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TIIVISTELMÄ
Johanna Varjonen, Kristiina Aalto, Johanna Leskinen
Täsmällistä, ammattitaitoista ja edullista – kuluttajapalautetta kotitalousmarkkinoille
Tutkimuksen tavoitteena on tuottaa väestöllisesti yleistettävää tietoa markkinaperusteisten kotitalouspalvelujen
kysynnän ennakoimiseksi ja kuluttajalähtöisten markkinoiden aikaansaamiseksi. Tutkimuksessa selvitetään
elinvaiheeltaan erilaisten kuluttajaryhmien palvelujen tarvetta ja palvelujen käyttöä sekä identifioidaan palvelujen käyttäjäprofiileja. Lisäksi tuotetaan kuluttajapalautetta palvelujen laadun ja markkinoinnin kehittämiseen
sekä palvelujen hinnoitteluun. Tutkimusta on ohjannut näkemys kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittymisestä
kuluttajalähtöisiksi julkisen sektorin, markkinoiden ja kotitalouksien kiinteässä vuorovaikutuksessa.
Tutkimusaineisto hankittiin postikyselyllä, jonka otos muodostettiin 25 vuotta täyttäneistä suomalaisista.
Vastaajilta tiedusteltiin 33 kotitalouspalvelun käytöstä vuonna 2005. Kotitalouspalvelut määriteltiin palveluiksi, jotka korvaavat tavanomaisia kotitöitä. Aineisto käsittää 2 110 talouden vastaukset.
Kotitalouspalveluille on tunnusomaista, että joitakin tarvitaan usein ja joitakin harvoin. Palvelumarkkinoiden koko määräytyy sen mukaan, miten moni talous ostaa palveluja, miten monia palveluja talous ostaa ja
kuinka usein palveluja ostetaan.
Tulokset osoittavat, että palvelujen käyttö on lisääntynyt, mutta se näyttää keskittyvän tietyille kotitalouksille. Kymmenesosa kotitalouksista ostaa yli puolet tutkimuksessa kysytyistä 33:sta palveluista. Keskittyminen
on vielä suurempaa kodin perustehtäviä korvaavissa palveluissa (ruoka, siivous, pyykki, hoiva, pihatyöt),
joista kymmenesosa talouksista osti lähes kolme neljännestä. Väestön demografinen kehitys, suotuisat asenteet
ja elämäntyylitekijät ennakoivat kysynnän kasvua. Palveluja ostavat eniten lapsiperheet ja 75 vuotta täyttäneet
parit ja yksinasuvat. Suhtautuminen palvelujen käyttöön yleisesti on varsin myönteistä, mutta omaan talouteen
ostamiseen suhtaudutaan kriittisemmin. Palvelumyönteisyys lisääntyy talouden tulojen kasvaessa. Potentiaalisia tulevia palvelujen käyttäjiä ovat nuoret aikuiset ja lapsiperheet.
Palvelujen saanti itselle sopivana aikana ja sovittujen aikataulujen pitävyys nousivat tärkeimmiksi laatutekijöiksi ammattitaidon lisäksi. Ammattitaitoon yhdistettiin laadukkaan työnjäljen lisäksi työntekijän rehellisyys, luotettavuus ja sosiaaliset taidot. Internetin käyttömahdollisuus sekä työntekijöiden suomen kielen taito
identifioituivat myös laatutekijöinä. Internet onkin nousemassa tärkeimmäksi tietolähteeksi lehtien ja muiden
painettujen tiedotteiden sekä tuttavien ja sukulaisten suositusten ohella.
Edullisia hintoja pidetään tärkeinä. Useimmat maksaisivat vain noin puolet tai kolmasosan markkinahinnoista.
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Kotitaloudet, kotityö, palvelut, markkinat, verovähennykset, elämäntapa

SAMMANDRAG
Johanna Varjonen, Kristiina Aalto, Johanna Leskinen
Punktligt, yrkeskunnigt och förmånligt – konsumentrespons på hushållstjänsterna
Syftet med undersökningen är att producera befolkningsmässigt generaliserbar information för att förutse
efterfrågan på marknadsbaserade hushållstjänster och skapa en konsumentorienterad marknad. I
undersökningen utreds behovet för och användningen av tjänster hos olika konsumentgrupper som
befinner sig i olika livsskeden samt identifieras användarprofiler för tjänsterna. Därtill produceras
konsumentrespons för att utveckla tjänsternas kvalitet och marknadsföring samt för att hjälpa i
prissättningen av tjänsterna. Undersökningen har styrts av den synen att marknaden för hushållstjänster har
blivit konsumentorienterad i nära växelverkan med den offentliga sektorn, marknaden och privathushållen.
Undersökningsmaterialet har samlats med en postenkät där samplet bestod av finländare som fyllt 25 år.
De som svarade frågades om användningen av 33 olika hushållstjänster år 2005. Hushållstjänsterna
definierades som tjänster som ersätter vanliga hemarbeten. Materialet omfattar svaren från 2 110 hushåll.
Det är karateristiskt för hushållstjänsterna att en del av dem behövs ofta och en del sällan.
Tjänstemarknadens storlek bestäms på basis av hur många hushåll som köper tjänster, hur många tjänster
ett hushåll köper och hur ofta man köper tjänsterna.
Resultaten visar att användningen av tjänsterna har ökat, men de verkar koncentreras till vissa hushåll.
En tiondedel av privathushållen köper över hälften av de 33 tjänster som ingick i undersökningen.
Koncentrationen är ännu större i de tjänster som ersätter hemmets grunduppgifter (mat, städning, tvätt,
vård, gårdsarbeten) av vilka nästan tre fjärdedelar köptes av en tiondedel av hushållen. Befolkningens
demografiska utveckling, gynnsamma attityder och livsstilsfaktorer tyder på att efterfrågan kommer att
öka. Tjänsterna köps mest av barnfamiljer samt sådana par och ensamboende som fyllt 75 år. Inställningen
till användningen av tjänsterna är relativt positivt, men man är mera kritiskt inställd till att köpa dem till
det egna hushållet. Den positiva inställningen till tjänster ökar i takt med hushållets inkomster. Potentiella
framtida användare av tjänster är unga vuxna och barnfamiljer.
Att man får service vid lämplig tidpunkt och att de överenskomna tidtabellerna håller var de viktigaste
kvalitetsfaktorerna förutom yrkeskunskapen. Till yrkeskunskapen ansågs höra förutom ett högklassigt
arbete också arbetarens ärlighet, pålitlighet och sociala färdigheter. Möjligheten att använda Internet samt
arbetarnas kunskaper i finska identifierades också som kvalitetsfaktorer. Internet börjar bli den viktigaste
informationskällan vid sidan om tidningar och andra trycksaker och bekantas och släktingars
rekommendationer.
Förmånliga priser anses vara viktiga. De flesta skulle vilja bara betala cirka hälften eller en tredjedel av
marknadspriserna.
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ABSTRACT
Johanna Varjonen, Kristiina Aalto, Johanna Leskinen
Prompt, professional and inexpensive – customer feedback to household services
markets
The goal of the study is to provide information generally applicable to the population in order to forecast
demand for market-based household services and to generate consumer-oriented markets. The study
examines the need and use of services by consumer groups in various stages of life and identifies service
user profiles. Additionally, consumer feedback is sought to improve the quality and marketing of services
as well as to facilitate pricing of services. The study has been guided by a vision implying that the
household services market will develop towards customer-orientation in close interaction between the
public sector, markets and households.
The research material was obtained through a questionnaire sent by mail to a population of Finns of 25
years of age or more. The recipients were asked about the use of 33 household services in 2005.
Household services were defined as services which replace normal household tasks. The material consists
of the replies by 2110 households.
It is characteristic of household services that some are required frequently and some infrequently. The
size of the service market depends on how many households purchase these services, how many services
each household purchases and how frequently these services are purchased.
The results indicate that the use of services has increased while the use is concentrated on certain
households. One tenth of the households buys more than half of the 33 services included in the
questionnaire. The concentration is even more apparent in services replacing basic household tasks (food,
cleaning, laundry, care, garden maintenance), of which one tenth of the households purchased nearly three
fourths. Demographic population trend, favourable attitudes and life style factors forecast an increase in
demand. The majority of services is bought by families with children and couples in the over-75 age group
as well as people living alone. Attitudes towards the use of services is generally quite favourable, but when
it comes to buying services for one’s own household, the attitude is more critical. Attitudes towards
services become more positive as the income of a household increases. Potential future users of services
are young adults and families with children.
Besides professional skills, availability of services at times suitable for the buyer and keeping agreed
time schedules were highlighted as the most important quality factors. Issues associated with professional
skills were, in addition to quality work, also integrity, reliability and social skills of workers. Access
through the Internet and command of Finnish language were also identified as quality factors. The Internet
is in fact becoming the most important source of information besides the press and other printed
information channels or recommendations by friends and relatives.
Low prices are considered important. Most people would pay only about half or one third of the market
price.

Key words
Households, housework, services, markets, lifestyle, tax deductions

ESIPUHE
Kotitalouspalvelut on uusi tulokas yksityisten palvelumarkkinoiden kentässä. Niiden kasvu on ollut voimakasta 2000-luvulla, muun muassa verotuksessa myönnettävän kotitalousvähennyksen ansiosta. Julkisen
sektorin rooli onkin ratkaisevan tärkeä kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittymisessä myös eräissä muissa
Euroopan maissa saatujen kokemusten perusteella. Työllisyyden ja yrittäjyyden edistämisen ja harmaiden
markkinoiden ehkäisemisen ohella kotitalouspalvelujen käytön on nähty helpottavan työn ja perheen yhteensovittamista. Mediassa on keskusteltu vilkkaasti palveluiden käytön suotavuudesta ja esitelty palveluyrittäjiä
ja heidän asiakkaitaan. Koko maata koskevaa tietoa ei kuitenkaan ole ollut palvelujen riittävyydestä tai siitä,
miten paljon erilaisia kotitaloustyötä korvaavia palveluita maassamme käytetään, millaisia kokemuksia
kuluttajilla on palvelujen käytöstä ja miten palvelujen tarjontaa tulisi asiakkaiden mielestä kehittää. Tutkimus
antaa vastauksia näihin kysymyksiin.
Tutkimus on osa kolmiosaista Palveluja kotiin verkosta -hanketta. Kaksi muuta osahanketta käsittelevät
kotien tietoteknisten laitteiden tukipalvelujen tarvetta ja kuluttajien sähköistä tunnistamista verkossa.
Hankkeen vastuullisena johtajana on toiminut tutkimuspäällikkö Johanna Leskinen.
Käsillä olevan tutkimuksen havainnot ja johtopäätökset perustuvat väestöpohjaiseen kyselyyn (n = 2 110),
jonka aineiston keräsi MC-Info Oy. Osahankkeessa tuodaan kuluttajapalautetta kotitalouspalvelujen kysynnän ennakointiin sekä identifioidaan palvelujen käyttäjäprofiileja. Lisäksi tutkimus tuottaa kuluttajapalautetta
palvelujen laadun ja markkinoinnin kehittämiseen sekä palvelujen hinnoitteluun. Tutkimuksen ovat toteuttaneet erikoistutkijat Johanna Varjonen, Kristiina Aalto ja tutkimuspäällikkö Johanna Leskinen. Heille kiitos
asiantuntevasti ja hyvin suoritetusta työstä.
Hankkeen on pääosin rahoittanut Tekes, josta lausumme lämpimät kiitokset. Ilman Tekesin rahoitusta
tutkimukset eivät olisi toteutuneet.
Tutkimushanketta ohjasi johtoryhmä, johon kuuluivat Minna Suutari Tekesistä puheenjohtajana, Hannele
Hyppönen Stakesista, Raija Järvinen Kuluttajatutkimuskeskuksesta, Anne Lindblad-Ahonen Vantaan
kaupungilta, Markku Nenonen sisäministeriöstä, Ismo Partanen Suomen Yrittäjistä, Risto Rautkoski Pirkanmaan TE-keskuksesta sekä Henni Timonen ja myöhemmin Mikko Martikainen Elinkeinoelämän keskusliitosta. Kuluttajatutkimuskeskus kiittää johtoryhmää asiantuntevasta palautteesta tutkimuksen eri vaiheissa.
Helsingissä tammikuussa 2007
Eila Kilpiö
Johtaja, professori
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1

JOHDANTO

1.1

Tutkimuksen tausta

Arjen sujumista edistävistä kotitalouspalveluista on keskusteltu julkisuudessa vilkkaasti
viime vuosina. Kotitalouspalveluja on pitänyt otsikoissa niiden kytkeytyminen laajoihin
elinkeino-, työllisyys- ja veropoliittisiin kysymyksiin. Kotitalouspalvelut on nähty ratkaisuna työn ja perheen yhteensovittamiseen etenkin lapsiperheissä samoin kuin ikääntyneiden selviytymiseen itsenäisesti omissa kodeissaan.
Kotitalouspalvelut ovat nousemassa tärkeäksi toimialaksi ja työllistäjäksi julkisen
sektorin palvelutuotannon rinnalla. Kehitystä ovat vauhdittaneet mm. julkista palvelutuotantoa pitkään rasittaneet taloudelliset ongelmat ja työvoimapula (Osaava … 2004).
Käynnissä oleva kuntien peruspalvelujen uudistaminen tuo haasteita palvelusektorin
kehittämiseen. EU:n uusi palveludirektiivi lisää kansainvälistä kilpailua. Kuluttajien
kannalta on ratkaisevaa hyvinvointipalvelujen saatavuus, saavutettavuus ja sopivuus
oman talouden tarpeisiin.
Kotityötä korvaavien markkinapalvelujen tarjonta ja kysyntä ovat kasvaneet vuosi
vuodelta 2000-luvun alusta lähtien. Kasvua on vauhdittanut vuonna 2001 voimaan tullut
kotitalousvähennys. Vähennys on tulkittu julkisen vallan kannustimeksi ja tueksi palvelujen käytölle, jolloin sillä on ollut myös psykologista merkitystä. Julkisen vallan erityisenä intressinä on ollut työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen. Kodeissa tehdyn työn
markkinaistumisen on nähty palvelevan työllisyys- ja yrittäjyyspoliittisten tavoitteiden
saavuttamista. Näyttöä on myös kotitalousvähennyksen suotuisasta vaikutuksesta harmaiden markkinoiden kitkemiseksi (Niilola et al. 2005). Kotitalousvähennyksen euromääräinen laajennus vuoden 2005 alusta ja aloitteet uusien palvelujen saamiseksi vähennyksen
piiriin lisäävät verovähennyskelpoisten palvelujen kysyntää.
Kotitalouspalvelut on nähty ratkaisuna työn ja perheen yhteensovittamisongelmiin ja
väestön ikääntymisen aiheuttamaan palvelujen tarpeen kasvuun. Julkisen sektorin resurssien lisääminen vastaamaan jatkuvaan kysynnän kasvuun ei näytä mahdolliselta.
Markkinapalveluista tulee näin ollen välttämätön julkisen sektorin palvelutuotannon
täydentäjä. Tarvetta on erityisesti hoivan ja siihen läheisesti liittyvien ikääntyneiden itsenäistä, omaehtoista selviytymistä tukevien palvelujen tuottamiseen. Markkinoita kasvattavat myös lasten ja nuorten sosiaalistuminen uudenlaiseen palvelukulttuuriin samoin
kuin vapautta ja valinnanmahdollisuuksia korostava asenneympäristö (Airaksinen 2003).
Kotitalouksien palvelutarpeet ja halukkuus käyttää palveluja vaihtelevat. Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Sitran yhteishankkeen (Varjonen, Aalto, Leskinen 2005) mukaan
markkinoilta hankittavat kotitalouspalvelut ovat juurtuneet kotitalouksiin eri tavoin. Tilapäinen lastenhoito, satunnaiset siivoukset, ikääntyneiden hoiva ja remonttipalvelut ovat
yleisesti käytössä. Kotitalouksia kiinnostaa säännöllinen viikkosiivous, pihan- ja
puutarhanhoitopalvelut, pienehköt korjaukset ja monenlainen laite- ja tietotekninen apu.
Tutkimus paljasti useita, varsinkin palvelujen saatavuuteen, ennakoitavuuteen, luotettavuuteen ja markkinointiin liittyviä kehittämishaasteita. Tietoyhteiskuntakehityksen myötä
erityiseksi haasteeksi tulee verkkoon soveltuvan asioinnin kehittäminen siten, että palvelujen hinta- ja laatuvertailut, valinnat, tilaukset, sopimukset ja maksut voidaan tehdä
verkossa. Verkkopalvelujen käyttö vaatii käyttöhalukkuuden ja -opastuksen ohella toimivia tietoliikenneyhteyksiä ja -laitteita. Parhaat palveluinnovaatiot syntyvät yhteistyössä
kuluttajien kanssa (Alam 2002; Himanen 2004, 19).
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Ostopalvelujen käyttö riippuu ratkaisevasti palvelujen saatavuudesta ja sopivuudesta
kuluttajien tarpeisiin. Palvelujen on tuotettava ”lisäarvoa”, joka ylittää itse tekemisen
merkitykset. Palvelujen on lisäksi sovittava kuluttajien elämäntyyliin ja arkisiin käytäntöihin, arvostuksiin ja tottumuksiin.
Vuosituhannen alussa kasvuun lähteneet kotitalouspalvelumarkkinat muuttuvat jatkuvasti. Nykytilanteen ja olemassa olevan tutkimustiedon pohjalta voidaan päätellä, että
kotitalouspalveluyritykset kasvattavat osuuttaan palvelujen tarjonnassa. Uusia yrityksiä
syntyy ja osa lopettaa toimintansa kannattamattomina. Palvelumarkkinat kansainvälistyvät ja kansainväliset palveluyritykset valtaavat markkinoita myös Suomessa. Tutkimusperusteisen seurannan tarve on ilmeinen.
Käsillä oleva hanke on jatkoa edellä mainitulle Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Sitran
yhteishankkeelle kotitalouspalvelujen käytön esteistä ja edellytyksistä (Varjonen et al.
2005). Laadullinen tutkimus sai tutkimusryhmän pohtimaan kotitalouspalvelujen käytön
levinneisyyttä koko väestössä, uusien sosioekonomisten ryhmien siirtymistä palvelujen
käyttäjiksi nykyisten suhteellisen hyvätuloisten käyttäjien rinnalle samoin kuin
laajenevan kotitalousvähennyksen vaikutuksia palvelujen kysyntään. Tarvetta ilmeni
myös palvelujen käytön seurantainstrumentin kehittämiseen ja markkinoiden toimivuuden
tutkimiseen säännöllisin väliajoin.
Palveluihin perustuvan hyvinvoinnin tuottaminen perustuu tulevaisuudessa entistä
enemmän yhteiskunnan keskeisten sektoreitten vuorovaikutukseen ja toisiaan täydentävien verkostojen rakentamiseen. Yhteistyö edellyttää toimivia tietoyhteyksiä palvelujärjestelmän toimijoiden välillä ja kuluttajien tietoyhteiskuntavalmiuksien kehittämistä.
Julkisella vallalla, yrityksillä itsellään ja kotitalouksilla on omat intressinsä toimivien
palvelumarkkinoiden kehittämiseen myös kotitalouspalveluissa. Aitoa kuluttajapalautetta,
myös julkisen vallan ja yritysten omista toimenpiteistä, saadaan kuluttajilta itseltään.
Tutkimus on avainasemassa kuluttajapalautteen hankkimisessa.

