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Kotitalousvähennykseen oikeuttaa ta-
vanomainen kotitalous-, hoiva- tai hoito-
työ sekä verovelvollisen asunnon ja va-
paa-ajan asunnon kunnossapito- ja perus-
parannustyö. 

Kotitalousvähennyksen määrä on vaih-
dellut vuosien saatossa suuntaan ja toi-
seen. Nyt kotitalousvähennystä korote-
taan osittain ja määräajaksi.

■ Öljylämmityksestä luopuminen: Vuonna 
2022 vähennyksen enimmäismäärä nou-
see 2 250 eurosta 3 500 euroon. 

Vähennettävää prosenttiosuutta kustan-
nuksista korotetaan työkorvausten osalta 
40 prosentista 60 prosenttiin ja palkkojen 
osalta 15 prosentista 30 prosenttiin. 

Omavastuu säilyy ennallaan 100 eurossa. 
Muutos on voimassa vuosina 2022–2027. 

■ Kotitalous-, hoiva- ja hoitotyö: Vastaava 
korotus, joka on voimassa vuosina 2022 
ja 2023. 

Huomaa: 3 500 euroa (+ 100 e omavas-
tuu) henkilöä kohti vuodessa on enim-
mäismäärä, joka voi sisältää sekä kotita-
loustyötä että lämmitystapamuutosta.

Muiden remonttien kuin öljylämmitykses-
tä luopumisesta aiheutuvien remonttien 
osalta kotitalousvähennys säilyy vuoden 
2021 tasolla. 

Korotus koskee

■  kotitalous-, hoiva- ja hoitotyötä  
 vuosina 2022–2023 

■  öljylämmityksestä luopumista  
 vuosina 2022–2027 

Kotitalousvähennys keventää veronmaksajan kuluja,  
jos hankkii palveluita kotiin tai vapaa-ajanasunnolle. 

Vähennyksen avulla torjutaan myös pimeiden töiden teettämistä. 
Vuonna 2022 alkavan kokeilun aikana on mahdollista saada 
korotettua kotitalousvähennystä hoiva- ja kotipalveluista sekä 

lämmitystapamuutoksista. Veronmaksajien asiantuntijat neuvovat, 
miten saat vähennyksestä parhaan hyödyn.

1. Näin kotitalousvähennys muuttuu



1.1. Vertailu: vähennys vuosina 2021 ja 2022

Kotitalousvähennys 2021 Kotitalousvähennys 2022

• Vähennyksen enimmäismäärä on  
2 250 euroa/henkilö

• Vähennyksen enimmäismäärä on  
3 500 euroa/henkilö: öljylämmityksestä 
luopumista koskeva remontti tai kotitalous-, 
hoiva- tai hoitotyö
• Vähennyksen enimmäismäärä on  
2 250 euroa/henkilö: muut remontit
• Eri töistä vähennykset ovat yhteensä  
enintään 3500 euroa/henkilö

• Omavastuu on 100 euroa/henkilö vuodessa • Omavastuu on 100 euroa/henkilö vuodessa

• Jos työ on ostettu yritykseltä, vähennys- 
kelpoista on 40 % työn osuudesta

• Jos työ on ostettu yritykseltä, vähennys- 
kelpoista on 60 % työn osuudesta  
(40 % muut remontit)

• Jos on palkattu työntekijä, vähennys- 
kelpoista on 15 % palkasta sekä palkkaan  
liittyvät työnantajan sivukulut

• Jos on palkattu työntekijä, vähennys- 
kelpoista on 30 % palkasta sekä palkkaan  
liittyvät työnantajan sivukulut  
(15 % muut remontit)

Kotitalousvähennyksen voi saada ennak-
koperintärekisteriin merkitylle yritykselle 
tai yrittäjälle maksetun työkorvauksen pe-
rusteella. Kotitalousvähennys myönnetään 
myös maksettujen palkkojen perusteella, 
jos on palkannut työntekijän kotitalouteen. 
Työnantajan sivukuluja ovat sairausva-
kuutusmaksu, pakollinen työeläkemaksu, 
tapaturmavakuutusmaksu, työttömyys-
vakuutusmaksu ja ryhmähenkivakuutus-
maksu. 

