
K
otitaloustuotannon merkitys talo-
udessa ja kulutusmahdollisuuksi-
en lisääjänä jää vaille huomio-
ta, jos tuijotetaan pelkästään ra-

hatalouden lukuja. Elämän laatuun sillä 
on suuri parantava vaikutus. Virallises-
ti kansantalouden tilipidon ydinjärjes-
telmän ulkopuolelle jäävää, kotitalouk-
sien tuottamien hyödykkeiden ja palve-
lujen taloudellisen arvon laskelmaa kut-
sutaan kotitaloustuotannon satelliittitilin-
pidoksi (Household Production Satellite). 

Puutteet laskelmissa saattavat vää-
ristää tilannekuvaa. Työnjako yhteis-
kunnassa muuttuu jatkuvasti: osa toi-
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Kotitaloustuotannon laskelmat täydentävät 
kuvaa kotitalouksien hyvinvoinnista

Kotitaloustuotannon 

laskeminen ei pelkästään 

tyydytä uteliaisuuttamme 

siitä, kuinka paljon 

kodeissa tehdään kotitöitä. 

Kotitalouksissa tehtävä työ on 

yhteiskunnallisesti merkittävää. 

Kotityön arvo vuonna 2012 oli 

78,4 miljardia euroa ja koko 

kotitaloustuotannon arvo 

109 miljardia euroa. Palkaton 

kotityö ei kuitenkaan sisälly 

bruttokansantuotteeseen. 
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minnoista siirtyy kotitalouksilta yhteis-
kunnan tai markkinatalouden hoidetta-
viksi, ja toiset taas siirtyvät markkinoil-
ta kotitalouksille. Kotitalouksien tekemä 
omaishoito, pankkiasioiden hoito, lippu-
varaukset tai muut itsepalvelut eivät näy 
bruttokansantuotteessa – puhumatta-
kaan muista kotitöistä. Eri maiden väli-
sissä vertailuissa bkt ei kuvaa hyvinvoin-
tia laajassa merkityksessä, sillä tehtäviä 
on jaettu eri tavoin yhteiskunnan ja ko-
titalouksien välillä. 

Työikäisten kotityöaika  
yhtä pitkä kuin ansiotyöaika

Palkattoman kotityön määrä on merkit-
tävä: Suomen 2,595 miljoonassa kotita-
loudessa tehtiin vuonna 2012 kotityö-
tä yhteensä noin 5,4 miljardia tuntia eli 
päivittäin keskimäärin 5 tuntia 42 mi-
nuuttia kussakin kotitaloudessa. 

Erilaisten kotitalouksien kotityön 
määrä vaihtelee: alle kouluikäisten koti-
taloudet tekevät kotityötä eniten (10 h 
38 min/vrk) ja yksin asuvat vähiten (2 h 
10 min). Huomionarvoista on myös, että 
työikäisten (15 – 64-vuotiaat) kotityöaika 
on yhtä pitkä kuin heidän ansiotyöaikan-
sa. Eläkeikäisten päivittäinen kotityöaika 
on vielä pidempi kuin työikäisillä. Eläke-
ikäiset esimerkiksi syövät pääasiassa itse-
tekemäänsä ruokaa. 

Työpanoksen lisäksi palvelujen tuot-
tamiseen tarvitaan tuotantovälineitä ja 
raaka-aineita myös kotitalouksissa. Ko-
titaloustuotantoa mittaamalla saadaan 
tärkeää tietoa muun muassa palvelu-
rakenteen muutoksista, ja sitä voidaan 
hyödyntää yhteiskunnan kehittämiseen. 

Suomen kotitaloustuotannon arvo on 
laskettu jo neljä kertaa: vuosille 2001, 
2006 ja 2009 (Varjonen & Aalto 2006, 
2010, 2013) ja nyt ovat valmiina myös 
vuoden 2012 laskelmat. Laskelmat on 
tehty Suomessa kehitetyllä menetelmäl-
lä, joka on kuvattu vuoden 2009 Kotita-
loustuotannon arvolaskelmassa (Varjonen 
& Aalto 2013). 