1.2

Tutkimuksen tavoitteet ja rakentuminen

Kuluttajatutkimuskeskuksessa käynnistyi syksyllä 2005 laajahko kolmiosainen Palveluja
kotiin verkosta (PALKOVE) -hanke Tekesin pääasiallisesti rahoittamana. Hankkeen
avulla edistetään kotitalouksien arkea tukevien innovatiivisten palvelujen ja palvelukonseptien kehittämistä ja tuotteistamista sekä tietotekniikan hyödyntämistä palveluprosesseissa ja kuluttajien luottamuksen lisäämisessä verkkopalveluihin ja verkossa
asiointiin. Käsillä olevassa tutkimuksessa tuodaan kuluttajien näkemyksiä palvelumarkkinoiden kehittämiseen. Tavoitteena on tuottaa väestöllisesti yleistettävää tietoa
kotitalouspalvelujen kysynnän ennakoimiseksi ja kuluttajalähtöisten markkinoiden
aikaansaamiseksi.
Kysynnän ennakoimiseksi tutkimuksessa selvitetään eri olosuhteissa ja elinvaiheissa
olevien kuluttajaryhmien palvelujen tarvetta ja käyttöä sekä identifioidaan palvelujen
käyttäjäprofiileja. Vastauksia haetaan seuraaviin tutkimuskysymyksiin:
• Mitä kotitalouspalveluja ja miten paljon erilaiset kuluttajaryhmät käyttävät?
• Miten kuluttajat suhtautuvat kotitalouspalveluihin?
• Millaisia palvelujen käyttäjäprofiileja kuluttajilla on?
Kuluttajalähtöisten markkinoiden aikaansaamiseksi tuodaan kuluttajien kokemuksia ja
näkemyksiä palvelujen laadun ja markkinoinnin kehittämiseen sekä palvelujen hinnoitteluun. Vastauksia haetaan seuraaviin kysymyksiin:
• Mitä kuluttajat odottavat palvelujen laadulta?
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•

Mistä kuluttajat etsivät tietoa palveluista ja mitä odotuksia heillä on yrityksille?
• Miten tuttu kotitalousvähennys on, miten sitä on käytetty ja miten kuluttajat
haluavat kehittää vähennystä?
• Miten paljon kuluttajat haluavat maksaa kotitalouspalveluista?
Tutkimus rakentuu seuraavasti: Johdantoluvun jälkeen tutkimuksen toisessa luvussa
luodaan tiivis katsaus kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittämistä koskevaan aiempaan
tutkimukseen. Luvussa tarkastellaan kotitalouspalvelun käsitettä, julkisen vallan roolia
markkinoiden kasvun edistäjänä, yritysten haasteita kilpailevilla palvelumarkkinoilla sekä
kuluttajien palvelujen käyttöä aiemman tutkimuksen perusteella. Luku päättyy yhteenvetoon ja tutkimusasetelmaan.
Luvussa kolme selostetaan empiirisen aineiston hankinta ja kuvataan tutkimuksen
kuluttaja-aineisto. Neljäs luku sisältää tutkimuksen empiiriset havainnot. Luvun alussa
ryhmitellään kotitalouspalvelut ja tarkastellaan palvelujen käyttöä palveluryhmittäin ja
elinvaiheittain. Seuraavaksi tuodaan kuluttajapalautetta palvelujen markkinointiin,
hinnoitteluun ja kotitalousvähennykseen. Luvun lopussa tarkastellaan kuluttajien suhtautumista kotitalouspalveluihin ja identifioidaan palvelujen käyttäjäprofiileja.
Raportin viides luku sisältää tulosten tarkastelun ja johtopäätökset kysynnän ennakointiin ja palvelumarkkinoiden kehittämiseen. Lopuksi arvioidaan tutkimuksen onnistumista
ja esitetään uusia tutkimustarpeita.
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KOTITALOUSPALVELUMARKKINOIDEN
KEHITTÄMINEN TUTKIMUKSEN KOHTEENA

2.1

Näkökulmia kotitalouspalvelun määrittelyyn

Kotitalouspalvelujen määrittely on toistaiseksi varsin kirjavaa. Eri hallinnonaloilla, sosiaalilainsäädännössä ja verotuksessa kotitalouspalveluille on lakiperusteiset määritelmät.
Yritykset antavat kotitalouspalveluille oman tulkintansa tuottamiensa palvelujen kautta.
Erillistutkimuksissa kotitalouspalveluja on käsitteellistetty ja tulkittu eri tavoin kulloisestakin tutkimustehtävästä riippuen. Käsitettä voidaan lähestyä useasta näkökulmasta.
Varjosen et al. (2005, 10) mukaan käsitteellinen kirjavuus liittyy kahteen seikkaan:
kodin ulkopuolelta ostettavien tai ulkopuolisilla teetettävien töiden nimeämiseen ja töiden
tekijään. Mitä töitä voidaan teettää kodin ulkopuolisilla? Kotityöt on luokiteltu yksityiskohtaisesti ajankäyttötutkimuksissa muiden päivittäisten toimintojen ohella. Ajankäyttö
jaetaan viiteen pääluokkaan: ansiotyö, kotityöt, henkilökohtaiset tarpeet (lepo, ruokailut,
hygienia), opiskelu ja vapaa-aika. Kotityöt on ryhmitelty kotitaloustöihin (ruokataloustyöt, siivous ja pyykinpesu), huoltotöihin (mm. remontit ja pihanhoito), muihin kotitöihin
(mm. asioiden järjestely ja suunnittelu), lastenhoitoon, ostoksiin ja asiointiin sekä kotitöihin liittyviin matkoihin (Niemi ja Pääkkönen 2001; ks. myös Varjonen ja Aalto 2005).
Kotityö muuttuu palveluksi, kun se hankitaan kodin ulkopuolelta tai sen tuottaa joku
muu kuin kotitalous (Varjonen et al. 2005). Palveluja voidaan hankkia ensinnäkin viralliselta sektorilta, mihin kuuluvat yritykset, julkinen sektori ja kolmas sektori ts. voittoa
tavoittelemattomat järjestöt. Palveluja voidaan hankkia myös epäviralliselta sektorilta,
jolloin vaihtoehtoina ovat harmaat markkinat tai palkaton, naapureiden sukulaisten tai
muualla asuvien perheenjäsenten tekemä vapaaehtoistyö. Kotitaloudet tuottavat myös itse
palveluja omaan käyttöön yhdistämällä kotityötä ja markkinahyödykkeitä. Tämä määritellään pääosin epäviralliseksi tuotannoksi, joskin kotitaloudet muodostavat oman sektorinsa taloudessa (Varjonen et al. 2005). Epävirallisen sektorin palveluihin on sisällytetty
myös kaikenlaista toisen kotitalouden auttamista, kuten kampaamopalveluja (leikkaus,
värjäys, kampaus), auttamista kotitöissä, muutoissa, maalauksessa tai auton korjauksessa
(mm. Van Ours 1991).
Kotipalvelun käsite kuvaa kotitalouspalvelua vastaavaa julkisen sektorin palvelua.
Kotipalvelulla tarkoitetaan kunnan avun tarpeessa oleville asukkailleen järjestämiä
palveluja arkielämästä selviytymiseksi (Sosiaalihuoltoasetus 607/83). Kotipalveluun
sisältyvät terveydenhoito ja kodinhoito. Kodinhoitoon on liittynyt aterioiden valmistusta,
siivousta ja kaupassa asiointia (ns. tukipalvelut). Kotipalvelu on suuntautunut viime
vuosina entistä enemmän kotihoitoon julkisten resurssien supistumisen vuoksi. Tilastokeskuksen toimialaluokituksessa (TOL 85323) kotitalouksissa tehtävät hoivapalvelut
nimetään edellä mainituksi kotipalveluksi. Kotipalveluihin kuuluu ”henkilökohtaiseen
hoivaan ja huolenpitoon, lastenhoitoon sekä muuhun tavanomaiseen elämään kuuluvien
palvelujen ja tehtävien suorittaminen sekä niissä avustaminen”. Stakesin seurantatutkimusten mukaan (Kauppinen ja Niskanen 2005) yleisin toimiala yksityisissä sosiaalipalveluissa ovat palvelutalot ja -ryhmäkodit. Kyseiset asumispalvelut on rajattu tarkastelun ulkopuolelle. Näin siksi, että kokonaisvaltaiseen asumispalveluun sisältyy useimmissa
tapauksissa myös tukipalveluja. Varsinaisia asumiseen liittyviä toimintoja ja vastaavia
palveluja on jäsentänyt artikkelissaan Kristiina Aalto (Aalto 2006).
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Tilastokeskuksen muutaman vuoden välein toteuttaman kulutustutkimuksen avulla
seurataan kotitalouksien kulutusmenoja päivittäistavaroihin, puolikestäviin ja kestäviin
tavaroihin sekä palveluihin kahdessatoista päämenoluokassa. Asuminen ja energiapäämenoluokassa on alaluokka kotitalouspalvelut (A0552). Se sisältää yksityiseen lastenhoitajaan, siivoojaan ym.; kodintekstiilien pesuun, kotitaloustavaroiden vuokraukseen;
kodinkoneiden vuokraukseen, sisustussuunnitteluun ym.; pesutuvan, mankelin vuokraan
sekä kodintekstiilien pesulamaksuihin vuoden aikana käytetyt kulutusmenot. Ajankäyttötutkimuksen luokituksen mukaisiin tehtäväryhmiin liittyviä palveluja on luokiteltu
myös vaatteiden ja jalkineiden, liikenteen ja tietoliikenteen, hotellien, kahviloiden ja
palvelujen sekä muiden tavaroiden ja palvelujen menoryhmiin. Kotitalouspalvelun käsitteen kannalta ongelmallista on varsin erityyppisten palvelujen, esim. lastenhoitopalvelun
ja siivouspalvelun sisällyttäminen samaan menoryhmään. Mahdollista ja tulkinnan
kannalta ongelmallista on myös tavaroiden ja palvelujen sisältyminen samaan menoryhmään. Edellä mainitussa Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Sitran yhteishankkeessa
(Varjonen et al. 2005, 97-98) kotitalouspalvelujen tilastointia suositeltiin kehitettäväksi
Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen yhteydessä.
Myös Niilola ja Valtakari (2006, 15) kiinnittävät huomiota tilastotiedon puutteeseen
kotitalouspalveluissa tehtävän työn ja liiketoiminnan volyymeista. Vähennyksen piiriin
kuuluvia palveluja tuottavat yritykset ovat pieniä. Ne hajaantuvat päätoimialansa mukaan
niin monelle toimialalle, että niiden osuus päätoimialojensa tilastollisesta tuotoksesta on
varsin pieni. Koska tutkimus kohdistui juuri kotitalousvähennyksen työllisyysvaikutuksiin, kotitalouspalvelut saivat sisältönsä kotitalousvähennykseen oikeuttavista ostopalveluista (Niilola ja Valtakari 2006, 72). Mukana oli joitakin edellä mainitussa tutkimuksessa
(Varjonen et al. 2005) esiin tulleita hemmottelu- ja luksuspalveluja.
Kotitalousvähennys tuo tarkasteluun verottajan näkemyksen kotitalouspalveluista.
Vähennyksen taustalla ovat edellä mainitut (s. 1) pyrkimykset työllisyyden ja yrittäjyyden
edistämiseen sekä harmaiden markkinoiden supistamiseen. Verottajan näkökulmasta
vähennyskelpoisen ostopalvelun pitää korvata tavanomaista kotitaloustyötä. Voimassa
olevien säädösten mukaan tavanomaisia töitä ovat kotitalous-, hoiva- tai hoitotyöt sekä
asunnon ja vapaa-ajan asunnon kunnossapito- ja perusparannustyöt. Tavanomaisuus
tarkoittaa työtä, joka tehdään normaalisti kodin ja siellä asuvien hyväksi. Tavanomaisuus
pitää sisällään ajatuksen ns. jokamiehen töistä, tehtävistä, jotka eivät vaadi ammatillisia
valmiuksia. Tehtävän sisällön ohella rajaavana tekijänä on työn suorituspaikka: vähennyksen saa ainoastaan omassa kodissa tai vapaa-ajan asunnolla tehtävästä työstä ja
vastaavasti vanhempien ja isovanhempien kodissa tai kesäasunnolla tehtävästä työstä.
Niinpä esim. pesulapalvelut eivät kuulu vähennyksen piiriin, koska työ tehdään kodin
ulkopuolella (www.vero.fi).
Entä yritysten, yksityisten palvelujen tarjoajien näkökulma kotitalouspalveluihin?
Kansallisesti tunnetuimmalla, valtakunnallisella palvelujen tuottajien ja kuluttajien
kohtauspaikalla Elias.fi-nettitorilla on tarjolla 86 kahdeksaan pääryhmään kuuluvaa
palvelunimikettä. Palvelut sisältävät myös tavanomaisia kotitaloustöitä laajempia palveluvalikoimia, mm. kotilääkäripalveluja, kotiin tulevia lakipalveluja sekä kielten ja
musiikin opetusta kotona. Mainitut palvelut jäävät ei-tavanomaisina kotitalouspalveluina
verovähennysoikeuden ulkopuolelle. Elias.fi-nettitorin pääideana on kuitenkin se, että
palvelut tulevat asiakkaan kotiin ja tukevat näin esim. liikuntarajoitteisten kansalaisten
arkea. (www.elias.fi)
Erillistutkimusten avulla saadaan esille kuluttajien omia kokemuksia ja mielipiteitä
kotitalouspalveluista. Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Sitran yhteistutkimuksessa (Varjonen et al. 2005) lähdettiin liikkeelle ”perinteisestä” kotitalouspalvelun käsitteestä. Kotitalouspalveluilla ymmärrettiin ateria-, siivous-, pyykinpesu-, hoiva- ja remonttipalveluja
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ja niihin sisältyviä hankinta-, asiointi-, organisointi- ym. tehtäviä. Kotitalouspalvelun
käsite laajeni tutkimuksen kuluessa saaden uusia merkityksiä. Tulevaisuuden palvelujen
ja luksuspalvelujen yhteydessä nousi esiin palveluja, joita ei ole totuttu pitämään perinteisinä kotitalouspalveluina, mm. erilaiset atk-tukipalvelut, ”hemmottelupalvelut” jne.
Tutkimus vahvisti näkemystä kodin arjen monitahoisuudesta: arkeen kuuluu varsinaisen
kotitaloustyön ohella raha-asioiden hoitoa, vakuutuspalvelujen käyttöä ja tulevaisuudessa
entistä enemmän asioiden hoitoa sähköisesti. Tutkimuksessa nousi esiin edellisten ohella
henkilökohtainen pankkineuvoja.
Sähköisten palvelujen ja sen myötä itsepalveluistumisen lisääntyessä kotitalouksien
hoitamat tehtävät lisääntyvät (esim. Tuorila 2006). Laskujen maksaminen, matkojen
tilaaminen, terveydenhoitoon liittyvät ajanvaraukset ja esim. aikataulujen tarkistaminen
ovat vakiintumassa arkisiksi käytännöiksi. Perinteinen tiskillä asiointi on siirtymässä
entistä enemmän verkossa asioimiseksi. Samanaikaisesti verkossa asiointi kokonaisuudessaan ja asioinnin osuus kotitaloustöistä kasvavat esim. ajankäytön avulla arvioituna
(Ruuskanen 2004; Tuorila ja Kytö 2005; Varjonen ja Aalto 2005a ja 2005b). Vastaavasti
osa palveluista pysyy jatkossakin henkilökohtaisina ja paikallisina edellyttäen asiakkaan
ja palveluntarjoajan välitöntä vuorovaikutusta, kuten hoivaan ja ruumiillisuuteen liittyvät
palvelut. Samalla kun sähköiset palvelut mutkistavat kotitalouspalvelujen määrittelyä, ne
lisäävät verkkoasiointiin käytettävää työpanosta internetissä asioivien keskuudessa (ks.
Tuorila 2006).
Englannissa tehty tutkimus kotitalouspalvelumarkkinoiden kasvun esteistä antaa
verrattain laajan näkökulman kotitalouspalveluihin (Williams 2003). Tutkimuksessa
selvitettiin kuudelle eri tehtäväalueelle kuuluvan 44 kotitaloustyöksi määritellyn tehtävän
suorittamista itse tehden tai muualta hankkien. Ns. perinteisten kotitaloustehtävien ohella
jokapäiväisiin (rutiini)kotitaloustöihin oli sisällytetty hiustenlaitto sekä kotitalouden
johto- ja hallintotehtävät. Autoon liittyvät tehtävät olivat omana kotitaloustöiden
pääluokkana. Se sisälsi auton pesun, korjauksen ja huollon. Hoivatehtäviin kuului
puolestaan perinteisen hoivan ohella opetus, mm. pianotunnit (vrt. www.elias.fi).
Kotitalouspalvelu osoittautuu suhteelliseksi käsitteeksi. Arjen organisoitumisen
asumisperusteisuus liittää siihen vahvasti kodin kontekstin, kyseessä on kodissa suoritettava palvelu tai kotitalouteen tuleva palvelu Elias.fi-nettitorin perusfilosofian tapaan.
Toisaalta pesulasta ostettava pesulapalvelu palvelee koko kotitaloutta, vaikka palvelu
tehdään kodin ulkopuolella. Samaa voidaan sanoa auton pesusta tai kotitalouskoneen
huollosta. Yhden hengen talouksissa suoritettavat kotitalouspalvelut palvelevat koko
taloutta riippumatta niiden henkilökohtaisuudesta. Verottaja korostaa tehtävien tavanomaisuutta. Sähköiset palvelut vähentävät palvelujen aika- ja paikkasidonnaisuutta.
Pohdittavaksi jää, löytyykö kodin arjesta ns. kova ydin, ts. päivittäin toteutettavat perustehtävät, joihin liittyvät palvelut koskevat kaikkia talouksia rakenne- tai muista tekijöistä
riippumatta. Edelleen, rakentuuko ytimen ympärille väljempiä, toisaalta talouskohtaisia,
toisaalta palvelutarpeen useuden suhteen vaihtelevia ajoittaisia palveluryppäitä, joiden
johdosta kotitalouspalvelut saavat hyvinkin vaihtelevia tulkintoja. Samalla perustehtäviin
ostetut palvelut saavat rinnalleen ajoittaisiin rutiineihin liittyviä palveluja ja erikoistilanteisiin, kuten muuttoihin tai korjaus- ja kunnossapitotöihin liittyviä palveluja.
Yhteiskunnallisen kehityksen myötä niin kotityö kuin kotitalouspalvelutkin saavat
uusia sisältöjä ja merkityksiä ja vastaavasti käsitteellisiä tarkennuksia. Näinkin ollen
tutkijoiden oikeus ja velvollisuus on määritellä kulloisessakin tutkimuksessa käyttämänsä
käsitteet. Määrittelyt kehittävät parhaimmillaan alan käsitteistöä ja luokituksia.
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2.2

Julkinen valta kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittäjänä

Julkisen sektorin rooli uusien markkinoiden luomisessa on talouspolitiikan keskeisiä
kysymyksiä. Julkinen valta voi luoda uudet markkinat suoraan omalla kysynnällään.
Vaihtoehtoisesti julkinen valta voi aktivoida uusien markkinoiden kehittymistä erilaisin
kiihokkein, esim. subventoimalla hintoja tai muokkaamalla kansalaisten asenteita suotuisiksi uusia markkinoita kohtaan (Sundbo 1997, 581). Työvoimapoliittinen koulutus,
työnvälityspalvelut ja starttiraha alkavan yritystoiminnan tukemiseksi kuuluvat niin ikään
julkisen vallan keinovalikoimaan (ks. Niilola ja Valtakari 2006, 42–51). Uusien markkinoiden luominen on erityisen haasteellista pohjoismaisissa hyvinvointivaltioissa, joissa
julkisella sektorilla on ollut perinteisesti vahva asema ja kansalaisten tuki palvelujen
tuottamisessa. Haasteet kohdistuvat varsinkin sosiaaliasetukseen perustuvan kotipalvelun,
hoivan ja siihen liittyvien tukipalvelujen tuotteistamiseen ja kaupallistamiseen.
Hallitusohjelmien ytimiin on kuulunut työllisyyden ja yrittäjyyden edistäminen.
Työllisyyden kasvu on ollut pitkään riippuvainen palveluelinkeinoista ja erityisesti
pienten ja keskisuurten yritysten kasvuhakuisuudesta. Rakenteellisen työttömyyden
alentamista on puolestaan vaikeuttanut se, ettei työmarkkinoilla ole ollut riittävästi ns.
jokamiehen työpaikkoja. Varteenotettavana, kehittämiskelpoisena toimialana on pidetty
kotitaloustoimialoja ja kotitalouden piiriin kuuluvien tehtävien siirtämistä markkinoille.
Kodeissa tehtävä mittava työmäärä (ks. Varjonen ja Aalto 2005) edustaakin lähes ainoaa
aluetta, jossa on tuotteistamis- ja kaupallistamispotentiaalia. Kotityöt ovat suurelta osin
työvoimavaltaisia ja mahdollistavat myös vähemmän koulutettujen työllistymisen.
Euroopan maista Ranska aloitti ensimmäisenä kotitaloustoimialojen julkisen tukemisen
vuonna 1992. Tanskassa julkinen tukijärjestelmä vakinaistettiin vuonna 1997. Suomessa
kotitalousvähennys sai lain voiman vuonna 2001, minkä jälkeen sekä vähennysprosenttia
että sovellusalaa on laajennettu (www.vero.fi, 2006). Saksan järjestelmä on ollut
voimassa vuodesta 2003 ja Belgian vuodesta 2004. Ruotsissa oli voimassa vuosina 2004–
2005 suhdannepoliittisena toimenpiteenä järjestelmä, joka koski ainoastaan kotiremontteja ja saneerauksia. Julkinen keskustelu kotitalousvähennyksen elvyttämiseksi virisi
Ruotsissa uudestaan syksyn 2006 vaalien ja uuden hallituksen myötä. Kotitalousvähennyksen käytön arvioidaan aiheuttavan 0,7 miljardin kruunun poistuman verotuloihin
vuonna 2007 (Budgetpropositionen … 2007).
Eri maiden tukijärjestelmillä on omat erityispiirteensä, joskin verohelpotukset ovat
pääsääntöinen tukimuoto Tanskaa lukuun ottamatta. Suomen tukijärjestelmän erityisyyteen kuuluu ensinnäkin mahdollisuus ostaa palveluja yrityksiltä tai toimia vaihtoehtoisesti työnantajana. Edelleen, Suomessa työstä myönnettävä 60 prosentin tuki on
muiden maiden tukea suurempi, joskin tuen vaikutukset näkyvät viiveellä. Niinpä
Niilolan ja Valtakarin (2006, 38) mukaan välitön tuki ”räjäyttäisi” palvelujen kysynnän
Suomessa. 1
Kotitaloustoimialojen julkista tukemista on perusteltu useista näkökulmista. Julkisen
tuen vauhdittama kysynnän kasvu tehostaa kansantalouden työnjakoa ja vahvistavaa
ammatinharjoittajien osaamista. Kotitöiden teettäminen ulkopuolisilla vapauttaa ihmisten
aikaa muihin tehtäviin, joskin vapautunut aika voidaan kohdentaa myös ansiotyöhön.
Kotitalouspalvelujen julkinen tukeminen vastaa myös EU:ssa omaksuttua ”make work