Kotitalousvähennyksen saa palkan, pal-
kan sivukulujen tai työkorvauksen maksu-
vuoden verotuksessa. Kotitalousvähennys 
ja omavastuu ovat kalenterivuosikohtaisia. 

Työn suorittavan 
yrityksen tulee olla 

ennakkoperintärekisterissä.
Tarkista se osoitteessa ytj.fi.



1.2. Esimerkkejä kotitalousvähennykseen  
esitettyjen muutosten vaikutuksista

Verosta tehtävä kotitalousvähennys (esim. siivouksesta) yritykseltä ostettaessa

Työn osuus / € Vähennys 2021/ € Vähennys muutoksen 
jälkeen 2022 / €

Vaikutus veronmaksa-
jan nettotuloon / €

500 100 200 +100

1 000 300 500 +200

2 000 700 1 100 +400

3 000 1 100 1 700 +600

4 000 1 500 2 300 +800

5 000 1 900 2 900 +1 000

6 000 2 250 3 500* +1 250

* Maksimivähennyksen (v. 2022) saa, kun yrittäjälle maksetaan työstä 6 000 euroa
(60 % x 6 000 e ) – 100 e omavastuu = 3 600 e – 100 e = 3 500 e

Esimerkki: Siivooja kotiin

Kotitalous hankkii siivoojan kotiin. Palvelu 
ostetaan ennakkoperintärekisterin kuulu-
valta yritykseltä. Vuodessa maksettavaa 
kertyy 4 000 euroa. Kaikki laskutettava 
on työtä. 

Vuonna 2022 työn osuudesta vähennys-
kelpoista on 60 prosenttia. Sadan euron 
omavastuun vähentämisen jälkeen kotita-
lousvähennys on 2 300 euroa. Verot pie-
nenevät 2 300 eurolla ja omaksi osuudek-
si jää 1 700 euroa. 

Vuoden 2021 verotuksessa kotitalous-
vähennys vastaavasta kustannuksesta on 
1 500 euroa. 

1.3. Kotitalousvähennys 
puolisoille
Puolisoille kotitalousvähennys myönne-
tään siten, kun he ovat sitä pyytäneet. Jos 
maksimivähennyksen raja ei ylity, vähen-
nys kannattaa pyytää vain toiselle puoli-
solle. Näin omavastuu tulee vähennetyksi 
vain kertaalleen. 

Jos vähennykseksi vaadittu määrä ylit-
tää maksimin, Verohallinto vähentää vä-
hentämättä jääneen määrän toisen puoli-
son veroista automaattisesti. Puolisot voi-
vat saada vuonna 2022 yhteensä 7 000 
euron vähennykset. Jos veroja on vain toi-
sella, vähennys voidaan tehdä sen verois-
ta, jolla niitä on.



Kotitalousvähennys on suoraan verosta 
tehtävä vähennys. Jos tulot ovat sen ver-
ran pienet, että niistä ei tule maksettavak-
si tuloveroa, kotitalousvähennystä ei voi 
hyödyntää lainkaan. 

Kotitalousvähennykseen vaikuttavat 
myös kotitalouden kokoonpano ja perhe-
suhteet. Esimerkiksi kaikki talon käyttäjät 

voivat saada vähennyksen, jos jokainen 
maksaa kustannukset omilla varoillaan ja 
muut vähennysedellytykset täyttyvät. Täl-
löin on selvyyden vuoksi suositeltavaa, 
että laskussa on kaikkien maksajien nimet 
tai että jokaiselle osoitetaan henkilökoh-
tainen lasku omasta osuudesta.

2. Vähennys suoraan verosta

3. Kenen luona työ tehdään

Kotitalousvähennyksen voi saada myös 
töistä, jotka on tehty muualla kuin vero-
velvollisen luona. Työ voidaan tehdä ve-
rovelvollisen ja hänen 
puolisonsa tai edes-
menneen puolison van-
hempien, ottovanhem-
pien, kasvattivanhem-
pien tai näiden suoraan 
ylenevässä polvessa 
olevien sukulaisten tai 
edellä mainittujen hen-
kilöiden puolisoiden 
käyttämässä asunnossa tai vapaa-ajan 
asunnossa.