Tilastotiedot laskelmiin on saatu Ti-
lastokeskuksesta ja tilastojen yhdistämi-
nen on tehty Kuluttajatutkimuskeskuk-
sessa, joka nykyisin on Helsingin yliopis-
ton yksikkö. Vuodelle 2012 laskettiin ai-
noastaan koko maan kotitaloustuotannon 
arvo. Aiempina vuosina on laskettu myös 
erilaisten kotitalouksien tuotannon arvo. 

Eläkeikäisten kotitalouksien 
määrän kasvu lisännyt kotityöaikaa 

Vuonna 2012 koko väestöllä oli yli 420 
miljoonaa palkatonta kotityötuntia enem-
män kuin vuonna 2009. Kotityöaika koti-
taloutta kohden on erilaisissa kotitalouk-
sissa viimeisimmän ajankäyttötutkimuk-
sen (2009/2010) mukainen. 

Kotityöaika oli kuitenkin lisääntynyt, 
koska kotitalouksien määrä oli vertailu-
vuosien välillä kasvanut 63 500 taloudel-
la. Eniten oli kasvanut yli 65-vuotiaiden 
parien kotitalouksien määrä, joissa koti-
työaika on keskimääräistä pidempi (vrt. 
Varjonen & Aalto 2013). 

Kotityöaikaa tarkastellaan perusteh-
tävittäin (asuminen, ruoka, vaatetus, se-
kä lasten, aikuisten ja lemmikkien hoiva 
ja hoito) ja Suomessa käytetyssä mene-
telmässä näihin perustehtäviin on sisäl-
lytetty niihin käytetyt kotityömatkat ja 
muut aputoiminnot. 

Perustehtäviin käytettiin yhteensä yli 
3 600 miljoonaa tuntia, ja niihin liittyviä 
matkoja oli 553 miljoonaa tuntia vuon-
na 2012. Ostoksiin ja asiointiin sekä ko-
din taloudenpitoon ja suunnitteluun 
käytettiin vuodessa yhteensä 733 mil-
joonaa tuntia. Kotitaloustuotantoon on 
laskettu mukaan myös vapaaehtoistyö  

(542 milj. h), jota tehdään palkatta pää-
asiassa toiselle kotitaloudelle ja hieman 
myös erilaisille organisaatioille. 

Kotitaloustuotanto olisi 
kasvattanut bkt:ta 41 prosenttia 
vuonna 2012
Kotityön arvo vuonna 2012 oli 78,4 mil-
jardia euroa. Verot ja tukipalkkiot huomi-
oiden bkt:n ulkopuolisen kotitaloustuo-
tannon nettoarvonlisäys oli 77,5 miljar-
dia euroa, eli keskimäärin 30 218 euroa1  
per kotitalous. 

Kotityön arvo lasketaan kertomalla 
kotityöaika kotityöpalvelutyöntekijöiden 
tuntipalkalla (14,53 euroa/h)2, ja lisäämäl-
lä siihen kotitöihin liittyvät verot ja vero-
luonteiset maksut sekä vähentämällä ko-
titöihin kohdistuneet tuet (esim. lastenko-
dinhoidon tuki ja omaishoidontuki). Ko-
tityön arvottamiseen on käytetty kotityö-
palvelutyöntekijöiden tuntipalkkaa, koska 

1 Vuonna 2012 bkt kotitaloutta kohti oli keskimäärin 
76 992 euroa.

2 Vertailupalkkoina olivat ESCO-luokkien 53221 Ko-
tityöpalvelutyöntekijät ja 532 Lähihoitajat, muut 
terveydenhuollon työntekijät ja kodinhoitajat kaik-
kien sektorien kokonaisansioiden mediaanipalkat.

KUVIO 1. Koko maan kotitaloustuotannon rakenne 2001, 2006, 2009 ja 2012 
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he yleisammattilaisina tekevät samoja töi-
tä kuin palkatonta kotityötä tekevät. 