1

Eri maiden tukijärjestelmiä ja tuen vaikutuksia markkinoiden kasvuun ja työllisyyteen on
tarkasteltu yksityiskohtaisesti Kari Niilolan ja Mikko Valtakarin raportissa Kotitalousvähennys. Työministeriön työpoliittisia tutkimuksia 310. Helsinki 2006.
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pay” -työllisyysstrategiaa, ts. työnteon saattamista joutenoloa kannattavammaksi. Työttömyyteen liittyvät kulut pienenevät ja verokertymä kasvaa vastapainona julkisen vallan
tukikustannuksille. (Niilola ja Valtakari 2006, 36–41.)
Tutkimusten mukaan julkisen sektorin rooli erilaisin tukimuodoin on varteenotettava
uusien palvelumarkkinoiden kehittymisessä, joskaan kaikkia tavoitteita ei voida saavuttaa. Tanskassa julkisen vallan vuonna 1994 käynnistämän Home Service -hankkeen
tuotoksista ilmeni, että uudet markkinat paransivat ikääntyneiden ja lapsiperheiden
asemaa palvelutarjonnan ansiosta. Palveluyritykset eivät voi kuitenkaan luoda yksinään
markkinoita hyvinvointiyhteiskunnassa, missä markkinat ovat säädellyt ja julkinen
palvelutuotanto on tasokasta. Palveluyritykset eivät kykene myöskään kilpailemaan itse
tekemisen tai harmaan talouden kanssa, joten valtion väliintulo on välttämätön. Interventiosta huolimatta harmaiden markkinoiden ja työllistymisen ongelmat eivät ratkea
välttämättä odotusten mukaisesti. Kokeilu ei myöskään lisännyt palvelutarjonnan innovatiivisuutta. Aiemmin pimeillä markkinoilla toimineet yritykset jatkoivat aiempia
käytäntöjään tarjoamalla entisenlaisia siivous- ja puutarhanhoitopalveluja eikä uusia
palveluinnovaatioita syntynyt. (Sundbo 1997, 599.)
Niilola ja Valtakari (2006, 115) ovat päätyneet samantyyppisiin johtopäätöksiin tutkiessaan kotitalousvähennyksen merkitystä uusien markkinoiden luojana ja työllisyyden
lisääjänä Suomessa. Kotitalousvähennys on lisännyt palvelualojen työllisyyden ohella
kotitalouksien omaa panosta työmarkkinoilla samoin kuin kotitalouksien vapaa-aikaa ja
kulutusta. Harmaat markkinat ovat niin ikään supistuneet. Kotitalousvähennys on luonut
kotitalouspalveluille uudenlaista kysyntää satojen miljoonien eurojen arvosta. Lisäksi se
on synnyttänyt siivouspalveluihin kokonaan uudet palvelumarkkinat, joilla on runsaasti
kasvupotentiaalia muihin Euroopan maihin verrattuna. Toisaalta vähennyksen vaikuttavuutta heikentää sen kohdentuminen pääosin ostoremontteihin, joista valtaosa tehtäisiin
ilman vähennysmahdollisuuttakin.
Julkinen valta myötävaikuttaa yksityisten kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittymiseen myös omalla kysynnällään. Kunnat ovat yksityisten sosiaalipalvelujen tuottajien
suurin asiakas tällä hetkellä. Stakesin keräämien uusimpien tietojen mukaan kunnat ostivat yksityisesti tuotettuja sosiaalipalveluja vuonna 2002 noin 710 miljoonalla eurolla.
Kuntayhtymien ostojen mukaan ottaminen nostaa loppusumman 716 miljoonaan euroon.
Kuntien ostot yksityisiltä sosiaalipalvelujen tuottajilta ovat reaalisesti yli kaksinkertaistuneet vuodesta 1995 vuoteen 2002. Eniten kunnat ostavat lasten ja vanhusten hyvinvointiin
liittyviä palveluja (Kauppinen ja Niskanen 2005).
Julkisen sektorin asiakkuutta pidetään välttämättömänä erityisesti sosiaalipalveluissa.
Niin tutkimuksissa kuin asiantuntijahaastatteluissakin on ilmennyt, etteivät hoivaa tarvitsevat siirry laajassa mitassa hoivayritysten suoriksi asiakkaiksi. Hoivayritykset ovat
pääsääntöisesti pieniä, yhden kahden hengen yrityksiä. Näkemysten mukaan ne eivät
pysy pystyssä ilman yhteistyötä julkisen sektorin kanssa. Varteenotettavana ratkaisuna
pidetäänkin yllämainittuja kuntien hoivapalveluostoja avun tarvitsijoille. Palvelusetelin
käytön laajeneminen nykyisestä arviolta viidestätoista kunnasta lisännee yksityisten
palvelujen kysyntää. (Niilola ja Valtakari 2006)
Suomen ensimmäisen hoivabarometrin tulokset antavat myös viitteitä kuntien sosiaalipalvelujen ulkoistamisen kasvusta erityisesti vanhusten asumispalveluissa (Hoivabarometri 2006). Miten yksityisten palveluyritysten ja kuntien yhteistyötä voidaan edistää
ja kehittää, on puolestaan tutkimuksen kohteena Tekesin PALKOVE-kokonaisuuteen
kuuluvassa Elias.fi-tietosiltahankkeessa (Härkki 2006).
Julkisen vallan tukemat kotitalouspalvelumarkkinat ovat vielä nuoret ja niihin sisältyy
runsaasti avoimia kysymyksiä. Kotitalousvähennyksen vuosien varrella saama huomat-
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tava mediajulkisuus ei tarkoita sitä, että kotitalousvähennys on yleisesti tunnettu tai että
valtaväestö hyödyntää vähennystä verotuksessa (Niilola ja Valtakari 2006, 72).
Aiemmissa tutkimuksissa (Varjonen et al. 2005) on tullut vahvasti esiin kotityön
myönteiset merkitykset samoin kuin perheenjäsenten välisen työnjaon vaikutukset
kotitöiden tekemiseen. Ulkomaiset tutkimukset ovat osoittaneet, että kotitalouspalvelusektorilla ei ole onnistuttu tuotteistamaan ja kaupallistamaan julkisen vallan tuella
palveluita samassa määrin kuin muilla palvelusektoreilla (vrt. Sundbo 1997, 600-601;
Davidsson ja Hendrekson 2002; Williams 2003, 16-17). Toistuvia väestöpohjaisia tutkimuksia tarvitaankin kotitalouspalvelumarkkinoiden toimivuudesta ja palvelujen kysynnän
muutoksista.

2.3

Kotitalouspalveluyritysten haasteet kilpailevilla markkinoilla

Kotitalouspalvelutoimialoja pidetään kasvualoina, joskaan täsmällisiä tilastotietoja ei ole
käytettävissä (ks. s. 5; Osaava… 2004). Myös palvelujen kysyntää koskevat analyysit
perustuvat poikkileikkausaineistoihin. Karkeiden arvioiden mukaan noin 800–1 000
yritystä tuottaisi tällä hetkellä kotitalouspalveluita (Härkki 2005). Tilastokeskuksen
toimialaluokituksessa (TOL 85323) kotipalveluja tuottavien yritysten määrä on kasvanut
tasaisesti 2000-luvulla. Vuonna 2000 toimipaikkoja oli 410 vastaavan luvun ollessa 652
vuonna 2004. Yrityksissä työskentelevien henkilöiden lukumäärä ja liikevaihto ovat
kaksinkertaistuneet vuosina 2000–2004. Täsmällisen kuvan saaminen markkinoiden
laajuudesta on vaikeaa edellä mainittujen käsitteellisten epäselvyyksien ja palvelujen
tilastointiin liittyvien ongelmien vuoksi.
Kotitalouspalveluyrityksillä on lukuisia haasteita. Ne joutuvat kilpailemaan osittain
julkisen sektorin tuottamien palvelujen kanssa. Haasteita aiheuttavat myös markkinoiden
nuoruus kasvukipuineen sekä erityisesti kuluttajien kotitöihin liittämät myönteiset
merkitykset. Kotitalouspalvelumarkkinat alkoivat kehittyä vuosituhannen vaihteessa
kotitalousvähennyksen vakiinnuttua. Markkinat ovat siis nuoret ja suhteellisen pienet,
joskin uusia yrityksiä syntyy varsinkin siivous- ja remonttipalveluihin.
Vaikka asenteet ulkopuolisia palveluja kohtaan ovat muuttuneet myönteisiksi ja
palvelujen käyttöön liittyy verovähennysoikeus, itse tekemisen perinne elää vahvana.
Luottamus tai pikemminkin luottamuksen puute markkinapalveluihin on noussut esiin
aiemmissa tutkimuksissa (mm. de Ruijter et al. 2003; Varjonen et al. 2005). Luottamus on
edelleen palvelujen käytön kynnyskysymyksiä. Luottamuspula liittyy toisaalta ulkopuolisten tekijöiden ammattitaitoon ja toisaalta kodin yksityisyyden varjeluun. Luottamuskysymykset askarruttavat ihmisiä olosuhteista riippumatta. Luottamuksen ohella
ostopalvelujen kalleus vähentää niiden käyttöä. Nuoret, lapsiperheet ja ikääntyneet
korostavat ostopalvelujen kalleutta. Muille aikuistalouksille hinta ei ole este, pikemminkin ulkopuolisten palvelujen tarpeettomuus (Varjonen et al. 2005).
Kotitalouksissa on toisaalta piilevää kysyntäpotentiaalia. Se ilmenee ihmisten tulevaisuuteen kohdistuvissa pohdinnoissa tyyliin ehkä tulen joskus käyttämään. Pohdintojen
muuttuminen palvelujen käytöksi riippuu kuluttajien tarpeiden ja tilannekohtaisten
valintapäätösten ohella kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittymisestä kuluttajalähtöisiksi.
Kuluttajat kaipaavat luottamusta herättävää, eri kanavista, erityisesti Internetistä saatavaa
markkinointiviestintää, helpotusta palvelujen löytämiseen, helpotusta omaan työnantajarooliinsa, kotitalousvähennyksen kehittämistä ja uusia palveluja mm. kodin tietoteknisiin
ongelmiin (Varjonen et al. 2005, 92–96).
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Suurimman haasteen markkinoille antavat kotitöihin liittyvät myönteiset merkitykset ja
itse tekemisen kanssa kilpaileminen. Kotityöt koetaan rentouttavaksi vastapainoksi
palkkatyölle, erityisesti tietotekniikkatyölle. Tärkeää on myös kotityön konkreettisuus ja
käden jäljen näkyminen. Itse tekemisellä on terapeuttista merkitystä varsinkin, jos tekemisen ajankohta voidaan valita vapaasti. Halu pitää kiinni omista käytännöistä ja
toimintatavoista samoin kuin halu siirtää perinteitä ja kotityötaitoja seuraavalle sukupolvelle vahvistavat itse tekemistä. Omat toimintatavat tuovat elämään jatkuvuuden ja
hallinnan tunnetta. Toimintakyvyn ylläpitäminen on tärkeää erityisesti ikääntyneille.
(Varjonen et al. 2005). Itse tekemisen laatu, luotettavuus ja sujuvuus, yksilöllinen lopputulos samoin kuin tekemisen ilo ovat korostuneet myös muissa tutkimuksissa (mm.
Williams 2003). Voidaan ajatella, että itse tekemisen myönteiset merkitykset integroivat
useita keskeisiä palvelujen laatutekijöitä.
Liiketoimintaosaamisen näkökulmasta yritykset pystyvät tuskin vastaamaan kotitöiden
myönteisiin, varsin tunnepitoisiin merkityksiin. Tutkimusten mukaan yrityksillä on myös
rekrytointiongelmia ja logistiikkaongelmia, joita ei voida ratkaista kuluttajalähtöisesti.
Niilola ja Valtakari (2005) ovat havainneet erityisesti työntekijöiden saatavuuden ja
pysyvyyden, siirtymäkustannusten suuruuden sekä yritystoiminnan rationalisoinnin
vaikeuden yritysten kipukohdiksi. Osaavan ja ammattitaitoisen työvoiman rekrytointiongelmat koskevat etenkin siivous- ja hoivasektoria. Osasyynä ovat epäilemättä kotitalouspalvelujen kuuluminen matalapalkka-aloihin ja työn korkea verotus (ks. myös
Davidsson ja Hendrekson 2002, 91).
Yritysten menestymistä kilpailevilla markkinoilla edistävät hyvä maine ja luotettavuus,
kotitalousvähennys, vakituiset asiakkaat, hyvät, pysyvät työntekijät sekä yhteydenpidon
sujuminen asiakkaiden ja työntekijöiden välillä. Laatu- ja asiakasosaamisen ohella yrityksillä pitää olla liiketoimintaosaamista. Kotitaloustoimialat ovat matalan tuottavuuden
aloja, joille on tyypillistä alalle tulon kynnyksen mataluus ja kova hintakilpailu. Yritykset
ovat tyypillisesti pieniä, usein yhden hengen yrityksiä, joissa puutteellinen liiketoimintaosaaminen saattaa johtaa palvelujen alihinnoitteluun ja työuupumiseen. Alalla on paljon
naisyrittäjiä ja maahanmuuttajien yrittäjyys on kasvamassa pitkällä aikavälillä. Edelleen,
kansainvälisten arvioiden ja yrityshaastattelujen perusteella mikroyritysten optimaalisena
yrityskokona ainakin hoiva- ja siivoussektorilla pidetään 4–6 henkilöä, joista osa on osaaikaisia. (Niilola ja Valtakari 2006)
Kuluttajilta saatava palaute on ensiarvoisen tärkeää kysyntää vastaavien palvelujen
tuottamiseksi ja uusien palvelujen kehittämiseksi. Kuten edellä ilmeni, kaikkiin kotitalouspalveluyrityksiä koskeviin ongelmiin, varsinkaan logistiikkaan tai liiketoimintaosaamiseen, ei ole kuluttajalähtöisiä ratkaisuja (vrt. Tuorila ja Aalto 2007). Siitä huolimatta kehittämistyössä joudutaan punnitsemaan tarkoin sekä kokemus- että mielikuvaperusteisen kuluttajapalautteen hyödyntämistä.