Kenelle hoivaa tai hoitoa? Kotitalous-
vähennykseen oikeuttavalla hoiva- ja hoi-

totyöllä tarkoitetaan huolenpitoa ja hoi-
toa, jonka kohteena on verovelvollinen 
tai hänen kanssaan samassa taloudessa 

asuva henkilö. Vähen-
nyksen saa myös sil-
loin, jos hoivattavana 
tai hoidettavana on 
verovelvollisen, hänen 
puolisonsa tai edes-
menneen puolisonsa 
vanhemmat, ottovan-
hemmat, kasvattivan-
hemmat tai näiden 

suoraan ylenevässä polvessa olevat su-
kulaiset tai edellä mainittujen henkilöiden 
puolisot ja työ tehdään heidän käyttämäs-
sään asunnossa tai vapaa-ajan asunnossa.

Vanhemmat voivat saada 
kotitalousvähennyksen  

lapsen hoidosta,  
mutta eivät esimerkiksi  

aikuisen lapsen  
asunnon remontista.



4. Muut tuet estävät vähennyksen

Kotitalousvähennystä ei myönnetä, jos sa-
maan työsuoritukseen on saatu

■  omaishoidon tukea

■  lasten kotihoidon tai yksityisen  
 hoidon tukea

■  kunnan myöntämä sosiaali- ja  
 terveydenhuollon palveluseteli

■  palkkatukea.

Edellä mainitut tuet ja palveluseteli eivät 
estä vähennystä muissa kuin niissä töis-
sä, joita varten tuki on saatu. Esimerkiksi 
illalla tapahtuva lastenhoito oikeuttaa vä-
hennykseen, jos kotihoidontukea on saatu 
päivällä tapahtuvaa hoitoa varten.

Vähennystä ei myöskään myönnetä 
kunnossapito- tai perusparannustyöstä, 
jos asunnon korjaukseen on maksettu 
avustus valtion, kunnan tai muun julkisyh-
teisön varoista. 

5. Öljylämmityksestä luopuminen

Öljylämmityksestä luopumisella tarkoite-
taan toimenpiteitä, joilla poistetaan öljy-
lämmitysjärjestelmä ja tämän tilalle kor-
vaavaksi rakennuskohtaiseksi lämmitys-
järjestelmäksi asennetaan 
muu lämmitysjärjestelmä, 
joka ei käytä fossiilisia polt-
toaineita.

Kotitalousvähennyksen 
väliaikainen korotus ei 
koske muita asunnon kun-
nossapito- tai perusparannusmenoja kuin 
öljylämmityksestä luopumista. Niiden osal-
ta kotitalousvähennyksen määrä ja vähen-

nysosuudet säilyvät vuoden 2021 tasolla. 
Kotitalousvähennystä ei myönnetä 

asunnon kunnossapito- tai perusparan-
nustyön perusteella, jos asunnon kor-

jaukseen on myönnetty 
valtion tai muun julkis-
yhteisön varoista korja-
usavustusta. Samaan re-
monttiin voi saada vain 
joko kotitalousvähennys-
tä tai suoraa avustusta. 

Se, kumpi tukimuoto on verovelvolliselle 
taloudellisesti kannattavampi, vaihtelee 
tapauskohtaisesti. 

Kotitalousvähennyksen  
saa ainoastaan  
työn osuudesta.



6. Kotitalous-, hoiva- ja hoitopalvelut

Kotitalousvähennystä korotetaan kotita- 
lous-, hoiva- ja hoitotyön osalta. Tavoittee-
na on tukea ja kannustaa ihmisiä hankki-
maan kotiin kyseisiä palveluja ja näin teet-
tämään ulkopuolisilla sellaisia töitä, joita 
normaalisti tehdään itse. Kyseessä on kak-
sivuotinen kokeilu vuosina 2022 ja 2023 
kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutus-
ten arvioimiseksi.

■ Tavanomaista hoiva- ja hoitotyötä on 
esimerkiksi lasten, sairaiden, vammaisten 
ja vanhusten hoitaminen hoidettavan ko-
tona. Hoiva ja hoito voi olla esimerkiksi 
syöttämistä, pukemista, pesemistä ja aut-
tamista ulkoilussa sekä muissa henkilökoh-
taisissa toimissa tai lapsista huolehtimista. 