Kotitaloustuotannossa hyödynnetään 
erilaisia kodinkoneita ja muita pitkäkes-
toisia hyödykkeitä, jotka ovat tässä las-
kelmassa investointeja. Bkt:n ulkopuo-
lisen kotitaloustuotannon pääoman ku-
lumisen arvo oli 5 140 miljoonaa euroa 
(kotitaloutta kohden 1 980 euroa). Pää-
oman kulumisessa on kestokulutusta-
varoiden lisäksi otettu huomioon myös 
puolikestävät tuotteet, joista esimerkiksi 
monet ruoanvalmistusastiat ja ruokailu-
välineet kestävät kymmeniä vuosia.  

Kotitaloustuotannon bruttoarvon lisä-
yksestä vuonna 2012 yhteensä 82,61 mil-
jardia euroa jäi bkt:n ulkopuolelle. Siitä 
asumisen osuus oli suurin, 35 prosenttia 
ja ruuan toiseksi suurin, 32 prosenttia. 
Muiden toimintojen osuudet olivat sel-
västi pienempiä (hoivan 10 %, vaatetuk-
sen 9 %, eläinten hoivan 4 % ja vapaaeh-
toistyön 8 %). Eri toimintojen suhteelli-
set osuudet tuotoksesta ovat pysyneet lä-
hes samoina kuin aiempina vuosina. 

Kotitaloustuotantoon tarvitaan työn 
ja tuotantovälineiden lisäksi välituotteita 
(esim. elintarvikkeita sekä pesu- ja puh-
distusaineita). Kun myös bkt:n ulkopuo-
lisiin kotitöihin kohdistuneen välituote-
käytön arvo huomioidaan, bkt:n ulko-
puolisen tuotoksen (eli kotitalouksien it-
selleen tuottamien tuotteiden ja palvelu-
jen) arvo oli lähes 109 miljardia euroa – 
kotitaloutta kohden noin 42 000 euroa. 
Kulutusta koskevat tiedot on päivitetty 
vuoden 2012 Kulututkimuksen mukai-
siksi ja samalla yhdenmukaistettu vasta-

maan kansantalouden tilinpidon lukuja. 
Kotitaloustuotanto olisi kasvattanut 

vuoden 2012 bkt:ta3 41 prosenttia eli vä-
hän enemmän kuin aiempina vuosina, 
jolloin sen osuus on jäänyt alle 40 pro-
senttiin bkt:sta bruttopalkan mukaan las-
kettaessa. Nettopalkkaa käytettäessä koti-
taloustuotannon osuus bkt:sta on jäänyt 
hieman alle 30 prosentin. 

Kun tarkastellaan myös aiempia las-
kelmia, voidaan todeta, että kotitalous-
tuotanto on kasvanut suhteellisen tasai-
sesti eikä kotitaloustuotannon raken-
ne perustehtävien välillä pääpiirteis-
sään ole muuttunut. Suhteellisesti eni-
ten on kasvanut pääoman kuluminen ja 
työn osuus. Sen sijaan välituotekäytön 
osuus tuotoksesta on hieman pienem-
pi kuin aiemmin. Edellisestä laskelmas-
ta (2009) bkt:n ulkopuolinen kotitalous-
tuotanto oli kasvanut 17 prosenttia (16 
miljardia euroa) koko maan tasolla, mut-
ta kotitaloutta kohden kasvua oli 14,5 
prosenttia (5 235 euroa). 