2.4

Kuluttajat kotitalouspalvelujen käyttäjinä ja kehittäjinä

Kuluttajat ovat asiakkaan tai ostajan roolissa hankkiessaan kotityötä korvaavia palveluja
markkinoilta. Kuluttajien käyttäytymistä markkinoilla on tutkittu perinteisesti talousteoreettisista ja päätöksentekoteoreettisista lähtökohdista. Rationaalisuusoletus tai ainakin
rajoitteinen rationaalisuus samoin kuin ajan- ja rahankäytön optimointi ovat ohjanneet
tutkimuksia (ks. esim. Hyvönen et al. 2005).
Kotitalouspalveluja voidaan hankkia muiden hyödykkeiden tapaan Internetissä,
puhelimitse tai suoraan tiskiltä. Ne eroavat useista muista palveluista ”tunkeutuessaan
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kodin yksityisyyteen” korvaamaan kodeissa perinteisesti tehtäviä töitä. Niinpä kotitalouspalvelujen tutkimisessa on otettava huomioon aika- ja raharesurssien ohella kodin arjen
organisoituminen ja sisäinen työnjako sekä palveluilla korvattaviin kotitöihin liittyvät
monet merkitykset (Varjonen et al. 2005). Kuluttajien palvelujen kysyntä voidaan tiivistää kolmeen seikkaan: palvelujen tarpeeseen, tarvittaviin resursseihin ja halukkuuteen
hankkia palveluita.
Kotitalouspalvelujen käyttöä onkin tutkittu ja tulkittu aiemmissa tutkimuksissa
elinkaarinäkökulmasta ja arjen organisoitumisen lähtökohdista. Näiden ohella Gershunyn
jo vuosikymmeniä sitten (1978; 1983) kehittämä itsepalveluyhteiskunnan teoria tuo
kiinnostavan tulkinnan kotitalouspalvelujen käyttöön. Teorian mukaan kotitaloudet eivät
niinkään osta palveluja markkinoilta, vaan hankkivat kotitalouskoneita ja tekevät työt
itse. Gershuny tulkitsee kotitalouksien käyttäytymistä rationaalisen mallin pohjalta, mikä
sisältää kotitalouskoneiden käytön kustannukset ja kotitöihin käytetyn ajan. Ajankäyttö
sisältää edelleen spontaanit päätökset itse tekemisestä (Gerschuny 1983, ref. Sundbo
1997). Ajankäyttötutkimusten perusteella kotitalouskoneiden käyttäminen vähentää
ajankäyttöä tehtäväkohtaisesti, ei siis kaikissa tehtävissä (Niemi ja Pääkkönen 2001;
Bittman et al. 2003).
Gadreyn (1992, ref. Sundbo 1997) mukaan kotitaloudet ostavat tulevaisuudessa
aiempaa enemmän palveluja suoraan markkinoilta. Syynä on yhteiskunnan monimutkaistuminen ja sen myötä tiettyjen palvelutarpeiden, mm. turvallisuuspalvelujen
tarpeen korostuminen. Myös elintason ja tulotason nousu lisäävät kansainvälisestikin
katsottuna palvelujen käyttöä (Alcon et al. 2002). Gadrey nostaa keskusteluun muita
tutkijoita aikaisemmin arkielämän mukavoittamisen. Mukavuuden tavoittelu voi olla
hyvätuloisille kuluttajille täysin pätevä syy ostopalvelujen käyttöön.
Elinkaarinäkökulmasta 2 tarkasteltuna lapsiperheiden ja ikääntyneiden on todettu
käyttävän muita kuluttajaryhmiä enemmän ostopalveluja (mm. Härkki ja Raijas 2000;
Tuorila 2001; Alcon et al. 2002; Varjonen et al. 2005). Työn ja perheen
yhteensovittaminen aikapaineineen lisää ostopalvelujen tarvetta lapsiperheissä.
Arkielämän monimutkaistumisen ja kiireistymisen ohella vapaa-ajasta on tullut entistä
niukempi resurssi. Ajan niukkuudesta kärsivät eniten hyvin koulutetut henkisen työn
tekijät ja lapsiperheiden vanhemmat ( ks. Hämäläinen 2006, 15).
Arkielämä organisoituu pitkälti kotitöiden tai pikemminkin kotityön, ansiotyön ja
vapaa-ajan välisten jännitteiden kautta. Uusimpien ajankäyttötutkimusten mukaan kotityöt eivät jakaudu edelleenkään tasan kotitalouden jäsenten kesken, joskin tasoittumista
on tapahtunut. Naisten vahva panos kotitöissä näkyy siten, että naiset tekevät runsaat
puolet kotityöstä (61 %) miesten osuuden jäädessä alle kolmannekseen (Niemi ja
Pääkkönen 2001). Taloudellisten ja kulttuuristen tekijöiden on havaittu vaikuttavan
puolisoiden väliseen työnjakoon (ks. Takala 2005). Lasten osuus kotitöistä lisääntyy
puolestaan perheen koon kasvaessa (Aalto ja Varjonen 2004).
Aallon (2006) mukaan kotityöt sujuvat lapsiperheissä tavallisimmin äitipainotteisesti
perheenäidin tehdessä kotityöt lähes yksin. Osassa perheitä äiti tai vaimo organisoi kotityöt. Kotitöiden jakaminen voi perustua perinteiseen, usein taitoperusteiseen työnjakoon
miesten ja naisten töihin. Vaihtoehtoisesti kotityöt voi hoitaa se, joka ehtii ensin. Kokonaistyöajan jakoon perustuvassa mallissa kotitöistä vastaa lyhyempää ansiotyöpäivää
tekevä henkilö. Kasvava ostopalvelujen käyttö on vakiintumassa kotitöitä täydentäväksi
palveluksi. Myös omat ja puolison vanhemmat ovat merkittävä resurssi sekä satunnaista
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että säännöllistä lastenhoitoapua tarvitseville pikkulapsiperheille (Paajanen 2005, 62–63).
Mikä tulee olemaan kolmannen sektorin rooli palvelujen tuottamisessa, selviää tulevaisuudessa. Raha-automaattiyhdistyksen tuen loppuminen järjestöille ”kilpailuhaittana”
tulee supistamaan palvelutarjontaa ja nostamaan hintoja. Muun muassa Mannerheimin
lastensuojeluliiton avustukset on sovittu toistaiseksi vuoden 2009 loppuun saakka
(Helsingin Sanomat 30.10.2006).
Arjen organisoitumisen mallit voidaan tiivistää kahteen vastakkaiseen toimintatapaan
(Varjonen et al. 2005, 89). Toisessa ääripäässä ja toistaiseksi valtavirtana on kotitöiden
hoitaminen kotitalouden sisäisen työnjaon turvin. Toisena ääripäänä on arjen organisoituminen pääosin markkinoilta saatavien ostopalvelujen avulla. Elinkaarinäkökulmasta
kotitalouspalvelujen tarve lisääntyy lapsiperhevaiheessa erityisesti työn ja perheen
yhteensovittamisongelmien ja arkielämän jatkuvan kiireistymisen vuoksi. Kotitöiden
ulkoistamisen avulla ostetaan myös ”kotitöistä vapaata yhdessäoloa” perheen kanssa tai
lisää aikaa mieluisille harrastuksille. Näköpiirissä on myös arjen ”mukavoituminen”,
kotitöiden ulkoistaminen puhtaista mukavuussyistä (ks. Gadrey 1992).
Työn ja perheen yhteensovittaminen liittyy suurilla ikäluokilla myös palkkatyön ja
vanhempien tai muiden ikääntyneiden omaisten hoidon yhteensovittamiseen. Vaikka
hoivan keskeinen ongelmatiikka voidaan kiteyttää siihen, että ”ikääntynyt hoivaa
ikääntynyttä”, työelämässä olevat omaiset ovat entistä enemmän hoivavastuussa. Tällä
hetkellä joka kymmenes (9 %) yli 75-vuotiaista toimii säännöllisesti läheistensä auttajana.
Omaishoitajista puolet on eläkkeellä (52 %) ja viidennes (20 %) on hoitotyön ohella
koko- tai osapäiväansiotyössä (Valtakunnallinen … 2004). Vanhemmille, isovanhemmille
tai muille ylenevässä polvessa oleville omaisille hankittujen palvelujen saaminen
verovähennysoikeuden piiriin lisännee palvelujen kysyntää entisestään. Hyvärisen at al.
(2003) mukaan omaisten tukitoimilla on voitu vähentää fyysistä ja henkistä kuormitusta,
mutta niillä on ollut varsin vähän vaikutusta varsinaiseen yhteiskunnalliseen
tavoitteeseen, laitoshoidon lykkääntymiseen.
Ikääntymisen vaikutuksista vanhusten palvelujen tarpeeseen parinkymmenen vuoden
kuluttua ei voida vetää suoria johtopäätöksiä. Palveluiden käyttöön vaikuttavat olennaisesti vanhusten toimintakyvyn ja terveydentilan muutokset, asuin- ja elinympäristön
esteettömyys samoin kuin palvelujen järjestämisen muutokset. Tulo- ja koulutustason
nousu lisää myös hoivapalvelujen laatuvaatimuksia (esim. STM 2000; Luoma et al.
2003).
Ikääntyneet ovat toisaalta tottuneet käyttämään julkisen sektorin kotipalvelua.
Kansanterveyslaitoksen tutkimuksen (Sulander et al. 2004) mukaan 65 vuotta täyttäneet
käyttävät suhteellisen vähän kotipalveluja. Palvelutarpeet kasvavat kuitenkin voimakkaasti iän myötä. Niinpä 80 vuotta täyttäneistä miehistä lähes viidennes (17 % ) tarvitsee
lisää palveluja ja vastaavasti neljännes (25 %) ikäluokan naisista. Ikääntyneiden palvelujen kysyntä kanavoitunee jatkossakin julkisen sektorin kautta.
Kodin ulkopuolisten palvelujen kysyntään vaikuttaa merkittävästi myös epävirallisen
hoivan saatavuus, toisin sanoen puolison, lasten, omaisten tai naapureiden mahdollisuudet
ja halukkuus hoitaa hoivaa tarvitsevia omaisiaan. Koistisen (2003, 49) mukaan pyrkimyksenä näyttää olevan omaisten, kotitalouksien, perheiden, lähiyhteisöjen ja järjestöjen
vastuun lisääminen hoivan tuottamisessa. Tällä hetkellä ei kyetä ennakoimaan, missä
määrin, mihin tehtäviin ja millaisin järjestelyin omaiset kykenevät tai ovat halukkaita
sitoutumaan hoivaan. Ennakointia vaikeuttaa myös omaishoitajien avun saanti tai heidän
alttiutensa hakea apua (esim. Toseland 2001; Morgan et al. 2002; Hyvärinen et al. 2003).
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Entä palvelujen käyttö lifestyle-tekijänä? 3 Voiko markkinoilta hankituista kotitalouspalveluista tulla samanlainen lifestyle-tekijä kuin tietyistä kuluttajien arkeen kotiutuneista
hyödykkeistä (esim. Heinonen, Kortti ja Pantzar 2003)? Yksilöllistymiskehityksestä
huolimatta kuluttajien elinkaarelle sijoittuu taloustyyppejä, joiden elämäntyyli joko suosii
tai vähentää palvelujen käyttöä. Edellä mainittu arkielämän kiireistyminen ennakoi, että
elinkaarelta löytyisi ”kiiretyyppejä”, työn ja perheen kanssa tasapainoilevia talouksia,
joiden arjen sujumisessa palvelujen käyttö on välttämätöntä.
Voidaan myös pohtia, tuottaako hyvinvoinnin jatkuva kasvu mukavuutta tavoittelevia
kuluttajia, jotka yksinkertaisesti mukavoittavat arkeaan korvaamalla kotitöitä palveluilla
(Gadrey 1992, ref. Sundbo 1997). Entä ketkä ovat tulevaisuudessa potentiaalisia palvelujen käyttäjiä ja millä perusteella? Ketkä ovat niitä, jotka eivät tule käyttämään koskaan
palveluja ja miten he eroavat palveluja käyttävistä kuluttajista? Ovatko he kenties edellä
mainitun Gershunyn (s. 10) teoretisoiman itsepalveluyhteiskunnan kuluttajia, jotka ostavat palvelujen asemasta kotitalouskoneita ja tekevät kotityöt itse? Eroaako kiireisten
kuluttajien palvelujen käyttö mukavuussyistä palveluja käyttävien valinnoista?
Aiemmissa tutkimuksissa nuorehko ikä, henkinen työ, kaupunkimainen asuinalue ja naissukupuoli ovat leimanneet kotitalouspalvelujen käyttäjien profiloitumista (Alcon et al.
2002; Tahvanainen 2006).
Palvelujen tarpeesta huolimatta niiden käyttö saattaa tyrehtyä taloudellisten edellytysten puutteeseen. Palvelujen käyttö näyttää korreloivan tulotason ja taloudellisen
vaurauden kanssa. Merkittävä este palvelujen käytölle on ollut edelleen niiden kalleus ja
omien tulojen riittämättömyys (esim. Williams 2006, 6). Palvelujen kalleutta ovat korostaneet tutkimuksissa erityisesti nuoret aikuiset, lapsiperheet ja ikääntyneet. Sitä vastoin
kahden ansaitsijan aikuistalouksissa hinta ei ole estänyt palvelujen käyttöä, vaan pikemminkin se, ettei palveluja tarvita (Koistinen 2003a; Varjonen et al. 2005; Niilola ja Valtakari 2006). Verrattain yleistä on ollut myös palvelujen hankkiminen kuitittomasti
harmailta markkinoilta, jolloin ne tuntuvat edullisemmilta (mm. Williams 2006). Kuluttajat eivät myöskään ole halukkaita maksamaan kovinkaan paljoa palveluista (esim.
Alaollitervo 2006).
Taloudellisten resurssien ohella kuluttajien oma osaaminen vaikuttaa palvelujen
käyttöön. Hyvin koulutetut kuluttajat hallitsevat ostajaosaamisen muita paremmin. Hyvin
koulutetut kuluttajat pystyvät hankkimaan ja arvioimaan muita paremmin palveluinformaatiota. Lisäksi he osaavat hyödyntää maksimaalisesti kotitalousvähennystä ja
selviytyvät sujuvasti vähennykseen liittyvästä paperityöstä. Hyvä koulutus edesauttaa
myös palautteen antamista palvelujen kehittämiseksi. Verkossa asioimisen lisääntyminen
kotitalouspalvelumarkkinoilla saattaa verkkoasiointiin tottuneet kuluttajat muita edullisempaan asemaan (Tuorila 2004).
Palvelujen tarve ja riittävät resurssit niiden hankintaan ovat palvelujen hankinnan
välttämättömiä, joskaan eivät riittäviä, edellytyksiä. Loppujen lopuksi kuluttajien halukkuus hankkia ja käyttää ostopalveluja on ratkaisevaa. Kuluttajien halukkuuteen vaikuttavat monimutkaiset asenteelliset, luottamukseen, itse tekemiseen ja kodin yksityisyyteen
liittyvät tekijät. Viitteitä on kuitenkin siitä, että asennoituminen ostopalvelujen käyttöön
muuttuu koko ajan myönteisemmäksi (Williams 2003; Varjonen et al. 2005).
Lopuksi voidaan pohtia, onko mainituilla hypoteettisilla kuluttajatyypeillä oma
roolinsa kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittämisessä. Onko niin, että arjen kiireessä
kamppailevat kuluttajat vahvistavat tarpeillaan markkinoiden nykytilaa ja -tarjontaa,

3

Lifestylestä ks. esim. Chaney 1996
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kotitalouden perustehtäviä korvaavia palveluja? Tuovatko palveluja mukavuussyistä
käyttävät kuluttajat tuotekehitykseen innovatiivista ainesta? Perustuuko palvelumarkkinoiden kasvu tulevaisuudessa potentiaalisten käyttäjien kysyntään? Mitä viestejä
saadaan palvelujen käytöstä pidättäytyviltä kuluttajilta palvelumarkkinoiden kehittämiseen?

2.5

Yhteenveto ja tutkimusasetelma

Kotitalouspalvelumarkkinoita koskeva aiempi tutkimus osoittaa, että julkisella sektorilla,
markkinoilla itsellään ja kuluttajilla on omat roolinsa palvelumarkkinoiden kehittämisessä. Julkisen sektorin rooli korostuu Suomen kaltaisessa hyvinvointivaltiossa, missä
uudet palvelumarkkinat tuottavat osittain päällekkäisiä palveluja julkisen sektorin kanssa
(ks. s. 7).
Koska käsillä olevassa tutkimuksessa tuodaan erityisesti kuluttajien näkemyksiä
palvelumarkkinoiden kehittämiseen, on tarpeen tarkastella kuluttajia koskevia taustaoletuksia. Aiemmissa kuluttajatutkimuksissa (s. 11–13) tutkimusten taustalla vaikuttavaa
kuluttajakäsitystä ei ole tuotu avoimesti esille. Tutkimukset antavat kuitenkin viitteitä
lähellä rationaalista toimijaa olevasta kuluttajasta. Laadulliset tutkimukset tuovat esiin
myös muunlaisia, mm. arvoristiriitoja omaavia kuluttajia.
Entä käsillä olevaa tutkimusta ohjaava kuluttajakäsitys? Strukturoitu, jäsennelty
kysely saattaa antaa vaikutelman vastaajienkin näkemysten jäsentymisestä johdonmukaisesti ja ristiriidattomasti. Tutkimuksessa omaksuttu kuluttajakäsitys ei ole pelkästään rationaalinen sen enempää kuin ristiriidatonkaan. Taloudellis-rationaalisen ulottuvuuden ohella kuluttajakäsitykseen liittyvät sosiaalisuus, itsensä toteuttaminen, monitahoisuus ja pirstaleisuus (esim. Pihlanto 2004). Kuluttajien päätöksentekoa ja valintoja
ohjaavat tosiasioiden ohella hallitsemattomat ja tunnistamattomat omia tuntemuksia
edustavat merkitykset. Päätöksiä ja valintoja tehdään epävarmuuden vallitessa: kaiken
informaation hankkiminen on käytännössä mahdotonta ja liian kallista (ks. Pihlanto
2004). Kuluttajat eivät ole silti ”väärässä” näkemyksineen ja valintoineen; he voivat
yksinkertaisesti puhua ja toimia eri tilanteissa eri tavoin.
Edellä luonnehditun kuluttajakäsityksen ohella tutkimusta ohjaa näkemys kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittymisestä kuluttajalähtöisesti kaikkien kolmen sektorin
kiinteässä vuorovaikutuksessa (kuva 1). Kuluttajat ja kotitaloudet edistävät arjen
sujumista arvojensa, tarpeittensa, resurssiensa ja toimintamahdollisuuksiensa mukaan
vaihtoehtoisin tavoin. Arjen organisoitumisessa korostuu itse tekemisen ja palvelujen
käytön välinen dynamiikka (Aalto 2006). Myös kuluttajien elinvaihe ja elämäntyyli
vaikuttavat itse tekemiseen ja palvelujen käyttöön. Kuluttajat vastaavat julkisen vallan
toimenpiteisiin, erityisesti kehittyvään kotitalousvähennykseen, hankkimalla palveluja
enenevästi markkinoilta. Kotitalousvähennys ei ole kuitenkaan ”kysyntäautomaatti”.
Kuluttajilla saattaa olla omaehtoisia kysyntärajoituksia, joita mitkään tukimallit eivät
pysty poistamaan (vrt. Sundbo 1997; Williams 2003; Varjonen et al. 2005). Julkinen valta
tarvitsee kuluttajien palautetta toimenpiteittensä tehokkuudesta ja kehittämistarpeista.
Julkinen sektori on avainasemassa myös työvoiman koulutukseen ja saatavuuteen liittyvien kysymysten ratkaisussa.
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Julkinen sektori
•
•
•
•
•

työllisyyden edistäminen
matalapalkka-alojen edistäminen
harmaiden markkinoiden supistaminen
palvelujen kysynnän edistäminen
kotitalousvähennys

Kuluttajalähtöiset
kotitalouspalvelumarkkinat
•
•
•
•

saatavuus
saavutettavuus
laatu
hinta

Markkinat/yritykset
•
•
•
•

kysyntään vastaaminen
markkina-aukkojen täyttäminen
laadukkaiden palvelujen tuottaminen
kilpailevilla markkinoilla pärjääminen

Kuluttajat/kotitaloudet
Tarve
• arjen organisoituminen
• elinvaihe
• fyysiset ym. rajoitukset
• vanhempien ym. tarpeet

Resurssit
• aika
• taloudelliset edellytykset
• ostajana osaaminen
Halukkuus
• asenteet
• elämänkaari
• itse tekemisen merkitykset

KUVA 1.
Kuluttajalähtöinen kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittäminen.
Tutkimusasetelma

Markkinoilta hankittavien kotitalouspalvelujen käytön kulmakiveksi on osoittautunut
luottamus palveluyrityksiin ja palvelutyöntekijöihin. Yritykset tarvitsevat kuluttajien
palautetta luottamusta herättävän markkinointiviestinnän kehittämiseen, palvelujen
laatuluokituksen kehittämiseen, innovatiivisten palvelujen kehittämiseen, palvelujen
hinnan ja laadun vertailtavuuden helpottamiseen sekä palvelujen hankinnan sujuvoittamiseen. Kuluttajat pitävät tärkeänä myös sitä, että yrittäjät panostavat työntekijöiden
koulutukseen ja asialliseen kohteluun (Varjonen et al. 2005, 93–96). Kuluttajilta saatava
suora palaute on avainasemassa yritysten tarjonnan ja markkinoinnin kehittämispyrkimyksissä. Myös yritysten kannalta on ensiarvoisen tärkeää ennakoida palvelujen
kysyntäpotentiaalia ja kysynnän kohdentumista eri palvelutyyppeihin. Kuluttajapalautteen
avulla ei voida kuitenkaan ratkaista työvoiman saantiin liittyviä ongelmia, jotka koskevat
myös hyvin menestyviä siivous- ja hoivapalvelutoimialoja (ks. Niilola ja Valtakari 2006,
56–57, 67). Toisaalta kuluttajat voivat korostaa riittävän palkkauksen merkitystä hyvien,
ammattitaitoisten työntekijöiden saamiseksi alalle.
Kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittyminen on kaikkien sektoreiden yhteinen intressi
huolimatta siitä, että niin julkinen sektori, palveluyritykset kuin kotitaloudetkin pyrkivät
kehittämään markkinoita omien tarkoitusperiensä pohjalta. Kuluttajat edustavat suurinta
kysyntäpotentiaalia eriytymisestään ja yksilöllistymisestään huolimatta. Niinpä kuluttajat
kokemuksineen ja näkemyksineen ovat avainasemassa toimivien kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittämisessä.
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3

TUTKIMUSAINEISTO JA MENETELMÄT

3.1

Aineiston hankinta

Tutkimusaineisto hankittiin maalis-huhtikuussa 2006 väestöpohjaisella lomakekyselyllä.
Kysely koski palvelujen käyttöä vuoden 2005 aikana. Kyselyyn päädyttiin, koska palveluiden käytöstä ei ollut käytettävissä tilastoaineistoja. Lomakekyselyyn henkilökohtaisen
tai puhelinhaastattelun sijaan päädyttiin siksi, että vastaajille haluttiin antaa mahdollisuus
rauhassa palauttaa mieleensä edellisvuonna käyttämiensä palvelujen määrää ja laatua sekä
mahdollisesti tarkistaa kuiteista maksamiaan hintoja. Aineiston hankinnan ja tallennuksen
teki MC-Info Oy. Otos muodostettiin kiintiöidyllä satunnaispoiminnalla väestötietojärjestelmästä siten, että otos edustaa 25 vuotta täyttäneitä suomenkielisiä suomalaisia.
Alle 25-vuotiaitten taloudet rajattiin otoksen ulkopuolelle, koska aiemman tutkimuksen
mukaan nuoret taloudet ostavat varsin vähän kotitalouspalveluja (Varjonen et al. 2005;
Paajanen 2005). Rajauksella haluttiin saada mukaan potentiaalisia palvelujen ostajia.
Kiintiökriteereinä otannassa olivat sukupuoli, ikä (25–34, 35–44, 45–54, 55–64, 65+)
sekä asuinalue (maakuntataso ja erikseen pääkaupunkiseutu). Otoksen muodosti
TietoEnator Oy.
Aluksi 5 000 henkilön otokselle lähetettiin tutkimuslomakkeet ja muistutuskortti viikon
kuluttua. Postituksen perusteella saatiin 1 400 vastausta. Tämän jälkeen tehtiin 3 000
henkilön otoksella lisäpostitus, mutta kyseiselle ryhmälle ei lähetetty enää muistutuskorttia. Käyttökelpoisia lomakkeita palautui kaikkiaan 2 110. Kyselyyn oli mahdollista
vastata myös netin välityksellä. Tätä mahdollisuutta käytti hyväkseen 58 vastaajaa.
Vastausprosentiksi muodostui 26,4 prosenttia. Kyselyn vastaajaksi toivottiin henkilöä,
joka on parhaiten perillä arjen toiminnoista ja palveluiden käytöstä taloudessa. Lomakkeen voi siten täyttää muukin kuin otokseen tullut kotitalouden jäsen.
Lomakkeet tallennettiin MC-Info Oy:ssä skannaamalla valintakysymysten vastaukset.
Avointen vastausten tekstit kirjoitettiin ja tallennettiin käsin. Aineisto tarkistettiin ja
puhdistettiin MC-Info Oy:ssä ja Kuluttajatutkimuskeskuksessa.
Aineistoa analysoitiin käyttäen kuvailevia menetelmiä, ristiintaulukointeja ja keskiarvoja ja niiden erojen merkitsevyyden tarkasteluja. Aineistoa muokattiin muodostamalla
uusia muuttujia, joiden avulla palvelujen käytöstä voitiin saada parempi kuva. Aineiston
mielipideväittämäosiota tiivistettiin käyttäen faktorianalyysia ja laatimalla niiden avulla
summamuuttujia.