■  Tavanomaista kotitaloustyötä on esi-
merkiksi siivous, pyykinpesu, silitys, muu 
vaatteiden huolto ja ruuanlaitto. Vähen-
nykseen voi oikeuttaa myös pitopalvelun 
hoitama tarjoilu, kahvinkeitto ja ruuanlaitto 
henkilön kotona tai vapaa-ajan asunnossa 
järjestetyissä perhe- tai muissa juhlissa.

Verovelvollisen käyttämään asuntoon tai 
vapaa-ajan asuntoon kuuluvat myös asun-
non piha-alue ja sillä olevat asumista pal-
velevat rakennukset, kuten esimerkiksi 
sauna, varasto ja autotalli. Tavanomaista 
kotitaloustyötä on siten esimerkiksi pi-
ha-alueella tapahtuva auraustyö, lumen 
pudotus katolta ja haravointi.



7. Työntekijän palkkaaminen  
kotitalous- tai hoivatyöhön

Jos kotitalous palkkaa työntekijän teke-
mään kotitalousvähennykseen oikeutta-
vaa kotitalous tai hoivatyötä, kotitalousvä-
hennyksenä vuonna 2022 saa vähentää 
30 prosenttia palkan määrästä sekä palk-
kaan liittyvät työnantajan sivukulut. 

Niitä ovat 

■ työnantajan sairausvakuutusmaksu

■  työnantajan osuus työeläke- 
 vakuutusmaksusta ja työttömyys- 
 vakuutusmaksusta

■  tapaturma- ja ammattitauti- 
 vakuutusmaksu sekä ryhmä- 
 henki vakuutusmaksu.

Palkan, ennakonpidätyksen  ja sivukulut 
voi laskea maksuttomassa Palkka.fi-pal-
velussa, joka on viranomaisten ylläpitämä. 
Palvelu hoitaa ilmoitukset tulorekisteriin 
ja muodostaa maksut työntekijän netto-
palkasta ja työnantajamaksut  työeläkeyh-
tiöön ja Verohallintoon. Työllisyysrahasto 
lähettää laskun työttömyysvakuutusmak-
susta Palkka.fi:n tietojen perusteella.

Ennakonpidätys palkasta

Kotitalouden on tehtävä maksamas-
taan palkasta ennakonpidätys, jos 
samalle henkilölle maksetaan kalen-
terivuoden aikana palkkaa yli 1 500 
euroa. Jos jo palkanmaksua aloitet-
taessa tiedetään, että palkkaa tul-
laan maksamaan kalenterivuoden 
aikana yli 1 500 euroa, ennakon-
pidätys tehdään jo ensimmäisestä 
palkasta.

Ennakonpidätys tehdään palkansaa-
jan verokortin mukaan. Ilman vero-
korttia ennakonpidätys on 60 % en-
nakonpidätyksen alaisesta palkasta.

Palkan, 
ennakonpidätyksen  

ja sivukulut voi  
laskea maksuttomassa  
Palkka.fi-palvelussa.



7.1. Työntekijä hoitoringille
Jos kotitaloudet perustaisivat yhteisen hoitoringin ja palkkaisivat siihen työntekijän, 
miten kotitalousvähennys helpottaisi kuluja?

Veronmaksajat laski esimerkin, jossa viisi perhettä palkkaa yhteisen työntekijän koti- ja 
hoiva-avuksi. Työaika on 40 h/viikko ja palkka 2 500 e/kk. Kun perheitä on viisi, hoitaja 
työskentelee yhden perheen luona 8 h/viikko eli keskimäärin 1,5 tuntia päivässä.

Hoitoringin palkka-ja sivukulut vuonna 2022

Euroa %

Kuukausipalkka 2 500 

Vuosipalkat 30 000*

Työnantajamaksut, €/v 6 372**

- Sairausvakuutusmaksu 402 1,34

- Työeläkevakuutusmaksu (työnantajan osuus) 5 610 18,70

- Työttömyysvakuutusmaksu 150 0,50

- Tapaturmavakuutusmaksu 210 0,70

Palkkakulut yhteensä €/v 36 372

Yhden talouden kulut ennen kotitalousvähennystä  
(5 taloutta), €/v

7 274

Kotitalousvähennys/saaja 2 974***

Kustannus vähennyksen jälkeen, €/v 4 300

€/kk kotitaloutta kohti 358

* Ei huomioitu mahdollista lomarahaa.
** Maksut on laskettu oletuksella, että palkattu työntekijä on 17–52- tai 63–64-vuotias.
*** Oletettu, että vähennyksen tekijällä on veroja vähennettäväksi summan edestä. Jos näin ei ole,  
vähennyksen voi jakaa puolisoiden kesken. Silloin joudutaan vähentämään 2 x 100 e omavastuu.

