjausrakentamisen aloittamisen ja laajuuden kannalta
merkittävänä kannustimena. Yritysten mukaan
tämä näkyy siinä, miten kotitaloudet reagoivat kotitalousvähennyksen laskemiseen nopeasti, mutta
nostamiseen hitaammin.
Korjausrakentamisen määrän väheneminen
vaikuttaisi korjausrakentamisalan yritysten työllisyystilanteeseen. Pienillä paikkakunnilla toimivat
yritykset pitävät työntekijöidensä työllistymismahdollisuuksia heikkoina. Tämä koskee etenkin
tehdastyötä.
Asennuspuolella uudelleentyöllistymismahdollisuuksia pidettiin parempina. Näin oli etenkin
työvoimapulan vaivaamilla alueilla.

Suomen kotitalousvähennys lukuina
Suomessa kotitalousvähennykseen oikeuttavien
kustannusten yhteenlaskettu bruttomäärä oli 2,4
miljardia euroa vuonna 2017, josta kunnossapidon
ja perusparannuksen osuus oli 85 prosenttia, eli
kaksi miljardia. Työkorvausten vähennysosuudella
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on huomattavasti palkkojen vähennysosuutta keskeisempi rooli, sillä 99 prosenttia kunnossapidon

sen enimmäismäärää nostettiin edellisvuodesta
liki kolmanneksella. Samanaikaisesti myönnettyjen

tai perusparannuksen kotitalousvähennyksen oikeuttavista kustannuksista oli työkorvauksia vuonna 2017. Vuonna 2017 keskimääräinen kotitalousvähennys vähennyksen tekijää kohden oli 1 043
euroa. Samana vuonna kotitalousvähennykseen
oikeuttava kunnossapidon ja perusparannuksen
maksettujen laskujen ja palkkojen loppusumma oli
keskimäärin 9 791 euroa Verohallinnon mukaan.

kotitalousvähennysten kokonaisarvo kasvoi 78
prosenttia.

Suomessa kotitalousvähennystä
leimaavat toistuvat muutokset

Vuonna 2009 finanssikriisi painoi Suomen talouden taantumaan, jonka seurauksena maan bruttokansantuote pieneni reilut kahdeksan prosenttia
Tilastokeskuksen mukaan.
Seuraava käänne kehityksessä tapahtui vuonna
2012, jolloin kotitalousvähennyksen enimmäismäärää laskettiin kolmanneksella ja osuutta
maksetusta työstä 60 prosentista 45 prosenttiin.

Kotitalousvähennyksen
enimmäismäärää, vähennyksen osuutta maksetusta työstä ja palkasta
on muutettu lukuisia
kertoja vähennyksen tultua voimaan vuonna 2001
(Finlex).
Seuraavassa keskitytään enimmäismäärän
muutoksista kahteen
suurimpaan, jotka muuttivat eniten myönnettyjen
kotitalousvähennysten
kokonaisarvoa (ks. kuva 2,
oranssi väri). Vuoden 2009
alussa kotitalousvähennyk-

Kuva 1. Kotitalousvähennyksen enimmäismäärä ja vähennysosuudet 2001—2018.
Lähde: Verohallinto

Tuolloin myönnettyjen kotitalousvähennysten kokonaisarvo laski edellisvuodesta 37 prosenttia.

erilliseen järjestelmään, joista yksi kohdistuu rakentamiseen, korjaus- sekä huoltotöihin (ROT) ja

2014—2017 välillä 9 prosentilla. Ruotsin verohallinnon mukaan vastaavat luvut olivat 15 prosenttia

toinen kotipalveluihin, esimerkiksi siivoukseen ja
ylläpitoon (RUT). Molemmat vähennykset olivat 50
prosenttia vuosina 2009—2016, enimmäismäärä
oli kussakin 50 000 kruunua, mutta yhteensä enintään 50 000 kruunua. Keskitytään tässä ROT-vähennykseen.

ja 10 prosenttia.

Muutos ajoittui talouden seuraavaan taantumaan,
jonka seurauksena vuonna 2012 Suomen bruttokansantuote kutistui 1,5 prosenttia. Taantuma
jatkui seuraavana kahtena vuonna, mutta pudotus
oli lievempää.