3.2

Aineiston kuvaus

Vaikka otos oli yksilöpohjainen, kyselylomakkeella kysyttiin palvelujen käyttöä kotitaloudessa. Siten aineisto kuvaa pääosin kotitalouksien tilannetta. Seuraavassa esitetään
vastaajien taustoista lyhyt kuvaus ja vertailuja koko maan tilanteeseen. On kuitenkin
muistettava, että otoksesta rajattiin pois alle 25-vuotiaat, joten perusjoukko erosi siltä osin
koko maan väestöstä. Aineiston kuvaus on nähtävissä kokonaisuudessaan liitteessä 1,
jossa on esitetty kysymyslomake ja tulosten suorat jakaumat.
Vastaajista 62 prosenttia oli naisia ja 37 prosenttia miehiä. Miesten osuus oli suurempi
kuin tavanomaisesti kotitaloustöitä tai muita arjen toimintoja käsittelevissä tutkimuksissa,
joissa se usein jää 20–25 prosenttiin (esim. Lohikoski ja Horelli 2006, 30). Ikäjakauma oli
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melko tasainen, mutta 55–74-vuotiaita vastaajia oli kuitenkin jonkin verran enemmän
kuin väestössä keskimäärin (taulukko 1). Vastaajien edustamat erilaiset perhe- ja taloustyypit esitetään taulukossa 2.
TAULUKKO 1.

Vastaajien sukupuoli ja ikä, prosenttia

Sukupuoli

Mies

Nainen

Yhteensä

Ikä
22–34 v.

15

17

16

35–44 v.

16

16

16

45–54 v.

19

21

20

55–64 v.

27

24

25

65–74 v.

18

17

18

75– v.

5

5

5

Yhteensä

100

100

100

N

770

1 285

2 055

TAULUKKO 2.

Kotitaloustyyppi, lukumäärät ja prosentit

Taloustyyppi

N

%

Koko maa 2003, %

371

18

38

1 015

48

32

Yhden huoltajan lapsiperhe

62

3

3

Kahden huoltajan lapsiperhe

481

23

20

Perhe, kotona aikuisia lapsia

128

6

Muu talous

42

2

Tieto puuttuu

11

1

2 110

100

Yhden henkilön talous
Pariskunta

Yhteensä

7

100

Suomen tilastollinen vuosikirja 2005

Tutkimusaineistossa yksinasuvien talouksien osuus on pienempi kuin koko väestössä ja
pariskuntien osuus on vastaavasti suurempi. Tämä johtuu osittain siitä, että alle 25vuotiaiden kotitaloudet oli rajattu otoksesta pois, mutta se ei selitä eroa kokonaisuudessaan. Näiltä osin aineisto on selvästi vino. Lapsiperheiden (mukaan luettuna yksinhuoltajat) osuus näyttää sen sijaan olevan lähellä koko maan tilannetta vuonna 2003.
Koko maan aineistossa aikuistaloudet on yhdistetty muihin talouksiin, joiden yhteisosuus
on seitsemän prosenttia. Se on lähellä tutkimusaineiston aikuisten lasten ja muiden
talouksien yhteisosuutta, joka on kahdeksan prosenttia. Sama asia näkyy myös kotitalouden kokoa tarkasteltaessa. Yksinasuvia on vähemmän ja kahden hengen talouksia
enemmän kuin koko maan talouksissa. Sen sijaan isompien kotitalouksien osuudet ovat
samat kuin koko maan kotitalouksissa keskimäärin (taulukko 3).
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TAULUKKO 3.

Talouden koko, lukumäärät ja prosentit

Talouden koko

N

%

Koko maa 2003, %
38

1

372

18

2

1081

51

35

3

312

15

12

4

196

9

10

5

93

4

4

6+

41

2

2

Tieto puuttuu

15

1

Yhteensä

2110

100

100
Tilastollinen vuosikirja 2005

Vastaajien iästä ja heidän edustamista taloustyypeistä muodostettiin uusi, elinvaihetta
kuvaava muuttuja, koska aiemmat tutkimukset ovat osoittaneet elinvaiheen vaikuttavan
palvelujen tarpeeseen (Varjonen et al. 2005, 89). Muuttuja rakennettiin seuraavasti:
Yksinasuvat jaettiin kolmeen ikäryhmään, samoin parit (kahden aikuisen taloudet).
Lapsiperheistä muodostettiin kaksi ryhmää: alle kouluikäisten eli 0–6-vuotiaiden lasten
perheet ja kouluikäisten eli 7–17-vuotiaiden lasten perheet. Yhden tai kahden huoltajan
lapsiperheitä ei eroteltu erikseen. Lisäksi muodostettiin luokka Muut aikuistaloudet,
johon tulivat ne taloudet, jotka eivät sijoittuneet edellä mainittuihin luokkiin. Muut
taloudet muodostuvat pääosin perheistä, joissa on useita aikuisia tai kolme sukupolvea
asuu samassa taloudessa. Kaksi prosenttia vastaajista ei ilmoittanut ikäänsä tai taloustyyppiään, joten he jäävät pois elinvaihemuuttujasta (taulukko 4).
TAULUKKO 4.

Vastaajien elinvaihe, lukumäärät ja prosentit

Elinvaihe

N

%

Yksinasuvat 22-44 v.

83

4

Koko maa 2001*
13

Yksinasuvat 45-64 v.

135

7

11
13

Yksinasuvat 65- v.

133

6

Parit 22-44 v.

183

9

8

Parit 45-64 v.

505

24

13

Parit 65- v.

316

15

8

Lapsiperhe 0-6 v.

243

12

11
13

Lapsiperhe 7-17 v.

301

15

Muut aikuistaloudet

164

8

9

Yhteensä

2063

100

100

* Koko maan luvussa ylin luokka sisältää kaikki alle 45-vuotaiden yksinasuvien taloudet. Luokitus tehtiin
Tilastokeskuksessa Kotitaloustuotannon satelliittitilinpitoa varten (Varjonen ja Aalto 2005).

Ammattiasemaltaan tutkimukseen osallistuneet jakautuivat melko hyvin koko väestöä
vastaavasti. Toimihenkilöiden osuus on jonkin verran pienempi ja työntekijöiden osuus
hieman suurempi kuin väestössä keskimäärin. Yrittäjien ja ammatissa toimimattomien
osuus sen sijaan näyttää vastaavan melko hyvin koko väestön osuutta (taulukko 5).
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TAULUKKO 5.

Vastaajien ja puolisoiden ammattiasema, %

Ammattiasema
Yrittäjä
Palkansaaja

Ammatissa toimimattomat

Vastaaja

Puoliso

Väestö 2003

Maatalousyrittäjä

3

3

2

Muu yrittäjä

6

6

Johtaja

3

3

Ylempi toimihenkilö

15

Toimihenkilö

22

16

Alempi toimihenkilö

18

Työntekijä

24

21

19

Eläkeläinen

26

19

30

Opiskelija

3

2

6

4

Kotiäiti/-isä

3

1

Muu ammatissa
toimimaton

Ei työelämässä

6

4

Työtön

Tieto puuttuu tai ei puolisoa
Yhteensä

3

25

100

100

1
5
100

Suomen tilastollinen vuosikirja 2005

Kotitaloudet jakaantuivat melko tasaisesti eri tulotasoille. Kotitalouksista viidenneksellä yhteenlasketut bruttotulot olivat alle 20 000 euroa vuodessa, 20 000–40 000 euroa
ansaitsevia oli kolmannes, 40 000–60 000 euroa ansaitsevia neljännes, 60 000–80 000
euroa ansaitsevia oli kymmenesosa ja yli 80 000 euroa vuodessa ansaitsevia kuusi
prosenttia. Viisi prosenttia vastaajista ei ilmoittanut taloutensa tuloja.
Tutkimukseen vastanneista noin puolet asui omakotitaloissa. Koko väestöstä omakotitaloissa asuu 37 % ja kerrostalossa vastaavasti 42 % (TK:n Kulutustutkimus 2001), joten
omakotitalot ovat aineistossamme yliedustettuna kerrostaloasumisen kustannuksella.
Todennäköisesti tämä on yhteydessä siihen, että aineistossamme on enemmän pariskuntia
ja vähemmän yksinasuvia kuin väestössä keskimäärin, sillä yksin asuvilla on harvemmin
omakotitaloja. Keskimääräinen asunnon koko oli noin 100 neliömetriä. Pienin asunto oli
20:n ja suurin 450 neliömetrin suuruinen (taulukko 6).
TAULUKKO 6.

Asumismuoto ja asunnon koko, m2
Asumismuoto,
% talouksista

Asunnnon
keskimääräinen
pinta-ala, m2

Omakotitalo

49

130

Paritalo tai rivitalo

17

85

Kerrostalo

30

65

Jokin muu

1

69

Asumismuoto

Tieto puuttuu
Yhteensä %
Pinta-ala keskim. m2

2
100
101

Talouksien sijoittuminen maan eri alueille vastasi hyvin koko maan tilannetta. Aineistossa itäinen ja pohjoinen Suomi on kuitenkin hiukan yliedustettuna läntisen kustannuksella (taulukko 7).
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TAULUKKO 7.

Kotitalouksien jakautuminen suuralueittain ja asuinalueittain, %
Asuinalue
Maaseutukunnan
keskus tai muu
taajama

Kaupungin
keskusta

Esikaupunkialue tai
kaupungin lähiö

Helsingin seutu

22

35

12

5

23

24

Muu osa Etelä-Suomen lääniä

19

17

21

17

18

18

Suuralue

Maaseudun
haja-asutusalue

Yhteensä

Koko väestö
vuonna 2004

Länsi-Suomen lääni

35

28

37

37

32

35

Itä-Suomen lääni

12

10

16

18

13

11

Oulun lääni

9

7

12

16

10

8

Lapin lääni

3

2

3

6

3

3

Yhteensä (%)

100

100

100

100

100

100

Yhteensä (N)

288

982

330

461

2061
Tilastokeskus
Altika

Aineiston verrattain yksityiskohtainen kuvaus antaa käsityksen sen edustavuudesta
koko maan kotitalouksiin nähden. Kyselyn vastausprosentti jäi alhaiseksi (26,4 %), mutta
aineisto näyttää siitä huolimatta vastaavan melko hyvin koko maan kotitalouksia.
Suurimmat poikkeamat ovat yksiasuvien pienemmässä osuudessa suhteessa lapsettomiin
kahden hengen talouksiin ja toimihenkilötalouksien pienemmässä osuudessa suhteessa
työntekijätalouksiin.
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4

KULUTTAJAT KOTITALOUSPALVELUJEN
KÄYTTÄJINÄ

4.1

Päivittäin, ajoittain ja erityistilanteisiin tarvittavat
kotitalouspalvelut

Kotitalouksien käyttämiä palveluita on erittäin runsaasti ja niitä voidaan ryhmitellä ja
yhdistellä monin eri tavoin (ks. sivut 4–6). Kodeissa on perinteisesti laitettu ruokaa,
siivottu ja pesty pyykkiä. Niin ikään lastenhoito ja aikuisten hoiva ovat perinteisiä
kotitöitä. Lemmikkejä on yhä useammissa talouksissa ja kun lemmikki on hankittu, sitä
on myös päivittäin hoidettava. Kotitöitä ovat myös asunnon ja kulkuneuvojen huolto ja
pienet korjaukset sekä ostoksilla käynti ja asiointi. Nämä tehtävät voi tehdä joko itse tai
teettää jollain ulkopuolisella. Monia kotitöitä on helpotettu kodinkoneilla, joista on tullut
osa arkea. Televisio ja tietokone ovat paitsi työ- ja viihdelaitteita myös lähes joka kodin
tiedonhankintavälineitä.
Tutkimuksessamme kotitalouspalveluilla tarkoitetaan verovähennyskelpoisia palveluita
sekä vähennyksen ulkopuolelle jääviä muita (ajankäyttötutkimuksissa määriteltyjä) kotitöitä korvaavia ostopalveluja (vrt. sivu 5). Verottajan määritelmästä poiketen työn suorituspaikkaa ei ole rajattu vain kotona tai mökillä tapahtuvaksi. Ruokailu kodin ulkopuolella rajattiin kuitenkin pois tarkastelusta, koska se on monitahoinen ja siten oman
tutkimuksensa ansaitseva ilmiö. Yhteensä kysyttiin 33 kotitaloustyötä korvaavan palvelun
käytöstä. Palvelut on esitetty taulukoissa 8 ja 9.
Palvelujen ostoja ja käyttöä tarkasteltaessa on otettava huomioon kolme ulottuvuutta.
Ensiksi, kuinka moni kotitalous on ostanut palveluja, toiseksi kuinka montaa eri palvelua
kukin näistä kotitalouksista on ostanut ja kolmanneksi, kuinka usein kutakin palvelua on
vuoden aikana ostettu. Yhteensä nämä ostotapahtumat muodostavat kotitalouspalvelumarkkinat.
Tavoitteena oli nimenomaan tutkia kotitalouspalveluja, jotka oli ostettu yritykseltä tai
itse palkatulta työntekijältä. Joissain tilanteissa vastaajien on saattanut olla vaikea erottaa
edellä mainittuja ostopalveluja kunnalta ostetuista palveluista tai esimerkiksi sukulaiselle
kertaluonteisesti maksetusta lastenhoidosta. Kysymyslomakkeella oli ryhmitelty pääosin
eri kysymyksiin kotitalousvähennyskelpoiset palvelut (taulukko 8, lomakkeella kysymys
1, liite 1) ja muut omaa työtä korvaavat kotitalouspalvelut (taulukko 9, lomakkeella.
kysymys 3).
Palvelujen luonteeseen kuuluu, että palvelun osto ja käyttö tapahtuvat useimmiten
samalla kertaa. Palvelujen käyttö on puhekieleen vakiintunut ilmaus ja siksi raportissa
käytetään termiä palvelujen käyttö, vaikka se tarkoittaa useimmiten myös ostoa. Joitakin
palveluja saadaan myös muutoin kuin ostamalla ja tätä asiaa tarkastellaan luvussa 4.2.4.
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TAULUKKO 8.
Tavanomaisimpia kotitöitä korvaavien palvelujen käytön yleisyys
omassa ja vanhempien kodissa, %
Omaan kotiin,
% talouksista
19

remontti kotona tai mökillä
puutarhan tai pihan hoito, lumityöt

Vanhempien kotiin,
% talouksista
5

9

3

ikkunanpesu

7

3

viikkosiivous

6*

5

suursiivous

5*

1

lastenhoito (satunnainen)

4

0

pyykinpesu kotona

3

1

ostos- tai asiointiapu (myös niihin
liittyvät henkilökuljetukset)
silitys kotona

3

4

3

1

ruoanvalmistusapu kotona

3

2

vanhuksen, sairaan tai vammaisen
hoiva/auttaminen, ulkoiluapu

2

4

*Omassa kodissaan siivouspalveluita käyttäneitä oli yhteensä 8 %.

Kotitalousvähennyskelpoisten palvelujen ostamista omaan talouteen ja vanhempien tai
isovanhempien talouteen kysyttiin erikseen. Remonttipalvelujen käyttöä tiedusteltiin
aivan omana kysymyksenään (lomakkeella kysymys 5) niiden projektiluontoisuuden
vuoksi. Niin ikään osa taulukon 9 palveluista voidaan tulkita verovähennyskelpoisiksi.
TAULUKKO 9.

Muiden kotitalouspalvelujen käytön yleisyys, %
Palveluja
ostaneita,
% talouksista

Palveluja
ostaneita,
% talouksista
10

*29

**kiinteistön huolto (lämmityslaitehuolto, rännien puhdistus ym.)
**pikku korjaukset ja esim. taulujen,
lamppujen kiinnitys
liinavaatteiden pesetys pesulassa

27

muuttopalvelu

4

auton renkaiden vaihto

24

4

valmiin aterian tilaus kotiin (esim.
pizzataxi, ateriapalvelu)
vaatteiden pesetys pesulassa

24

tavaroiden kuljetus kotiin (ruoka yms.
päivittäistavarat)
lemmikin hoito tai ulkoilutus

*24

huonekalujen kokoaminen

3

22

juhla-/ohjelmapalvelut perhejuhliin

3

20

piha- tai puutarhasuunnittelu

2

14

sisustussuunnittelu

2

12

**mökkitalkkaripalvelu

1

auton pesu (kaikki pesupalvelut)
kotitalouskoneiden asennus,
huolto tai korjaus
mattojen tai muiden kodintekstiilien pesetys pesulassa
atk-, digi-tv-, video- ym.
laitetekninen palvelu

polkupyörän ym. korjaus tai
huolto
**ompelu tai vaatteiden ja muiden
tekstiilien korjauspalvelu
tavaroiden kuljetus kierrätykseen
tai kaatopaikalle
**ateria-/pitopalvelu perhejuhliin

45
31

4
*4

4

*Pesulaa oli käyttänyt kaikkiaan 38 prosenttia kotitalouksista, kun tarkastellaan sekä vaatteiden, liinavaatteiden että mattojen ja
muiden kodintekstiilien pesetystä. Vain 2 prosenttia oli pesettänyt näitä kaikkia eri tyyppisiä tuotteita.
**Näistä palveluista voi saada tilannekohtaisesti kotitalousvähennyksen, esimerkiksi työn suorituspaikasta riippuen.
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Tutkimuksessa käytetyn määrittelyn mukaisissa kotitalouspalveluissa rajatapauksia
ovat esimerkiksi kotitalouskoneiden asennus, huolto ja korjaus. Omatoimisesti voi
asentaa koneen toimintakuntoon ja huoltaa sitä esimerkiksi puhdistamalla pesukoneen
nukkasihdin tai sulattamalla pakastimen. Varsinainen korjaus vaatii useimmiten
ammattiosaamista. Myös atk-laitteiden ja digi-tv:n yms. laitteiden omatoiminen saattaminen käyttökuntoon on mahdollista, mutta varsinainen korjaus ei. Näiden lähes joka
taloudessa olevien koneiden ja laitteiden korjaus- ja huoltopalvelutarvetta haluttiin
kuitenkin tarkastella. Korjaaja tulee usein kotiin korjaamaan nämä laitteet, mikä puoltaa
kyseisen palvelun nimittämistä kotitalouspalveluksi. Autojen huoltoa ei otettu tälle
palvelulistalle, koska auto viedään useimmiten korjaamolle ammattilaisten huollettavaksi
ja korjattavaksi. Polkupyörän huollosta taas useimmat selvinnevät edelleen omatoimisesti. Pesulan käyttö puolestaan korvaa kotipyykinpesua, vaikkakin pesulassa valtaosin
pesetetään pyykkiä, jota ei voida pestä kotona. Vaikka suhteellisen moni kotitalous
käyttää pesulapalveluja, ainoastaan neljä prosenttia kotitalouspyykistä pesetetään
pesulassa (Aalto 2003).
Aineiston analysointia varten kotitalouspalvelut ryhmiteltiin kolmeen ryhmään sen
perusteella, miten keskeisiä ne ovat kotitalouksien päivittäisessä toiminnassa. Tätä
ryhmittelyä käytetään jatkossa, tuloksia esiteltäessä. Keskeisimpiä päivittäisiä toimintoja
korvaavat palvelut nimettiin kotitalouksien perustehtäviin ostetuiksi palveluiksi. Lähes
kaikissa talouksissa esiintyviä, mutta harvoin toistuvia tehtäviä korvaavat palvelut nimettiin ajoittaisia kotitöitä korvaaviksi palveluiksi ja muita palveluja kutsutaan erityistilanteissa tarvittaviksi palveluiksi (taulukko 10). Omille ja puolison vanhemmille ostetut, kotitalousvähennyskelpoiset palvelut muodostavat neljännen palveluryhmän.
Lisäksi tarkasteltiin erikseen omaan kotitalouteen ostettuja kotitalousvähennyskelpoisia
palveluja.
TAULUKKO 10.