Näin laskettiin: 
Vähennyksen perusteena on 30 % palkasta + sivukulut per kotitalous.  
Vuosipalkka 30 000 e / 5 = 6 000 e, siitä 30 % on 1 800 e.  
Työnantajamaksut 6 372 e / 5 = 1 274 e
Kotitalousvähennyksen määrä (1 800 e + 1 274 e) – 100 e omavastuu  = 2 974 e 

Laskelma: Mikael Kirkko-Jaakkola, Veronmaksajat

  
  



8. Viisi vinkkiä: Miksi en saanutkaan 
kotitalousvähennystä?

Kotitalousvähennys on iso helpotus vero-
tuksessa, joten vähennyksen saamiselle 
on asetettu melko tiukat rajat. 

8.1. Maksaminen
Kuka maksoi? Vain luonnollisen henkilön 
omissa nimissään maksamista laskuista 
saa kotitalousvähennyksen. Toisen hen-
kilön maksamasta laskusta ei voi vaatia 
kotitalousvähennystä. Vain maksajan puo-
liso voi tietyissä tilanteissa saada kotitalo-
usvähennyksen, vaikka ei ole mitään itse 
maksanutkaan. 

Kuka teki työn? Kotitalousvähennystä ei 
saa omasta työstä tai samassa taloudessa 
asuvalle henkilölle maksetusta palkasta. 
Myöskään omalle tai samassa taloudes-
sa asuvan henkilön yritykselle maksetusta 
työstä ei saa vähennystä, jos työn tekee 
verovelvollinen itse tai hänen kanssaan 
samassa taloudessa asuva henkilö.

Kuolinpesä: Kotitalousvähennys myön-
netään kuolinpesälle vain tilanteessa, 
jossa henkilö on vielä eläessään tilan-
nut ja maksanut työn. Vähennys voidaan 
myöntää myös, jos henkilö on eläessään 
sitovasti tilannut kotitalousvähennykseen 
oikeuttavan työn ja se on aloitettu henki-
lön vielä ollessa elossa, mutta se on val-
mistunut vasta hänen kuoltuaan. Tällöin 
voi vähennyksen saada myös kuolinvuotta 
seuraavana vuotena. 

Lasku väärin? Ongelmia tuo myös las-
kun eli tositteen puuttuminen tai erittele-

mätön lasku. Vähennystä ei saa esimerkik-
si laskuun sisältyvistä muista työkustannuk-
sista, laitteista, tarvikkeista, materiaaleista, 
aineksista, matkakuluista tai kuljetuskus-
tannuksista. Tämän vuoksi yrittäjän tai yri-
tyksen on eriteltävä myös vähennykseen 
oikeuttamattomat erät laskulle. 

8.2. Uudisrakentaminen 
Kotitalousvähennyksen saa vanhan asun-
non tai vapaa-ajan asunnon kunnossa-
pito- tai perusparannustyöstä, mutta sitä 
ei saa uudisrakentamiseen rinnastuvasta 
työstä. 

■ Uudisrakentamiseen rinnastuu paitsi 
varsinainen uuden omakotitalon tai kesä-
mökin rakentaminen, myös vanhan raken-
nuksen laajentaminen tai kylmien tilojen 
muuttaminen lämpimiksi. Niistä ei vähen-
nystä saa. 

■ Katettujen rakennelmien ja rakennus-
ten, kuten esimerkiksi grillikatoksen, ul-
kokeittiön, varaston, roskakatoksen ja 
leikkimökin rakentamisesta vanhan talon 
pihaan ei saa kotitalousvähennystä. Van-
han talon yhteyteen rakennettavan valo-
katoksen rakentamisesta kuitenkin saa 
vähennyksen.

Uudisrakentamisena pidetään verohallin-
non ohjeessa esimerkiksi omakotitalon ja 
sen piha-alueeseen liittyviä töitä siihen 



saakka, kunnes kaikki tämän talon ja sen 
piha-alueen rakentamiseen liittyvät lop-
putarkastukset on tehty. Lopputarkastuk-
sen jälkeenkin uuteen taloon ja sen pi-
ha-alueeseen kohdistuu eräänlainen kah-
den vuoden karenssiaika. 