Kotitaloustuotannon arvon 
laskentaan tulossa kansainvälinen 
menetelmä 
Kotitaloustuotannon arvon laskemisel-
le ei toistaiseksi ole ollut yhdenmukais-
ta, kansainvälistä menetelmää, joten eri 
maissa tehdyt laskelmat eivät ole keske-

3 Bkt 2012: 199 793 milj. euroa (ESA2010, tammikuu 
2015) http://tilastokeskus.fi/til/vtp/vtp_ 2013_   2015- -
01- 30_tau_fi.pdf sivu 7.

nään vertailukelpoisia. Tältä osin paran-
nusta on tulossa: UNECEn (United Na-
tions Economic Commission for Europe) 
alaisessa työryhmässä, jossa myös Suomi 
oli mukana, on tänä vuonna saatu valmiik-
si kansainväliset ohjeet, Guide on Valuing 
Unpaid Household Service Work, palkat-
toman kotityön arvon määrittämiseksi 
(UNECE 2017). Opas on tarkoitus vii-
meistellä ja julkaista vuoden 2017 aikana. 

UNECEn työryhmän menetelmä on 
pitkälti samanlainen kuin Suomessa ai-
emmin käytetty, mutta erojakin kuiten-
kin on. Uusi laskentamalli tuottaa erilai-
sen toimintojen ryhmittelyn ja kotitalo-
ustuotannon arvo pienenee. Kansainväli-
nen menetelmä poikkeaa Suomessa käy-
tetystä siten, että 

 – mukana on ainoastaan 15 vuotta täyt-
täneiden kotitalouden jäsenten koti-
työaika 

 – kotityöhön liittyvät matkat ja asioin-
ti ovat erillisiä ryhmiä perustehtävi-
en rinnalla 

 – vapaaehtoistyö ja siihen liittyvät mat-
kat jätetään kotityön ulkopuolelle, 
erilliseen tarkasteluun 

 – puolikestävät tuotteet (esim. ruokailu-
välineet, astiat) ovat välituotteita (ei-
vät investointeja) 

 – lisäksi suositellaan, että naisten ja 
miesten kotityöpanokselle lasketaan 
erilliset arvot. 

Suomessa kotityön arvon laskennassa 
on käytetty kaikkien, kotitalouden yli 
10-vuotiaiden jäsenten yhteenlasket-
tua kotityöaikaa, eikä naisten ja miesten 
osuutta ole laskettu erikseen. Viimeisim-
män ajankäyttötutkimuksen keskimää-
räisten tietojen perusteella naisten osuus 
kotitöistä oli 59 prosenttia. Lapsettomi-
en parien talouksissa naiset tekivät ta-
louden kotitöistä 57 prosenttia, koulu-
ikäisten perheissä 58 prosenttia ja pik-
kulapsiperheissä 62 prosenttia (Pääkkö-
nen & Hanifi 2011). 

Uudessa laskentamallissa 10 – 14-vuo-
tiaiden lasten kotityön jättäminen laskel-
man ulkopuolelle vähentää kotityöaikaa 
77,5 miljoonaa tuntia ja arvoa 1,13 mil-
joonaa euroa (alle 2 %). Lasten kotityö-
aika kohdistuu eniten ostoksiin ja asi-
ointiin sekä kodin hoitoon. Vapaaehtois-
työtä alle 15-vuotiaiden kotityöajasta oli 
noin 13 prosenttia, josta suurin osa on 

KUVIO 2. Kotitaloustuotannon ja bkt:n vuotuinen arvon muutos, %
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TAULUKKO 1. Kotitaloustuotannon arvo Suomessa vuodelle 2012 laskettuna eri menetelmillä, milj. euroa 

KOTITALOUSTUOTANNON LASKELMA JA RAKENNE FI-2012 UNECE-2012 UNECE-2012 VAPAAEHTOISTYÖ UNECE-2012 KOTITYÖ+VAP.EHT.T.

Arvonlisäys netto (työ + verot – tuet)  78 417    70 232    6 973    77 205   

Pääoman kuluminen  5 140    3 855   –      3 855   

Arvonlisäys, brutto  82 609    73 137    6 973    80 110   

Välituotekäyttö  26 360    27 750   –      27 750   

Tuotos  (tavaroiden ja palveluiden arvo)  108 969    100 887    6 973    107 860   

Tuotos / kotitalous, euroa  41 992    38 877    2 687    41 565   

Lähde:

toisten kotitalouksien auttamista. 
Taulukkoon 1 on koottu vertailu koti-

taloustuotannon arvon laskelmasta vuo-
delle 2012 tähän asti Suomessa käyte-
tyllä (FI-2012) ja UNECEn kehittä-
mällä menetelmällä, jossa sarake UNE-
CE-2012 sisältää kansainvälisesti vertai-
lukelpoisen kotitaloustuotannon arvon. 