Ruotsin kotitalousvähennystä
pienennettiin vuonna 2016
Ruotsissa kotitalousvähennys on jaettu kahteen

Rakentamisen, korjaus- sekä huoltotöiden ROT-vähennystä leikattiin vuoden 2016 alussa 50 prosentista 30 prosenttiin, eikä sitä ole tämän jälkeen
muutettu. Ruotsin tilastokeskuksen mukaan maksettujen vähennysten
summa väheni vuosien
2015—2016 välillä 56
prosentilla (ks. kuva 3)
ja vuosien 2014—2017
välillä 43 prosenttia.
Ruotsin verohallinnon
mukaan vastaavat luvut
olivat 43 prosenttia ja 45
prosenttia, johtuen erilaisesta laskutavasta.

Kuva 2. Myönnettyjen kotitalousvähennysten kokonaisarvo, milj. €., 2001—2017,
Lähde: Verohallinto
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Lisäksi Ruotsin tilastokeskuksen mukaan vuosien 2015—2016 välillä
ROT-vähennystä käyttävien ostajien lukumäärä
väheni 23 prosentilla
(ks. kuva 4) ja vuosien

Huomioitavaa on myös se, että Ruotsin verohallinnon mukaan ROT-vähennyksen piirissä olevien
yritysten lukumäärä pieneni vuosien 2015—2016
välillä yhdeksän prosenttia ja vuosien 2014—2017
välillä 13 prosenttia. Ainakin osan yrityksistä arvellaan lopettaneen toimintansa.

Kotitalousvähennysten leikkaamisen
vaikutukset teoriassa
Kotitalousvähennyksiä on perusteltu positiivisilla
vaikutuksilla niiden piirissä olevien alojen työllisyyteen sekä hyödyllisyydellä harmaan talouden
torjunnassa. Koska vähennys pienentää palveluiden, esimerkiksi siivouksen tai korjausrakentamisen, hintaa, tulee palveluiden ostaminen houkuttelevammaksi siihen verrattuna, että siivoaisi itse
tai ostaisi palvelun pimeänä, eli maksamatta siitä
veroa.
Kotitalousvähennys toisin sanoen lisää palveluiden kysyntää ja vastaavasti pienentää itse tehdyn
kotitaloustyön ja pimeänä ostettujen palveluiden
määrää. Näiden palveluiden osalta kotitalousvähennykset tuovat aikaisemmin markkinoiden ulkopuolella tapahtuneet palvelut markkinoiden ja siten
myös verotuksen piiriin. Kotitalousvähennyksiä
voidaan näin puolustaa optimaalisen verotuksen

teoriaan nojautuen. (ks. Häkkinen Skans 2011 tai
Tuovinen 2007).

kysynnässä tai vastaavasti tarjonnassa. Vaikutus
riippuu myös alan kilpailutilanteesta sekä talouden

jontaa, kun taloudet käyttävät osan vapautuvasta
vapaa-ajastaan työntekoon. Kun usein ajatellaan

Kotitalousvähennykset pienentävät verosta aiheutuvaa verokiilaa eli eroa kuluttajan maksaman ja
suorittajan saaman hinnan välillä. Toisin sanoen
suorittajan saama hinta on kuluttajan maksama
hinta vähennettynä veroilla. Verokiilan pieneneminen lisää kotitalouspalveluiden käyttöä.

suhdanteesta. Nyt ehdotettu kotitalousvähennysten leikkaaminen suurentaa kotitalouspalveluihin
liittyvää verokiilaa, mikä vaikuttaa negatiivisesti
alan palveluiden käyttöön ja sitä kautta todennäköisesti alan työllisyyteen. Se, miten tämä vaikuttaa Suomen kokonaistalouteen riippuu ainakin
seuraavista seikoista (ks. Tuovinen 2007):

ihmisten olevan tehokkaampia varsinaisessa
työssään verrattuna kotitaloustyöhön, lisää tämä
talouden tehokkuutta. Jos kotitalousvähennyksiä
leikataan, on vaikutus päinvastainen. Vähennysten
vaikutukset niiden piirissä olevien kotitalouksien
työn tarjontaan on tosin arvioitu olevan Suomessa
aika vähäinen johtuen työajan rajoitteista, esimerkiksi työehtosopimuksista.