8.3. Työ ei ole tavanomaista 
kotitalous-, hoiva- tai hoitotyötä
Vain tavanomaisesta yllä mainitusta työstä 
saa kotitalousvähennyksen. 

■ Tavallista kotitaloustyötä ei ole esimer-
kiksi laulu-, soitto-, taikuri-, pelle-, koomik-
ko- tai muu vastaava esitys. 

■ Asunnon vaihdosta johtuva muuttotyö-
kään ei ole luonteeltaan tavanomaista ko-
titaloustyötä. 

■  Sitä ei myöskään ole pianonviritys, var-
tiointi- ja turvapalvelu, kotiopetus, huone-
kalujen verhoilu tai mökkitalkkarin tarkas-
tuskäynti. 

■ Tavanomaista kotona tehtävää hoiva- tai 
hoitotyötä eivät ole kampaajan, parturin, 
kosmetologin, jalkahoitajan, hierojan, ra-
vintovalmentajan, henkilökohtaisen kun-
to-ohjaajan ja terapiapalveluiden toteut-
tajien palvelut ja muut vastaavat palvelut, 
vaikka työ tehtäisiin asiakkaan kotona.

■ Erikseen on suljettu kotitalousvähennyk-
sen ulkopuolelle myös esimerkiksi lääkä-
rin, hierojan, fysioterapeutin, terveyden-
hoitajan, jalkahoitajan, sairaanhoitajan ja 
lähihoitajan työ. 

8.4. Työ ei ole asunnon tai vapaa-
ajan asunnon kunnossapito- tai 
perusparannustyötä
Kotitalousvähennystä ei saa asunnon kun-
totarkastuksesta, muista tarkastuksista 
kuten homekoiran käytöstä sekä erilaisista 
mittauksista ja tutkimuksista aiheutuneista 
kustannuksista. 

■ Vain jos mittaukset ja tarkastukset ovat 
vähäinen ja kiinteä osa vähennykseen oi-
keuttavaa laajempaa kunnossapito- ja pe-
rusparannustyötä, voi vähennyksen saada 
niistäkin. Kiinteä osa tarkoittaa sitä, että 
jo aloitetun remontin yhteydessä suorite-
taan jokin mittaus tai tutkimus, joka johtaa 
lisäremonttiin. Raportin kirjoittamisesta toi-
mistolla tai matka-ajasta ja -kuluista ei saa 
vähennystä. 

■ Huomaa: hälytys- tai turvajärjestelmän 
asentamisesta ja kunnossapidosta saa ko-
titalousvähennystä. 

■ Nuohoustyöstä ei saa kotitalousvähen- 
nystä, koska tulisijojen ja hormien nuo-
houstyön teettäminen on kiinteistön omis- 
tajan tai haltijan lakisääteinen velvollisuus. 
Nuohoojan tekemästä muusta työstä, 
kuten lämmityskattilan huollosta ja ilman-
vaihtolaitteiden puhdistuksesta, mittauk-
sesta, säätämisestä sekä huollosta sen 
sijaan saa kotitalousvähennyksen. 



8.5. Asennustyöt mutkikkaita
Vähennystä ei saa yksittäisten kodinkonei-
den ja laitteiden korjaus- tai asennustyös-
tä. Koneilla ja laitteilla tarkoitetaan muun 
muassa kylmäkalusteita, liettä, liesituule-
tinta ja pesukonetta. Jos kodinkoneiden 
asennus esimerkiksi keittiöremontin yh-
teydessä on vähäinen osa suurempaa 
korjausurakkaa, asennuksesta saa vä-
hennyksen. Keittiökaappien asennus on 
vähennyskelpoista asunnon korjaamista 
ja kunnostamista.

Kotitalousvähennyksen saa tieto- ja 
viestintätekniikan laitteiden, ohjelmisto-
jen, tietoturvan ja tietoliikenneyhteyksien 
asennus-, kunnossapito- ja opastustyöstä.  

Miten vaadin kotitalous- 
vähennystä verotuksessa? 

Lue lisää: 
veronmaksajat.fi/veroilmoitus