UNECEn menetelmässä matkoja (8,67 
mrd. euroa) käsitellään itsenäisenä tehtä-
vänä, samoin asiointia yhdistettynä kodin 
taloudenpitoon (10,59 mrd. euroa), mikä 
yksinkertaistaa laskentaa. Suomen mallis-
sa niiden kulut jaettiin eri tehtäville, suh-
teessa perustehtävien ajankäyttöön. 

Pääoman kulumisessa Suomen las-
kentamallissa on otettu huomioon myös 
puolikestävät tuotteet, koska esimerkik-
si monet ruoanvalmistusastiat ja ruokai-
luvälineet kestävät kymmeniä vuosia. 
UNECEn laskentamallissa pääoman ku-
lumisessa huomioidaan ainoastaan kes-
tokulutustavarat ja puolikestävät ovat 
välituotekäyttöä, mikä pienentää pää-
oman kulumista ja kasvattaa välituote-
käyttöä (taulukko 1). 

Uudessa mallissa vapaaehtoistyötä ei 
tarkastella kotityönä, vaan erillisenä. Uu-
si malli sisältää vapaaehtoistyöhön ja sii-
hen liittyviin matkoihin käytetyn ajan, 
mutta ei välituote- tai pääomakuluja. 
Tällöin vapaaehtoistyön bruttoarvon li-
säys supistuu 809 miljardia euroa (10 %) 
verrattuna Suomen laskentamalliin. Yli 
15-vuotiaat käyttivät vapaaehtoistyöhön 
yhteensä 480 miljoonaa tuntia vuodes-
sa, josta 76 prosenttia käytettiin muiden 
kotitalouksien auttamiseen. 

Uudella laskentamallilla bkt:n ulko-
puolinen bruttoarvon lisäys kaikkine em. 
muutoksineen pienenee 11 prosenttia ja 
tuotoksen arvo 7 prosenttia verrattuna 
Suomen laskentamalliin. Uuden mal-
lin mukainen kotitaloustuotanto (73,14 
mrd. euroa) kasvattaisi bruttokansantuo-
tetta 36,6 prosenttia. Muutos on merkit-
tävä verrattuna aiempaan, jolla brutto-
arvoksi tuli 82,61 miljardia euroa ja bkt 
kasvoi 41 prosenttia. 

Kotitaloustuotannon laskentamene-
telmä ja siinä huomioon otettavat muut-
tujat vaikuttavat kotitaloustuotannon ar-
voon. Yhteisen menetelmän käyttö mah-
dollistaa eri maiden kotitaloustuotannon 
vertailun ja täydentää kuvaa kotitalouk-
sien hyvinvoinnista verrattuna pelkkään 
bruttokansantuotteen vertailuun. 

Lisäksi kotitaloustuotannon arvon las-
kelmat paljastavat palvelujen siirtymiä 
kotitalouksien ja muiden yhteiskunnan 
sektorien välillä. Tiukkoina aikoina, jol-
loin palkkatyön tarjonta on vähäistä, ko-
titaloudet voivat jossain määrin kompen-
soida hyvinvointiaan oman tuotannon 
avulla. On toki muistettava, että työaika 
tai rahan käyttö ei kerro tekemisen tehok-
kuutta eikä lopputuloksen laatua.  ■

Kristiina Aalto on projektisuunnittelija 
Kuluttajatutkimuskeskuksessa (Helsingin 
yliopisto) 

Artikkelia on täydennetty verkossa 
31.10.2017 julkaistuun verkkoartikkeliin 
nähden.
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