Se, miten paljon se vaikuttaa hintoihin ja palvelujen ostoihin, riippuu kysynnän ja tarjonnan hintajoustoista, eli hinnan suhteellisen muutoksen
vaikutuksesta suhteelliseen muutokseen tuotteen

1) Kuinka moni korjausrakentamisalalta menettäisi
työnsä ja onko odotettavissa, että työnsä menettävät työllistyvät tuottavuudeltaan vähintään
nykyistä työtään vastaaviin tehtäviin (esim. muilta
aloilta) vai onko esim.
vajaatyöllisyys todennäköisempää? Vastaus
näihin kysymyksiin riippuu mm. talouden suhdanteesta. On perusteltua olettaa leikkauksen
työllisyysvaikutusten
olevan suurimmillaan
matalasuhdanteessa,
jolloin ei ole työvoimapulaa.

Kuva 3. Ruotsin ROT-vähennykset (mnkr) vuosina 2009—2017. Lähde: Ruotsin verohallinto ja Ruotsin tilastokeskus
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2) Kotitalousvähennyksiä on perusteltu myös
sillä, että ne lisäävät
niiden piirissä olevien
kotitalouksien työn tar-

Vaikutukset
verotuloihin
Kotitalousvähennyksen piirissä olevien alojen
vaikutukset valtion tuloihin ja menoihin ovat
epäselvät. Hallitusohjelman oletus 95 miljoonan
euron säästöihin perustuu staattiseen laskutapaan,
joka ei ota huomioon leikkauksen aiheuttamia
odotettuja käyttäytymisvaikutuksia, jolloin lukuun
voi suhtautua varauksella. Staattinen laskutapa
lähtee siitä, ettei vähennysten pienenemisellä olisi
minkäänlaista vaikutusta esim. siivous- tai korjausrakentamispalveluiden käyttöön.
Mikäli vähennys muuttaa näiden palvelujen käyttöä
laskelma ei huomioi tästä aiheutuvia muutoksia
verotuloihin. Lisäksi laajempia esim. työllisyysvaikutusten kautta vaikuttavia kustannuksia ja tulojen
menetyksiä ei ole huomioitu. Keskeinen ongelma
vähennyksen leikkausten vaikutusten arvioinnissa
on korkeatasoisten empiiristen tutkimusten vähyys.

Yritykset: kotitaloudet reagoivat
vähennyksen laskemiseen nopeasti
Selvitystä varten haastateltiin puhelimitse seitsemää toimitusjohtajaa, jotka edustivat Suomen
suurimpia ikkuna- ja ovivalmistajia sekä kalustevalmistajia. Haastatteluiden tarkoituksena oli kerätä
kentältä havaintoja aiempien kotitalousvähennyksen alentamisten ja korotusten yhteydessä havaituista vaikutuksista yritysten liiketoimintaan, työllisyyteen ja ikkunaremontteihin. Kotitalousvähennys
vaikuttaa vain kuluttaja-asennuksissa ja välillisesti
kuluttajille tuotteita valmistavassa teollisuudessa.
Se ei vaikuta suoraan tuotteiden valmistukseen.

Tärkeimpänä kotitalousvähennyksen ominaisuutena nähtiin sen harmaata taloutta vähentävä

Ikkunaremonttien saralla yritykset näkivät hallituksen esittämällä kotitalousvähennyksen alen-

vaikutus. Toisaalta sitä pidettiin kotitalouksien
päätöksenteon kannalta merkittävänä kannustimena. Yritysten mukaan kotitaloudet reagoivat
laskemiseen nopeasti, mutta nostamiseen hitaammin. Kotitalousvähennykseen tehtyjen muutosten
nähtiin heijastuvan nopeammin tuotteiden asennukseen kuin valmistukseen. Yritysten kokemusten
mukaan muutokset näkyvät asennuspuolella jo
muutamassa viikossa.

tamisella olevan kielteinen vaikutus. Vaikutuksen
voimakkuudesta ja siitä, jätettäisiinkö remontteja
sen takia tekemättä, ei ollut yksimielisyyttä. Osa
piti todennäköisenä ainakin remonttien koon pienentymistä.

Enimmäismäärään muutosten oli havaittu vaikuttavan vähennysosuuksia enemmän. Vuoden 2014
kotitalousvähennyksen enimmäismäärän nostamisen seurauksena yritykset
havaitsivat kotitalouksien
alkaneen ostaa tuotteita
aiempaa enemmän asennettuina.