Kotitalouspalvelujen ryhmittely kotitöiden toistuvuuden mukaan

Kotitalouden perustehtäviä
korvaavat palvelut
----------------------------------------------1. ruoanvalmistusapu *
2. ateria kotiin
(esim. pizzataxi, ateriapalvelu)
3. ostos- tai asiointiapu
4. päivittäistavaroiden kuljetus
kotiin
5. siivous
6. pyykinpesu kotona
7. silitys kotona
8. vaatteiden pesetys pesulassa
9. liinavaatteiden pesetys pesulassa
10. lastenhoito (satunnainen)
11. vanhuksen tai vammaisen
hoiva, ulkoiluapu
12. puutarha- tai pihatyöt
13. lemmikin hoito tai ulkoilutus

Ajoittaisia kotitöitä korvaavat
palvelut
----------------------------------------------1. ikkunanpesu
2. mattojen tai muiden kodintekstiilien pesetys pesulassa
3. ompelu- tai tekstiilien korjauspalvelu
4. tavaroiden kuljetus
kierrätykseen tai kaatopaikalle
5. polkupyörän korjaus tai huolto
6. auton pesu
7. auton renkaiden vaihto
8. pikku korjaukset ja esim.
taulujen, lamppujen
kiinnitys
9. lämmityslaitteet, rännit ym.
kiinteistön huolto
10. atk-, digi-tv-, video- ym. laitetekninen palvelu
11. kotitalouskoneiden asennus,
huolto tai korjaus

Erityistilanteissa tarvittavat
palvelut
----------------------------------------------1. remontti kotona
2. remontti mökillä
3. huonekalujen kokoaminen
4. ateria-/pitopalvelu perhejuhliin
5. juhla-/ohjelmapalvelut
perhejuhliin
6. muuttopalvelu
7. sisustussuunnittelu
8. piha- tai puutarhasuunnittelu
9. mökkitalkkari-palvelu

*Tummennettuina merkityt palvelut ovat kotitalousvähennyskelpoisia, jos ne teetetään maksajan omassa kodissa tai mökillä.
Kotitalousvähennyksen voi saada myös omien tai puolison vanhempien tai isovanhempien talouteen ostetuista palveluista.
Taulukoissa 8 ja 9 palvelujen nimet kokonaisuudessaan. Yllä olevassa taulukossa ja myöhemmin esitettävissä kuvioissa
palveluista käytetään lyhennettyjä ilmaisuja.
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Ryhmittelyssämme vähennyskelpoisia palveluita asettuu tehtävien toistuvuuden
mukaan moneen eri ryhmään. Kaikki kotitalousvähennyskelpoiset palvelut eivät ole
välttämättömiä päivittäisiä toimintoja.

Palvelujen käytön useuden pisteytys ja luokittelu
Kyselylomakkeella kysyttiin palvelujen ostojen useudet kuusiportaisella asteikolla. Kukin
luokka pisteytettiin vastaamaan keskimääräisiä vuosittaisia käyttökertoja. Vuosittaiset
ostokerrat laskettiin yhteen sekä palveluryhmittäin että kaikki palvelut yhteensä. Näin
saadut ostokertojen summat luokiteltiin kuuteen luokkaan, joskin tuloksista raportoitaessa
luokat 5 ja 6 on yhdistetty (viikoittain-luokaksi). Muista poiketen erityistilanteissa tarvittavien palvelujen luokittelussa oli käytössä vain luokat 0–3, jolloin luokka 3 vastasi
ilmaisua useita kertoja vuodessa. (Taulukko 11).
TAULUKKO 11.

Palvelujen käytön pisteytys ja luokittelu

Kyselylomakkeella ostojen
useus

Vuosipisteet
(keskim. vuosittaiset
käyttökerrat)

Luokitus

Kuvaus

ei ostettu

0

0

ei ostanut

1–3 kertaa vuodessa

2

1 = 1–4

pari kertaa vuodessa

4–10 kertaa vuodessa

7

2 = 5–7

joka toinen kuukausi

3 = 8–16

kerran kuukaudessa

kerran, pari kuukaudessa

18

4 = 17–40

pari kertaa kuukaudessa

viikoittain

50

5 = 41–70

kerran viikossa

päivittäin

250

6 = 71–

useita kertoja viikossa

(ruoka tai hoiva)

4.2

Kotitalouspalvelujen käyttö keskittyy

Tarkastelussa mukana olleista 33 palvelusta kotitaloudet olivat ostaneet keskimäärin
neljää eri palvelua (mediaani 3) ja ostokertojen keskiarvo vuodessa oli 23 (mediaani 9).
Lähes joka viides talous (18 %) ei ollut ostanut mitään kotitalouspalvelua vuoden 2005
aikana. Käytettyjen palvelujen lukumäärä ja palvelujen ostokerrat korreloivat selvästi
keskenään (0,61**). Toisin sanoen niillä, jotka ovat käyttäneet vain yhtä tai muutamaa
palvelua, on myös selvästi vähemmän palvelujen ostokertoja kuin useita palveluja käyttäneillä (kuva 2). Yhtä palvelua käyttäneillä oli keskimäärin viisi palvelun ostokertaa
vuodessa, kun yli 12 palvelua käyttäneillä oli keskimäärin 144 ostokertaa. Yli 12 palvelua
käyttäneitä oli vain kaksi prosenttia talouksista, mutta palvelujen ostokerroista heillä oli
14 prosenttia. Lähes joka kolmas vastaaja (29 %) oli käyttänyt 4–7 palvelua keskimäärin
32 kertaa. Tämän ryhmän ostokerrat muodostivat 40 prosenttia kaikista ostokerroista.
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20 000

18 000
16 000

14 000

12 000

10 000

8 000

6 000
4 000

2 000

0
1 palvelu
15 % kotitalouksista

2-3 palvelua
26 %

4-7 palvelua
29 %

8-12 palvelua
10 %

yli 12 palvelua
2%

KUVA 2.
Palvelujen lukumäärän mukaiset ostokerrat vuodessa ja
% kotitalouksista

Palveluja käyttäneet puolestaan olivat ostaneet keskimäärin 4,4 palvelua 28 kertaa.
Luvussa 4.6.1 tarkastelemme erikseen talouksia, jotka olivat käyttäneet palveluja
runsaasti, yli 60 kertaa vuodessa. Tällaisia talouksia, jotka olivat ostaneet palveluja
useammin kuin kerran viikossa oli lähes 10 prosenttia (9,6 %, 203 taloutta) ja heitä
kutsumme jatkossa palvelusuuntautuneiksi. Kaksi tai useamman kerran viikossa palveluja
käyttäneitä talouksia oli viisi prosenttia (106 taloutta). Lähes viidellä prosentilla (4,7 %)
talouksia oli kotitalouden perustehtäviä korvaavien palvelujen ostokertoja yli 60.
Palvelujen käyttö keskittyi huomattavassa määrin palvelusuuntautuneiden talouksiin.
Palvelusuuntautuneet käyttivät kaikkien palvelujen käyttökerroista yli puolet (55 %) ja
kotitalouden perustehtäviä korvaavien palvelujen neljästä käyttökerrasta kolme (73 %).
Ajoittaisia kotitöitä korvaavien ja erityistilanteissa tarvittavien palvelujen käyttökerroista
palvelusuuntautuneet käyttivät hieman pienemmän osuuden. Niistä heidän käyttökertojaan oli noin neljännes (24 % ja 29 %).

4.2.1 Siivouksen ohella myös muita palvelutarpeita
Kotitalouden perustehtäviin palveluja käytetään muita palveluryhmiä useammin. Ajoittaisiin kotitöihin palveluja ostetaan puolestaan lähes yksinomaan kerran tai pari vuodessa,
vaikka tarkastellaan koko palveluryhmän palvelujen käyttöä yhdessä. Kotitalouden
perustehtäviin palveluita ostettiin keskimäärin lähes 14 kertaa vuoden 2005 aikana ja
ajoittaisia kotitöitä korvaavia palveluja ostettiin kahdeksan kertaa. Kuvasta 3 voidaan
nähdä, että ainoastaan ajoittaisiin kotitöihin ostettujen palvelujen ryhmässä palvelujen
käyttäjiä on enemmän kuin ei-käyttäjiä. Erityistilanteisiin kukin talous käytti palvelua
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lähes kerran (0,8) vuodessa. Kotitalousvähennyskelpoisia palveluja puolestaan käytti
lähes puolet (41 %) talouksista. Omaan talouteensa kotitalousvähennykseen oikeutettuja
palveluja osti useampi kuin joka kolmas (36 %) ja käyttökertoja oli keskimäärin kymmenen. Vanhempiensa talouteen näitä palveluja osti joka kahdeksas (12 %), noin seitsemän
kertaa. Kotitalouden perustehtäviin palveluita ostettiin enemmän kuin kotitalousvähennyskelpoisia palveluita, koska yrityksiltä tilattiin valmiita aterioita kotiin ja pyykkiä
pesetettiin pesulassa huomattavasti enemmän kuin palkkaamalla joku kotiin tekemään
näitä töitä.
100
90

Kerran tai
useita kertoja
viikossa

80
70

Kerran, pari
kuukaudessa

60
Yhden tai
muutaman
kerran
vuodessa

50
40
30
20
10
0
Perustehtäviin

KUVA 3.

Ajoittaisiin
kotitöihin

Erityistilanteisiin

Ktal.väh.kelpoiset
itselle

Vanhemille
ostetut

Palvelujen ostokertojen useus palveluryhmittäin, %

Kotitalousvähennyskelpoisia palveluita käsitellään luvussa 4.4.2. Seuraavaksi käsitellään muiden palveluryhmien yksityiskohtaisia tuloksia.

Kotitalouden perustehtäviin ostetut palvelut
Kotitalouden perustehtävät toistuvat talouksissa joko päivittäin tai ainakin kuukausittain.
Lähes puolet talouksista (46 %) oli käyttänyt jotain kotitalouden perustehtäväpalvelua
edes kerran. Joka neljäs (24 %) oli tilannut valmiin aterian kotiin ja yhtä moni oli pesettänyt vaatteita pesulassa (kuva 4). Pesulapalveluiden tarpeeseen vaikuttaa merkittävästi,
millaisia vaatteita on käytössä, onko oma pesukone tai mahdollisuus käyttää talopesulaa.
Esimerkiksi jakkujen ja pikkutakkien pesu ja jälkikäsittely ei aina kotikonstein onnistu.
Aineiston talouksista joka toinen (49 %) asui omakotitalossa ja lähes joka viides (18
%) pari- tai rivitalossa. Omakotiasujista joka kahdeksas (12 %) oli teettänyt piha- ja
puutarhatöitä. Koko aineistosta piha- ja puutarhatöitä teetti lähes joka kymmenes. Viikkoja suursiivouspalvelujen käyttö yhdistettiin yhdeksi luokaksi, jolloin siivouspalveluja
ostaneita oli kaikkiaan kahdeksan prosenttia. Viikkosiivousta oli käyttänyt hieman
useampi kuin suursiivousta (taulukko 8, s. 22) ja joka kolmas siivouspalvelujen käyttäjä

26

oli ostanut vain jompaa kumpaa. Siivouspalveluja ostaneista niin ikään keskimääräistä
useampi asui omakotitalossa.
Lapsiperheistä, joissa nuorin on alle 7-vuotias, joka viides (20 %) oli käyttänyt satunnaista lastenhoitoa ja kouluikäisten perheistä lastenhoitoa oli tarvittu noin seitsemässä
prosentissa. Suurin osa oli hankkinut lastenhoitoapua vain muutamia kertoja vuodessa.
Koiran tai kissan omistaneista kahdeksan prosenttia oli hankkinut lemminkin hoitopalveluja. Satunnaista lastenhoitoa oli ostanut keskimäärin neljä prosenttia ja lähes yhtä
moni oli ostanut lemmikin hoitoa. Kutakin muuta perustehtäväpalvelua ostaneita oli
vähemmän kuin neljä prosenttia. Esimerkiksi vanhusten tai vammaisten hoivapalveluita
oli käyttänyt vain alle kaksi prosenttia talouksista, mutta heistä lähes joka toinen oli
ostanut sitä viikoittain.

vaatteiden pesetys
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Kotitalouden perustehtäviin ostettiin palveluja keskimäärin lähes 14 kertaa vuodessa
(kerran kuukaudessa). Kerran tai muutaman kerran vuodessa perustehtäviin palveluita
osti useampi kuin joka neljäs (27 %) ja viikoittain näitä palveluita osti seitsemän prosenttia. Kotitalouspalveluja ostaneilla näiden palvelujen käyttökertoja oli keskimäärin 16.

Ajoittaisiin kotitöihin ostetut palvelut
Muihin kotityöryhmiin verrattuna suhteellisen moni oli hankkinut palveluita ajoittaisiin
kotitöihin. Kaksi kolmesta (yli 75 %) oli ostanut jotain palvelua ajoittain toistuviin kotitöihin edes kerran. Kaikkien yleisimmin käytetty palvelu oli auton pesu. Autonsa oli
pesettänyt lähes joka toinen (45 %) ja kotitalouskoneiden asennukseen, huoltoon tai
korjaukseen joka kolmas (31 %) oli ostanut palvelua. Lähes joka kolmas (29 %) oli
pesettänyt mattoja tai muita kodintekstiilejä pesulassa ja useampi kuin joka neljäs (27 %)
oli hankkinut atk-, digi-tv- tai muuta laiteteknistä palvelua. Kaikkia edellä mainittuja
palveluja oli ostettu useampaan talouteen kuin mitään kotitalouden perustehtäväpalvelua
(kuva 5, vrt. kuva 4, huomaa kuvien erilaiset asteikot). Kaikki muutkin ajoittaisia kotitöitä korvaavat palvelut olivat verraten suosittuja.
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Useampi kuin joka kolmas talous (yli 38 %) oli käyttänyt ajoittain toistuviin kotitöihin
palveluita korkeintaan muutaman kerran vuodessa, lähes yhtä moni (37 %) kerran tai
useita kertoja kuukaudessa ja vain harvat (2 %) viikoittain. Keskimäärin näitä palveluja

28

oli ostettu kahdeksan kertaa vuodessa (mediaani 4) ja palveluja ostaneilla käyttökertoja
oli keskimäärin kymmenen.

Erityistilanteisiin ostetut palvelut
Tarkastelussa olevat yksittäiset erityistilanteet toistuvat kotitalouksissa harvoin edes
vuosittain. Joka kolmas (31 %) oli ostanut palvelua johonkin erityistilanteeseen edes
kerran vuoden 2005 aikana (kuva 6). Lähes kaikki erityistilanteisiin palveluja ostaneet
(28 %) olivat ostaneet niitä vain kerran tai pari kertaa vuodessa (keskiarvo 0,8 kertaa
vuodessa).
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Lähes joka viides (19 %) oli ostanut remonttipalveluja joko kotiin tai mökille. Ateriatai pitopalvelua oli käyttänyt joka kahdeksas talous (12 %). Paljon julkisuudessa esillä
ollutta mökkitalkkaripalvelua oli käyttänyt vain joka sadas talous.
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4.2.2 Palvelujen käyttö painottuu lapsiperheisiin ja ikääntyneiden talouksiin
Kotitalouspalvelujen käytön on todettu vaihtelevan elinvaiheittain (mm. Härkki ja Raijas
2000; Alcon et al. 2002; Varjonen et al. 2005). Elinvaihe-luokittelussa yhdistyi kotitaloustyyppi ja vastaajan ikä (ks. aineistokuvaus s. 17). Elinvaihetarkastelu paljasti, että
nuorimmissa, erityisesti pikkulapsiperheissä (nuorin alle 7-vuotias) mutta myös
kouluikäisten perheissä (nuorin 7–17-vuotias) ja nuorimmissa pareissa (22–44-vuotiaissa,
erityisesti 22–34-vuotiaissa) oli eniten palvelujen käyttäjiä (yli 90 %). Kaikki ryhmät
olivat käyttäneet myös keskimäärin useampia palveluja kuin muut. Kuvasta 7 nähdään
myös, että useimmissa lapsiperheissä palveluja ostetaan useita kertoja kuukaudessa.
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KUVA 7.
Palvelujen käyttäjien osuus kotitalouksista elinvaiheen ja ostojen
useuden mukaan, %

Yli 65-vuotiaista – sekä pareista että yksinasuvista – lähes joka kolmas (30 %) ei
käyttänyt palveluja lainkaan. Muissa elinvaiheissa palveluja oli käyttänyt selvästi
suurempi osa. Palvelujen tarve näyttää kuitenkin kasvavan huomattavasti yksinasuvilla
ikäluokassa yli 75-vuotiaat verrattuna 10 vuotta nuorempaan ikäluokkaan. Kun 65–74vuotiaista yksinasuvista runsas kolmannes (37 %) ei käyttänyt kotitalouspalveluja
lainkaan, niin yli 75-vuotiaista enää joka viides (19 %) pärjäsi täysin ilman palveluja.
Iäkkäillä pariskunnilla palvelujen käyttö ei yleisty samalla tavoin iän myötä kuin
yksinasuvilla. Kuitenkin iäkkäillä pariskunnillakin runsaasti palveluja käyttävien osuus
kasvaa 65–74-vuotiaiden alle kuudesta prosentista yli 75-vuotiaiden joukossa 14 prosenttiin. Toinen puoliso pystyy ilmeisesti usein huolehtimaan apua tarvitsevasta puolisosta.
Iäkkäistä yksinasuvista joka kahdeksannella (12 %) ja pareista hieman harvemmilla (8
%) oli fyysisiä tai muita rajoitteita, jotka vaikeuttivat kotitöiden tekemistä. Lisäksi
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erityistä hoivatarvetta oli iäkkäiden parien talouksista joka kuudennessa (17 %). Niin
fyysiset rajoitteet kuin hoivatarvekin lisäsivät avun tarvetta ja palvelujen käyttöä.
Nuoremmilla, muiden elinvaiheiden talouksissa oli keskimääräistä (4 %) vähemmän
fyysisiä rajoitteita tai erityistä hoivaa tarvitsevia (10 %).
Pikkulapsiperheistä ja nuorimmista pareista muita useampi (64 %) ostaa palveluja
kotitalouden perustehtäviin, kun taas yli 65-vuotiaista alle puolet (yksinasuvista 47 % ja
pareista 34 %) ostaa näitä palveluja. Kun 65–74-vuotiaista joka kolmas on ostanut palveluja kotitalouden perustehtäviin, niin iäkkäimmistä (yli 75-vuotiaista) jo joka toinen (54
%) on tarvinnut niitä. Niin ikään pikkulapsiperheistä muita useammat olivat ostaneet
palveluja ajoittaisiin kotitöihin ja erityistilanteisiin, kun taas nuorista yksinasuvista (22–
44-vuotiaat) muita harvemmat olivat ostaneet näitä palveluja (kuva 8).
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Palvelujen ostokertojen perusteella iäkkäät (yli 65-vuotiaat), erityisesti yksinasuvat,
olivat ostaneet kotitalouden perustehtäviä korvaavia palveluita muita useammin (kuva 9).
Kuitenkin yksittäisistä palveluista pikkulapsiperheet ja nuorimmat parit olivat tilanneet
eniten valmiita aterioita kotiin ja pesettäneet vaatteita pesulassa. Sitä vastoin yksinasuvat
iäkkäät tilasivat valmiita aterioita ja pesettivät vaatteita pesulassa muita vähemmän. Niin
ikään he ostivat muita vähemmän sekä aikuisten että lemmikkien hoivaa. Muita kotitalouden perustehtäviä iäkkäät yksinasuvat ovat ostaneet kaikkein useimmin.
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KUVA 9.
Palvelujen keskimääräiset ostokerrat elinvaiheittain ja palveluryhmittäin, kertaa/vuosi