Kuva 4. Ruotsin ROT-vähennystä käyttävien ostajien lukumäärä vuosina 2009—
2017. Lähde: Ruotsin verohallinto ja Ruotsin tilastokeskus
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Kuitenkin yritykset näkivät
vuoden 2017 vähennysosuuden noston myönteisenä signaalina kuluttajille.
Yksi haastateltu kritisoi
jatkuvia muutoksia, ja oli
sitä mieltä, että vähennyksen pysyvyys antaisi
luottamusta kotitalouksille
tehdä enemmän peruskorjauksia.

Eräs yritys näki kotitalousvähennyksen leikkausten vaikutukset muita voimakkaampina, ja odotti
sen ajavan yrityksiä ahtaammalle ja aiheuttavan
konkursseja, kuten kävi vuoden 2012 jälkeen kun
vähennystä edellisen kerran leikattiin.
Erään haastatellun mukaan ikkunaremontit unohtuvat ilmastokeskustelussa, vaikka ne ovat yksi
rakennusten energiaa eniten kuluttavista osista.
Haastateltu korosti ikkunaremontteihin panostamisen vähentävän energiankulutuksen ja päästöjen
lisäksi ulkomaisen energian tuonnin tarvetta ja
tuovan rahansäästöjä kotitalouksille.
Irtisanottujen työntekijöiden mahdollisuudet työllistyä uudelleen ovat heikoimmat niissä yrityksissä,
joiden tuotantolaitokset sijaitsevat pienillä paikkakunnilla. Näillä paikkakunnilla ei ole monesti muita
oman alan työmahdollisuuksia, joten irtisanotut
työntekijät joutuvat joko muuttamaan toiselle paikkakunnalle tai vaihtamaan alaa. Vastakkaisesti yksi
työvoimapulan vaivaamalla alueella toimiva yritys
näki heidän työntekijöillään olevan erittäin hyvät
mahdollisuudet työllistyä.
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KOTITALOUSVÄHENNYKSEN
LEIKKAAMISEN ARVIOIDAAN
VÄHENTÄVÄN KORJAUSRAKENTAMISALAN PALVELUIDEN KÄYTTÖÄ
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•

Policy Brief arvioi kotitalousvähennyksen leikkauksen käyttäytymisvaikutuksia korjausrakentamisen määrään nojautuen Suomen ja Ruotsin kotitalousvähennysten aikaisempien muutosten historiaan, taloustieteen perusteoriaan ja haastattelututkimukseen
rakennuspuusepänteollisuuden yrityksille.

•

Kotitalousvähennyksen leikkaaminen vähentää korjausrakentamisalan palveluiden käyttöä ja sitä kautta todennäköisesti alan työllisyyttä.

•

Yritykset pitävät kotitalousvähennystä kotitalouksien korjausrakentamisen aloittamisen
ja laajuuden kannalta merkittävänä kannustimena. Niiden mukaan kotitaloudet reagoivat nopeasti kotitalousvähennyksen laskemiseen.

•

Tarvitaan lisää korkeatasoista empiiristä tutkimusta kotitalousvähennyksen vaikutuksista.

Yhteistyökumppanit:
Lähteet

Häkkinen Skans I. 2011. Kotitalouspalveluiden verovähennykset Suomessa ja Ruotsissa. VATT Valmisteluraportit 11.
Saatavana osoitteessa: https://www.doria.fi/bitstream/handle/10024/148832/valm.rap.11.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Osallistava ja osaava Suomi – sosiaalisesti, taloudellisesti ja ekologisesti kestävä yhteiskunta. Pääministeri Antti
Rinteen hallituksen ohjelma 6.6.2019. Helsinki 2019. Saatavana osoitteessa: http://julkaisut.valtioneuvosto.fi/
bitstream/handle/10024/161662/Osallistava_ja_osaava_Suomi_2019_WEB.pdf?sequence=1&isAllowed=y
Tuovinen M. 2007. Yksityiset kotityöpalvelut ja kotitalousvähennys. Valtiovarainministeriö.

Lisätietoja:

Matti Valonen
040 164 8151
matti.valonen@ptt.fi

Pellervon taloustutkimus, Eerikinkatu 28 A 00180 HELSINKI, Puh (09) 3488 844, Sähköposti ptt@ptt.fi, Twitter: @PTTfi

1. sivun kuva: Photo-to-canvas / Unsplash.com