Aikuisten hoivaa ostivat eniten yli 65-vuotiaat parit ja yksinasuvat 45–64-vuotiaat (2,6
kertaa vuodessa, kaikilla keskimäärin 1,0). Yli 65-vuotiaista yksinasuvista useimmat
ilmeisesti ovat sen verran hyvässä kunnossa, että pärjäävät vielä omassa kodissaan ilman
varsinaista hoivaa. Osa heistä kuitenkin tarvitsee runsaasti apua kotitalouden
perustehtäviin. Iäkkäistä yksinasuvista miehet tarvitsivat kotitalouden perustehtäviin
palveluja noin kolme kertaa useammin ja kaikkia palveluja yli kaksi kertaa useammin
kuin naiset. Erityisesti ruoanvalmistukseen ja pyykinpesuun iäkkäät miehet olivat
tarvinneet huomattavasti useammin apua kuin saman ikäiset naiset. Ne iäkkäät, jotka
eivät pärjää ilman hoivaa eivät ole ehkä kyenneet vastaamaan tähän kyselyyn.
Työaikamuodon mukaan eniten palveluja olivat ostaneet ne, joilla oli epäsäännöllinen
työaika (28 kertaa vuodessa). He olivat ostaneen muita useammin palveluja nimenomaan
ajoittaisiin kotitöihin ja vanhemmilleen. Puolestaan ne, jotka eivät olleet työelämässä,
olivat hankkineet eniten palveluja kotitalouden perustehtäviin. Ammattiaseman mukaan
erityisesti johtajat, mutta myös muut yrittäjät (ei maatalousyrittäjät) olivat hankkineet
eniten palveluja useimpiin palveluryhmiin (36 kertaa). Niin ikään eniten ansaitsevat olivat
ostaneet muita tuloluokkia useammin kotitalouspalveluja (39 kertaa). He ostivat erityisesti siivousta, pesulapalveluja, tilasivat valmiita aterioita sekä ostivat niin lasten kuin
lemmikkienkin hoitoa. Kuitenkin vähiten ansaitsevat olivat ostaneet eniten palveluja
kotitalouden perustehtäviin. He tarvitsivat apua erityisesti ruoanvalmistuksessa, ostoksilla
ja asioinnissa, tavaroiden kuljetuksessa sekä pihatöissä.
Erikokoisissa talouksissa käytettiin palveluja hiukan eri tavoin. Useimmin palveluja
käyttivät kolmen hengen taloudet ja harvimmin kahden hengen taloudet. Kolmen hengen
taloudet ostivat palveluja eniten erityisesti kotitalouden perustehtäviin niin itselleen kuin
omille vanhemmilleenkin. Viiden hengen taloudet puolestaan hankkivat muita useammin
palveluja ajoittaisiin kotitöihin ja erityistilanteisiin. Sekä neljän että viiden hengen
taloudet käyttivät useampia palveluja kuin niitä isommat tai pienemmät taloudet. Niissä
oli myös vähiten (alle 10 %) sellaisia talouksia, jotka eivät ostaneet palveluja lainkaan.
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4.2.3 Kotitalouspalvelujen käytön esteenä itse tekeminen
Kotitalouksilla on monia syitä olla käyttämättä palveluja. Kaksi kolmesta (64 %) ei ostanut kotitalousvähennyskelpoisia palveluja kotitalouden perustehtäviin (taulukko 8).
Kysymyslomakkeella (liite 1, kysymys 2) pyydettiin valitsemaan kahdeksasta vaihtoehdosta kaksi tärkeintä syytä siihen, miksi palveluja ei oltu käytetty kysymyksen 1
palveluihin. Yli puolet talouksista ei yksinkertaisesti katsonut tarvitsevansa kotitalouspalveluja tai oli tottunut tekemään kotityöt itse. Useampi kuin joka neljäs (28 %) nimenomaan halusi tehdä itse. Palvelujen kalleus tai se, ettei itsellä ollut varaa ostaa palveluja,
nousi kahden tärkeimmän tekijän joukkoon vain runsaalla kymmenellä prosentilla
vastaajista. Tähän kysymykseen vastasivat myös ne, jotka olivat käyttäneet kotitalousvähennyskelpoisia palveluita kotitalouden perustehtäviin.
Kun vertaillaan ryhmiä palveluja käyttämättömät ja palvelusuuntautuneet (yli 60
kertaa vuodessa palveluja ostaneet), palvelujen käyttämättömyyden tärkeimpien syiden
järjestys oli sama (kuva 10). Palveluja käyttämättömistä kolmella neljästä (lähes 75 %)
korostui se, ettei tarvinnut palveluja ja yli puolet oli tottunut tekemään itse. Palveluja
runsaasti käyttäneistä (yli 60 ostokertaa vuodessa) puolestaan alle puolet (46 %) ilmoitti,
ettei tarvitse perustehtäviä korvaavia palveluja tai että oli tottunut tekemään kotityöt itse.
Lisäksi palvelujen ostokokemuksia omaavilla korostui muita vähemmän se, ettei ole
varaa, mutta muita enemmän kalliit hinnat. Palvelujen hankkimisen vaivalloisuuden sekä
luotettavien yritysten ja tekijöiden löytämisen palveluja ostaneista koki esteeksi yli viisi
prosenttia, kun palveluja käyttämättömistä niitä piti esteenä huomattavasti harvempi (alle
2 %). Nämä tekijät ilmeisesti konkretisoituvat vasta, kun palvelujen käytöstä ja hankinnasta on kokemusta. Ne, jotka eivät ole hankkineet palveluja, eivät ole törmänneet näihin
ongelmiin (kuva 10).
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Kotitöiden organisointi vaikuttaa osaltaan palvelujen tarpeeseen ja käyttöön. Organisointitavat ryhmittyivät pääosin neljään luokkaan (kuva 11), joista yleisimmät olivat itse
tekeminen ja töiden jakaminen perheenjäsenten kesken. Kaikki ne vaihtoehdot, joissa
yhdistyi itse tekeminen ja palvelujen eri asteinen ostaminen yhdistettiin (itse tehden ja
palveluja käyttäen). Niin ikään itse tekeminen ja eri asteinen sukulaisten ja tuttavien avun
käyttö yhdistettiin (itse tehden ja sukulaisilta tai tuttavilta apua). Vain erittäin harvoissa
talouksissa (1 %) kotityöt hoituivat pääosin sukulaisten tai tuttavien avulla tai palveluja
käyttäen (liite 1, kysymys 15).
Kotityöt hoituivat useimmissa talouksissa kotitalouden omin voimin (89 %).
Useamman kuin yhden hengen talouksista lähes joka viidennessä (18 %) työt keskittyivät
pääosin yhdelle henkilölle ja useimmissa (73 %) ne jaettiin perheenjäsenten kesken.
Sukulaisten ja tuttavien apua käytetään hieman yleisemmin kuin ostetaan palveluja. Itse
tehden ja sukulaisilta tai tuttavilta apua -ryhmään kuului 111 taloutta (5,6 %). Itse tehden
ja palveluja käyttäen -ryhmään kuului yhteensä 106 taloutta (5,3 %).
Kuva 11 kotitöiden organisoinnista elinvaiheittain osoittaa, että pariskunnilla ja erityisesti lapsiperheillä kotitöiden jakaminen perheenjäsenten kesken vähenee ja töiden
keskittyminen yhdelle yleistyy iän myötä. Yksinasuvilla puolestaan sukulaisten apu ja
palvelujen käyttö yleistyvät iän myötä. Yksinasuvista joka kahdeksas (13 %) käytti
sukulaisten, tuttavien tai jonkun muun apua ja vain joka 20. (5 %) osti palveluja.
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Ne, jotka ilmoittivat kotitöiden organisoinnin perustuvan oman tekemisen ohella
nimenomaan palveluihin, myös käyttivät palveluita selvästi useammin kuin muut. Heillä
kaikkia palveluja käytettiin yhteensä noin 70 kertaa vuodessa, kun perheenjäsenten
kesken kotityöt jakavat käyttivät palveluja keskimäärin vain 17 kertaa. Samat ryhmät
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olivat ääripäät niin ikään tarkasteltaessa kotitalouden perustehtäviin ostettujen palvelujen
useutta. Sitä vastoin ajoittaisiin kotitöihin ja erityistilanteisiin palveluja käytettiin vähiten
talouksissa, joissa kotityöt keskittyivät yhdelle.
On myös tilanteita, joissa kotitalouspalveluja joutuu käyttämään, vaikka ei haluaisi.
Joka kymmenennessä taloudessa (10 %) joku perheenjäsenistä tarvitsi erityistä hoivaa.
Apua tarvitsevista lähes puolet oli taloutensa kotitöistä vastaavia henkilöitä. Hoivatarvetta
ja fyysisiä rajoitteita oli erityisesti iäkkäiden talouksissa (ks. s. 30).
Talouksissa, joissa joku jäsenistä tarvitsi erityistä hoivaa, palveluja käytettiin noin
kaksi kertaa useammin kuin niissä, joissa kukaan ei tarvinnut erityistä hoivaa. Kotitalouden perustehtäviin hoivaa tarvitsevissa talouksissa käytettiin palveluja lähes kolme
kertaa useammin kuin keskimäärin. Talouksista, joissa joku jäsenistä tarvitsi erityistä
hoivaa, kaikki eivät ostaneet palveluja. Joka kahdeksas (12 %) ei ollut ostanut palveluita
lainkaan ja joka kymmenes (10 %) oli käyttänyt vain yhtä palvelua. Heistä osa oli saattanut saada apua kunnalta, jolloin se ei näkynyt tämän kyselyn vastauksissa.

4.2.4 Mistä kuluttajat hankkivat palveluja?
Vaikka kyselyssä pääosin keskityttiin yrityksiltä ostettuihin kotitalouspalveluihin,
haluttiin myös selvittää sitä, mistä muualta palveluita oli hankittu. Tällöin vaihtoehtoina
olivat kaikki kotiin saadun avun hankintatahot yritysten ja palkattujen työntekijöiden
lisäksi. Vaihtoehtoina olivat niin kunnallinen apu kuin myös esimerkiksi sukulaisten apu,
josta ei välttämättä edes maksettu. Kun lasketaan yhteen yrityksiltä ja palkatuilta työntekijöiltä ostetut palvelut, niiden osuus ylittää sukulaisten avun useassa tehtävässä (kuva
12). Järjestöiltä ja yhdistyksiltä saatu apu oli vähäistä ja kohdistui lähinnä siivoukseen ja
pihatöihin. Työnantajan järjestämänä palveluja oli saatu erittäin satunnaisesti, joten sitä ei
otettu kuvaan mukaan. Oman tekemisen osuutta ei tässä yhteydessä selvitetty.
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Useimpiin tehtäviin saatiin useimmiten apua sukulaisilta tai tuttavilta. Erityisesti tätä
apua oli käytetty lasten ja lemmikkien hoidossa, ruoanvalmistuksessa sekä ostoksissa ja
asioinnissa. Myös ikkunanpesussa ja pikkukorjauksissa tuttavat tai sukulaiset olivat tekijöinä yrityksiä useammin. Kunnan palvelua puolestaan oli käytetty lähinnä hoivaan ja
jossain määrin ostoksiin ja asiointiin, ilmeisesti hoivan tukipalveluna.
Yrityksistä ostettiin puolestaan erityisesti pizzoja tai muita valmiita aterioita ja atk-,
digi-tv tai muuta laiteteknistä apua. Myös kiinteistön huoltotöissä ja siivouksessa oli
käytetty useimmin yrityksen tai työntekijän palveluja. Lisäksi eri kohteiden remonteista
noin puolet (49 %) oli teetetty yrityksillä, joka kolmas tuttavilla (33 %) ja muihin oli
palkattu työntekijä (18 %). Yrityksiä oli käytetty muita useammin kotiremonteissa (52
%), kun taas mökillä ja vanhemmille tehdyissä remonteissa tuttavien ja sukulaisten apua
oli käytetty keskimääräistä useammin (44 %).
Runsaasti palveluja käyttäneillä (yli 60 ostokertaa vuodessa) korostui yritykseltä ja
palkatulta työntekijältä hankitut palvelut sukulaisten ja tuttavien avun ollessa vähäisempää (kuva 13). Tulos vahvistaa sitä, että ainakin palvelusuuntautuneet olivat kirjanneet
nimenomaan ostamiaan palveluita vastauslomakkeelle kuten oli tarkoituskin. Työntekijöitä palkattiin lähinnä erilaisiin siivoustehtäviin ja puutarhanhoitoon tai pikkukorjauksiin. Muutoin palvelujen ostot painottuivat yrityksiltä hankittuihin palveluihin.
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Lasten ja lemmikkien hoidossa, ostos- ja asiointiavussa sekä hoivassa palvelusuuntautuneillakin tuttavien tai sukulaisten apu oli ostettuja palveluja yleisempää.
Aikuisten hoivassa runsaasti palveluja käyttävillä korostui erityisen selkeästi kunnan
järjestämä palvelu. Paljon palveluja tarvitsevat saivat kunnalta myös valmiita aterioita,
ostos- ja asiointiapua sekä siivousta. Sukulaiset ja tuttavat tosin auttoivat ostoksissa ja
siivouksessa useammilla kuin kunta.

4.3

Asiointi kotitalouspalvelumarkkinoilla

4.3.1 Internetin merkitys tietolähteenä kasvaa
Aiempien tutkimusten mukaan yksi suurimpia palvelujen käytön esteitä on sopivan ja
luotettavan palvelun tarjoajan löytäminen (Ruijter et al. 2003; Varjonen et al. 2005).
Tutkimuksessamme tiedusteltiin parhaita tapoja hankkia tietoja palveluista. Vastaajien
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piti valita kahdeksasta tarjolla olevasta vaihtoehdosta kaksi tärkeintä. Vaihtoehtoina
olivat Internet, luettavat ilmoitukset lehdissä, puhelinluettelon keltaisilla sivuilla, kotiin
jaettuna tai kauppojen ilmoitustauluilla sekä henkilökohtainen kontakti (naapurit, tuttavat
tai sukulaiset, kunnan tai seurakunnan työntekijät tai palvelun tarjoaja).
Sanoma-, paikallis- ja muut lehdet oli mainittu useimmin palveluja etsivän tiedon
lähteenä. Internet oli kuitenkin jo seuraavaksi yleisin, tosin melko samanveroisena tietolähteenä työtovereiden, tuttavien, naapureiden ja sukulaisten kanssa. Kauppojen
ilmoitustaulut eivät näytä olevan merkittävä tietolähde. Hyvin harvat myöskään käyttivät
kunnan tai seurakunnan työntekijöitä tietolähteenään.
Tietolähteiden tärkeys vaihtelee alueellisesti kuitenkin selvästi (tilastollisesti merkitsevästikin muiden paitsi kauppojen ilmoitustaulujen ja kuntien/seurakuntien työntekijöiden
kohdalla). Pääkaupunkiseudulla Internet on tärkein tietolähde, kun muualla Suomessa
lehdet ovat tärkein. Tuttavat tai sukulaiset ovat kolmanneksi tai neljänneksi tärkein tietolähde kaikilla alueilla.
TAULUKKO 12.
maininnat %
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Taulukon prosentit summautuvat noin kahteen sataan, koska vastaajat saivat valita kaksi vaihtoehtoa.

Erot tietolähteiden tärkeydessä palveluja käyttäneiden ja ei-käyttäneiden välillä olivat
varsin pienet. Ainoa ero oli Internetin suurempi suosio palveluja 1–60 kertaa vuodessa
käyttäneillä kuin muilla. Kauppojen ilmoitustaulujen alhainen merkitys on mahdollisesti
seurausta palvelujen ammattimaistumisesta. Ammattimaisella yritystoiminnalla oletetaan
ehkä olevan käytössään virallisemmat markkinointikanavat, joita voidaan pitää
luotettavampinakin. Sen sijaan tuttavien ja sukulaisten kokemukset ovat edelleen tärkeä
tietokanava, jonka avulla voidaan arvioida palvelun tuottajan saatavuutta, luotettavuutta
ja ammattitaitoa.
Tiedon tarvitsijan ikä vaikuttaa merkittävästi tietolähteiden valintaan. Tietoja etsitään
omaan elämänpiiriin kuuluvista tietolähteistä ja ne vaihtelevat iän mukaan. Internetin
tärkeys näyttää olevan suoraan verrannollinen ikään: mitä nuorempi sitä tärkeämpi.
Saman suuntaisia tuloksia on saatu muissakin Internetin käyttöä selvittäneissä tutkimuksissa (ks. Tahvanainen 2006). Verkkokauppaa käyttävät eniten 20–29-vuotiaat ja käyttö
vähenee tasaisesti iän kasvaessa (Sirkiä 2006, 16). Kauppojen ilmoitustaulut, kunnan tai
seurakunnan työntekijät ja kotiin jaettavat mainokset olivat tärkeämpiä 75-vuotiaille ja
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sitä vanhemmille kuin muun ikäisille. Tuttavien ja sukulaisten neuvot ja kokemukset
pysyvät kuitenkin tärkeimpinä tietolähteinä iästä riippumatta.
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Talouden bruttotulot sen sijaan eivät näytä vaikuttavan merkitsevästi tietolähteiden
koettuun tärkeyteen. Poikkeuksen tekevät internet, joka koetaan sitä tärkeämmäksi mitä
suuremmat tulot taloudella ovat, ja kunnan tai seurakunnan työntekijät, jotka ovat
tärkeämpiä pienituloisemmille.

4.3.2 Yrityksellä oltava hyvä maine ja edulliset hinnat
Kehittyvillä palvelumarkkinoilla yrityksiä syntyy ja kuolee verrattain tiheästi sen
mukaan, miten elinvoimaisia ne ovat muuttuvissa markkinatilanteissa. Kotitalouspalveluala on matalan tuottavuuden ala, jolle on helppo tulla mutta jolla on kova hintakilpailu. Alalla on paljon pieniä yhden hengen yrityksiä, ja niiden osuuden ennakoidaan
edelleen kasvavan (Niilola ja Valtakari 2006, 108–109). Millaisiin yritykseen liittyviin
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asioihin kuluttajat kiinnittävät huomiota valitessaan palveluja? Vastaajia pyydettiin valitsemaan kolme tärkeintä taulukossa 13 olevasta luettelosta. Prosentit ilmaisevat, kuinka
moni vastaaja on maininnut kyseisen seikan yhtenä kolmesta tärkeästä, mistä syystä
prosentit summautuvat lähelle 300.
TAULUKKO 13.

Tärkeimmät kriteerit yrityksen valinnassa, maininnat alueittain, %
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Tuttavien hyvät kokemukset yrityksestä nousevat tärkeimmäksi tekijäksi. Lähes yhtä
tärkeiksi nousevat yrityksen suomalaisuus, edulliset hinnat, työntekijöiden ammattitaitoon
panostaminen ja yrityksen läheinen sijainti. Edullisia hintoja lukuun ottamatta kaikki
edellä mainitut tekijät liittyvät luotettavuuteen ja ammattitaitoon. Tulos vahvistaa
Varjosen et al. (2005, 62) laadullisen tutkimuksen tulosta, jossa kuluttajat kaipasivat
palveluille puolueettomia laatukriteerejä. Kokemukset yrityksistä suusanallisesti välitettynä koetaan sellaisiksi kriteereiksi. Yrityksen kuuluminen ennakkoperintärekisteriin
nousi kolmen tärkeimmän tekijän joukkoon vain runsaalla neljänneksellä vastaajista,
vaikka sekin tietyllä tavalla viestii yrityksen luotettavuudesta. Seikka oli mainittu
useammin Helsingin seudulla kuin muualla maassa. Merkille pantavaa on, että yrityksen
koko ei noussut tärkeäksi valintatekijäksi.
Yrityksen ominaispiirteiden tärkeysjärjestys ei juuri vaihdellut alueellisesti. Vain Lapin
läänissä hinnat nousivat tuttavien hyvien kokemusten edelle ja vain Helsingin seudulla
työntekijöiden ammattitaitoon panostaminen nousi edullisia hintoja tärkeämmäksi eli heti
hyvien kokemusten jälkeen.
Mistä kertoo edullisten hintojen pitäminen toiseksi tärkeimpänä yrityksen ominaispiirteenä? Kertooko se kuluttajien omaksumasta rationaalisesta taloudellisen hyödyn
tavoittelusta vai totutusta tavasta etsiä edullisia hintoja, koska sen uskotaan olevan
aktiivisen kuluttajan tunnusmerkki, vai kertooko se yksinkertaisesti siitä, että kotitalouspalveluista ei haluta maksaa paljoa?
Paljon palveluja käyttävät eivät eronneet merkittävästi muista suhtautumisessaan
yrityksien ominaisuuksiin. Vain suhtautuminen väittämiin Yritys on suomalainen ja
Tutuilla on hyviä kokemuksia yrityksestä erosi merkitsevästi sen mukaan, oliko palvelujen
ostosta kokemuksia vai ei. Yrityksen suomalaisuus oli tärkeämpi niille, jotka eivät olleet
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käyttäneet lainkaan palveluja. Tuttavien hyvät kokemukset puolestaan olivat tärkeämpiä
palveluja 1–60 kertaa vuodessa käyttäneille kuin muille.

4.3.3 Aikataulutekijät painottuvat palvelujen laadussa
Tutkimuksessa pyrittiin selvittämään, mitkä laatutekijät olivat asiakkaille tärkeitä heidän
valitessaan palvelujen tuottajia. Laatuominaisuuksia kartoitettiin neljäntoista laatutekijän
avulla, joiden tärkeyttä kuluttajat arvioivat viisiportaisella asteikolla (5 = erittäin
tärkeä….1 = ei lainkaan tärkeä). Tärkeimmiksi palvelun laatutekijöiksi nousivat sovitussa
aikataulussa pysyminen ja palvelun saatavuus toivottuna ajankohtana (pisteiden keskiarvot 4,7 ja 4,6). Näistä vastaajat olivat myös yksimielisimpiä (hajonta pienin). Seuraavaksi tärkeimpinä pidettiin palvelun tuottajan tavoitettavuutta ja kykyä kohdata asiakas
sekä mahdollisuutta yksilöllisten toiveiden toteuttamiseen (4,4, 4,3 ja 4,3). Ammattitaito
ja luotettavuus olivat lähes yhtä tärkeitä kuin edelliset (3,9, 4,2).
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Eniten kuluttajien mielipiteet erosivat suhtautumisessa työntekijän kansallisuuteen
(2,9). Toinen mielipiteitä jakava seikka liittyi Internetin käyttöön, siihen, pitääkö yrityksellä olla nettisivut ja voiko palautetta antaa netin välityksellä. Tämä osoittaa, että Internet ei ole vielä läheskään kaikille jokapäiväinen kommunikaatioväline.
Kuvassa 15 mielipiteitä kuvaavat luvut 5 ja 4 on yhdistetty arvioksi Tärkeä ja
vastaavasti 2 ja 1 arvioksi Ei tärkeä.
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Erillisiä laatutekijöitä tiivistettiin laatu-ulottuvuuksiksi faktorianalyysin avulla. Se
tuotti neljä toisistaan erottuvaa laadun faktoria, jotka yhteensä selittivät yli puolet (58 %)
muuttujien vaihtelusta. Faktorien kuvaamat ulottuvuudet voitiin nimetä seuraavasti:
1. Ammattitaitoinen ja yksilöllinen palvelu
Tässä latautuivat merkitsevästi tekijät: työntekijällä todistus ammattitaidosta ja työntekijällä/yrityksellä todistus luotettavuudesta, yksilöllisten toiveiden huomioonottaminen,
saa halutessaan aina saman työntekijän ja työntekijän kyky kohdata asiakas.
2. Saatavuus toivottuna ajankohtana
Tässä latautuivat tekijät: saatavuus toivottuna ajankohtana, sovitussa aikataulussa
pysyminen ja tavoitettavuus puhelimitse.
3. Internetin käyttömahdollisuus, jossa latautuivat tekijät: yrityksellä nettisivut Internetissä ja palautteen antaminen helppoa, esim. Internet-sivujen kautta.
4. Kansallisuus ja kielitaito, jossa latautuivat työntekijän kansallisuus ja suomen kielen
(ruotsin) taito.
Laatutekijät Työntekijällä on asianmukaiset työvälineet ja Hinnan ja sisällön vertailumahdollisuus eivät latautuneet kovin voimakkaasti millään näistä faktoreista.
(Faktorilataukset esitetty liitteessä 2.)
Kahdesta ensimmäisestä faktorista muodostettiin summamuuttujat. Reliabiliteetin
tutkimisen jälkeen Ammattitaitoinen ja yksilöllinen palvelu -muuttuja sisälsi 6 väittämää
eli edellä mainittujen lisäksi Työntekijällä on asianmukaiset työvälineet ja laitteet
-väittämän, jonka lisääminen nosti reliabiliteetin 0,75, eli summamuuttujaa voidaan pitää
luotettavana. Vaikka laatutekijät ryhmittyivät hyvin saaduille ulottuvuuksille, se ei
välttämättä merkitse, että ne erottelisivat kuluttajia. Kahden ensimmäisen faktorin
pohjalta laaditut summamuuttujat osoittivat, että lähes kaikki pitivät näitä laatutekijöitä
erittäin tärkeinä. Voidaankin sanoa, että ammattitaitoinen ja kuluttajan tarpeiden mukaan
joustava palvelu sekä sen saatavuus toivottuna ajankohtana ja sovittujen aikataulujen
pitävyys ovat palvelujen laadun minimivaatimuksia. Ulottuvuuden sisällä on kuitenkin
jonkin verran vaihtelua: niinpä esimerkiksi saman työntekijän saamista kotiin kerta
toisensa jälkeen piti erittäin tärkeänä 45 prosenttia sekä ei-käyttäjistä että palveluja
runsaasti käyttävistä. Sen sijaan palveluja harvemmin käyttävistä vain 34 prosenttia piti
sitä erittäin tärkeänä.
Kahdessa seuraavassa kuviossa (kuvat 16 ja 17) on summamuuttujien pisteiden
keskiarvot luokiteltu viiteen osaan. Pisteet 1,0–1,5 kuvaavat mielipidettä Ei lainkaan
tärkeä, 1,6–2,5 Ei kovin tärkeä, 2,6–3,5 Siltä väliltä, 3,6–4,5 Tärkeä ja pisteet 4,6–5,0
Erittäin tärkeä.
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Ulottuvuuden tärkeyttä asteikolla 1–5 kuvaa se, että suurin osa vastaajista sijoittuu
välille 3,6–4,5, keskiarvo on 4,2 ja mediaani 4,3.
Saatavuus toivottuna ajankohtana ja sovituissa aikatauluissa pysyminen on vielä
tärkeämpää kuin ammattitaitoinen ja yksilöllinen palvelu. Suurimmalle osalle vastaajista
ajoittamiseen liittyvät ominaisuudet ovat erittäin tärkeitä. Keskiarvo on 4,6 ja mediaani
4,7.
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Palvelun saaminen haluttuna ajankohtana ja luvattujen aikataulujen pitävyys nousivat
tärkeimmäksi laatutekijäksi toisin kuin laadullisessa Kuluttajatutkimuskeskuksen ja Sitran
yhteistutkimuksessa, jossa palvelun ammattitaitoisuus ja luotettavuus nousivat
voimakkaimmin esille (Varjonen et al. 2005). Tulos herättää kysymyksiä. Ovatko
ammattitaito ja luotettavuus laatutekijöitä, joita palvelumarkkinoilla pidetään vakiintuneina ja itsestään selvyyksinä? Kuvastaako aikataulujen pitävyyden tärkeys kiireyhteiskunnan toimintatapoja, jolloin palvelujen tulee sopia saumattomasti omiin aikatauluihin.
Kotitöitä tehdään itselle sopivina ajankohtina useinkin ilman sen suurempaa järjestelyä.
Myös ostopalvelu odotetaan saatavan samalla tavalla sopimaan perheen tarpeisiin.
Internetin käyttömahdollisuus jakaa jonkin verran vastaajia. Sama koskee työntekijän
kansallisuutta ja jossain määrin kielitaitoa. Seuraavassa tarkastellaan näitä ulottuvuuksia
lähemmin.
Internetin merkitystä palvelun laatutekijänä tutkittiin tarkastelemalla sen vaihtelua
elinvaiheittain. Tarkastelussa asteikon arvot 1 ja 2 yhdistettiin arvioksi Ei tärkeää ja arvot
4 ja 5 yhdistettiin arvioksi On tärkeää.
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KUVA 18. Palveluyrityksen nettisivujen tärkeys elinvaiheittain Internet-yhteyden
omaavilla, %

Informaation saaminen kotisivujen kautta näyttää olevan selvästi tärkeämpää nuorille
yksinasuville ja pariskunnille, lapsiperheistä se on yhtä monille tärkeää ja ei-tärkeää.
Vanhempien talouksissa on selvästi enemmän niitä, joille Internet-kotisivut eivät ole
kovin tärkeitä. Palautteen antamisen helppous esim. Internetin välityksellä tuottaa samansuuntaisen tuloksen kuin edellinen ominaisuus. Lapsiperheet pitävät ominaisuutta
kuitenkin tärkeämpänä kuin nettisivujen olemassaoloa ja enemmistö vanhemmista
talouksista kokee ominaisuuden vähemmän tärkeäksi.
Työntekijän kielitaitoa pitivät kaikki tärkeänä elinvaiheesta riippumatta. Paljon ansaitseville kielitaito oli kuitenkin vähemmän tärkeä, mikä johtuu ehkä oman kielitaidon
laajuudesta.
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Työntekijän kansallisuuden merkitys ei näytä kovin suuresti vaihtelevan talouden
elinvaiheen mukaan. Nuoremmille vastaajille sillä on hiukan vähemmän merkitystä kuin
vanhemmille. Sen sijaan kansallisuus näyttää olevan selvästi tärkeämpi pieni- kuin
suurituloisille.
Vastaajille annettiin lisäksi mahdollisuus vapaasti kirjata tärkeinä pitämiään laatutekijöitä. Mahdollisuutta oli käyttänyt hyväkseen noin kahdeksan prosenttia vastaajista.
Rehellisyys ja luotettavuus oli useimmin mainittu laatutekijä ja usein se oli yhdistetty
ammattitaitoisuuteen. Silloin se tarkoitti sopimuksista kiinni pitämistä ja korvauksia, jos
työn laadussa oli puutteita. Jonkun mielestä todistukset ammattitaidosta (tutkinnosta)
eivät aina ole sama kuin ammattitaito itse työssä. Työn hyvä jälki, huolellisuus ja siisteys
työssä olivat tärkeitä. Useita mainintoja oli myös vaitiolovelvollisuudesta. Ominaisuus
liittyi luotettavuuteen siinä mielessä, että oman talouden asioista ei haluttu juoruiltavan
seuraavissa työkohteissa eikä myöskään itse haluttu kuulla toisten talouksien asioista.
Työntekijän puhtaus, siisteys, tupakoimattomuus ja kohteliaisuus mainittiin useasti.
Ammattitaito ja työn laatu näyttävät kiteytyvän asiakkaiden mielessä työn osaamiseen,
rehellisyyteen ja luotettavuuteen sekä sopimuksista kiinni pitämiseen niin työn suorittamisen ajoituksessa kuin laskutuksessakin. Tärkeitä sosiaalisia taitoja ovat joustavuus,
kohteliaisuus, vaitiolo muiden työkohteiden asioista sekä ulkoinen siisteys. Seuraavassa
muutama poiminta vapaamuotoisista laatumääreistä:
”Sovitut asiat tehdään sovitussa aikataulussa sovitulla tavalla, jos joutuu
poikkeamaan edellisestä pitäisi tästä aina ilmoittaa välittömästi, kun tietää
aikataulu muutokset, vaikka kyseessä olisi vain yksi päivä.”
”Pystyy tekemään sitä työtä, mihin on pyydetty ja on lupautunut. Tekee
loppuun saakka kerralla.”
”Ystävällisyys, rehellisyys, luotettava, ei tupakoi, työaikojen noudattaminen”.

4.4

Hintanäkemykset ja kotitalousvähennyksen hyödyntäminen

4.4.1 Kotitalouspalveluista ei haluta maksaa paljoa
Tutkimuksessa kysyttiin, mikä olisi kotitalouspalveluille sopiva kokonaistuntihinta, joka
sisältää myös arvonlisäveron. Markkinoiden kehittämiseksi on tärkeää saada edes suuntaa
osoittava käsitys siitä, mitä kuluttajat pitäisivät kohtuullisena hintana kotitöitä korvaaville
palveluille. Sopivan hinnan arvioiminen on toki ongelmallista. Kotitöihin sekoittuu
monenlaisia tunteita velvollisuudesta, itse tekemisen eetoksesta, lapsuuden pakoista ja
niin edelleen. Mistä lähtökohdista vastaajat ovat hintaa arvioineet? Tässäkin tutkimuksessa oli niitä, tosin hyvin harvoja henkilöitä, jotka ilmoittivat, etteivät haluaisi maksaa
mitään. Taulukossa 14 esitetään kunkin palvelun kohdalla keskiarvo, hajonta, tavallisin
ilmoitettu hinta ja hinnat kvartiileittain 4 . Noin puolet vastaajista ilmoitti hinta-arvion.
4

Hinnat suuruusjärjestyksessä: hinta ensimmäisen neljänneksen kohdalla, keskikohdalla
ja kolmannen neljänneksen kohdalla.
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TAULUKKO 14.

Sopiva palvelun tuntihinta (alv mukaan luettuna), euroa
Yleisin
hinta

Keskiarvo

Keskihajonta
25

50

75

Viikkosiivous

10

14

7

10

12

20

1087

Suursiivous

10

17

10

10

15

20

1052

Hinta

Kvartiilihinnat

N

Pyykinpesu

10

12

7

8

10

15

1000

Ruoanvalmistus

10

12

7

8

10

15

987

Lastenhoito

10

12

7

8

10

15

997

Vanhuksen hoiva

10

14

8

10

12

20

1001

Ostoapu

10

11

7

6

10

15

997
1023

Puutarhatyöt

10

13

7

9

10

20

Lemmikin hoito

10

10

6

5

10

10

984

Atk- ym. palvelu.

10

15

8

10

15

20

1000

Remontti

20

16

9

10

15

20

1015

Huonekalujen kokoaminen

10

13

7

8

10

15

982

"Moniosaaja"

10

15

8

10

15

20

996

Tuntihinnat asettuivat melko tasaisesti kymmenen ja viidentoista euron välille
riippumatta palvelusta. Hajonnat olivat suurimmat suursiivouksessa, vanhusten hoidossa,
atk-työssä ja remonteissa. Vanhusten hoivatyö ja remontit voivat vaativuudeltaan
vaihdella paljonkin, joten vaihtelu on ymmärrettävää. Sen sijaan suursiivouksessa
vastausten hajoaminen voi kertoa työn kokemisesta tärkeäksi tai vähemmän tärkeäksi.
Atk-työssä voi puolestaan olla kyse siitä, että palvelujen käytöstä ja hinnasta on kovin
vähän kokemuksia. Toisaalta, verrattaessa palveluja ostaneiden ja ostamattomien hintaarvioita, palveluja ostamattomien hinta-arviot olivat keskimäärin hiukan alempia. Erot
olivat kuitenkin hyvin pieniä eivätkä ne olleet tilastollisesti merkitseviä.
Useissa muissa tutkimuksissa on kyselty kotitalouksilta, mikä olisi sopiva hinta
esimerkiksi siivoustyölle. Alaollitervo (2006) tutki opinnäytetyössään siivoustyölle
asettuvaa hintaa maksuhalukkuustutkimuksen (kontingenssianalyysin) avulla. Aineisto
koottiin 156:lta eri puolilla Suomea asuvalta henkilöltä. Tutkimuksen mukaan
siivouksesta haluttaisiin maksaa keskimäärin 16 euroa tunnilta (vaihtelu 0–48 euroa).
Mikäli vastaaja voi käyttää hyväkseen 60 prosentin kotitalousvähennyksen, hinta voisi
nousta runsaaseen 25 euroon tunnilta. Hinta vaihteli jonkin verran sen mukaan, oliko
kyseessä ylläpitosiivous, perussiivous vai ikkunoiden pesu. Vastaajat olisivat olleet
halukkaita maksamaan keskimäärin kolmesta tunnista viikossa. Ne, jotka pitivät siivousta
tärkeänä, olivat halukkaita maksamaan siitä enemmän kuin ne, jotka eivät pitäneet
siivousta tärkeänä. Kun vastaajilta tiedusteltiin, millä hinnalla he itse olisivat valmiit
tekemään siivousta toisessa kotitaloudessa, keskimääräiseksi käteen saatavaksi
korvaukseksi tuli 19 euroa (vaihtelu 0–85 euroa) (Alaollitervo 2006, 42–46). Tulos on
hyvin samansuuntainen kuin käsillä olevassa tutkimuksessa, jossa sopivan
kokonaistuntihinnan keskiarvoksi tuli 14 euroa viikkosiivouksessa ja 17 euroa
suursiivouksessa.
Tutkimuksemme tulos on hyvin linjassa myös Lohikosken ja Horellin (2006, 35)
ARJA-hankkeessa toteuttaman palvelukyselyn tuloksien kanssa. Sen mukaan palveluista
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oltaisiin halukkaita maksamaan 20 euroa tai vähemmän tunnilta. Kiinteistön huollosta ja
kodin pienistä remonteista maksettaisiin noin 30 euroa tunnilta. Lohikosken ja Horellin
kyselyn vastaajat olivat kaikki pääkaupunkiseudulla työssä käyviä, mikä selittää hyvin
hiukan korkeamman maksuhalukkuuden.
Siivouspalveluja ostaneet pitivät sopivana korkeampaa kokonaishintaa kuin palvelua
käyttämättömät, tuntihinnan ero oli viidestä kahdeksaan euroon. Muissa palveluissa
ostaneisuudella ei ollut yhtä suurta vaikutusta.
Lomakkeella kysyttiin myös toteutuneita tuntihintoja, toisin sanoen, paljonko palveluja
ostaneet olivat niistä maksaneet. Siivousta lukuun ottamatta vastauksia tuli hyvin vähän.
Siivouksesta oli maksettu keskimäärin noin 17 euroa tunnilta. Se osoittaa, että tähän oli
ilmoitettu myös subventoituja hintoja tai tuttaville tai sukulaisille maksettuja palkkioita,
koska markkinahinnat ovat selvästi korkeampia.
Katsaus yritysten Internet-sivuilla esitettyihin markkinahintoihin osoittaa, että siivouksen hinta vaihteli 25:stä 35:een euroon tunnilta lokakuussa 2006. Usein minimiveloitus on
kahden tunnin työ. Helsingin Sanomat oli kysellyt huonekalujen kokoamishintoja
pääkaupunkiseudun huonekaluliikkeistä. Yritysten tuntihinnat vaihtelivat 30–40 euron
välillä (Helsingin Sanomat 15.11.2006). Vain kolmisen prosenttia vastaajista ilmoitti
vastaavan suuruisen hinnan. Näyttää siltä, että suurin osa kuluttajista ei halua maksaa
kotitalouspalveluista hintoja, joita markkinat edellyttävät.
Kotitalousvähennys on valtion kädenojennus hintaeron kiinnikuromiseksi. Kuudenkymmenen prosentin verovähennys alentaa kuluttajan maksettavaksi tulevaa lopullista
hintaa. Verovähennys koskee kuitenkin vain tiettyjä palveluita, jotka on ostettu
markkinahintaan yrityksiltä tai palkkaamalla työntekijä. Vähennyksen saavat vain ne,
jotka maksavat veroja. Seuraavassa tarkastellaan, miten vähennystä on käytetty hyväksi ja
miten vähennys tunnetaan.

4.4.2 Kotitalousvähennystä hyödynnetään vähän
Kotitalousvähennys oli tuttu 70 prosentille vastaajista. Vajaa kolmasosa ei tuntenut asiaa
lainkaan. Viidennes oli käyttänyt vähennystä joskus. Noin kymmenen prosenttia vastaajista arvioi saavansa kotitalousvähennystä vuodelta 2005 ja arvioi sen määrää. Luku on
hiukan suurempi kuin Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen ennakkotieto, jonka mukaan
kahdeksan prosenttia kotitalouksista oli ilmoittanut käyttäneensä kotitalousvähennystä
vuoden 2005 verotuksessa (Tilastokeskus 2006). Niilolan ja Valtakarin (2006, 76) tutkimuksen vuotta 2004 koskeva luku oli 6,6 prosenttia, joten kasvu on ollut tasaista
vuodesta 2001 lähtien, jolloin vähennys virallistettiin 5 .
Pyydettäessä arvioimaan tulevaa vähennystä käsillä olevassa tutkimuksessa, arviot
vaihtelivat 25 eurosta maksimisummaan 2300 euroa ja sen ylikin 6 . Arvioiden keskiarvo,
jota laskettaessa maksimimäärän ylittäneet arviot alennettiin 2300 euroon, oli noin 800
euroa. Vuonna 2004 kotitalousvähennys taloutta kohden oli verohallituksen tietojen
mukaan 714 euroa. (Niilola ja Valtakari 2006, 76).
5

Kotitalousvähennystä käyttäneitä oli 2,8 % vuonna 2001, 3,4 % vuonna 2002, 5,2 %
vuonna 2003 ja 6,6 % vuonna 2004 (Niilola ja Valtakari 2006, 76).

6

Niilolan ja Valtakarin (2006, 99) tutkimuksessa 70 prosenttia jätti vastaamatta
kysymykseen, mikä on kotitalousvähennyksen määrä euroina sekä mikä on vähennyksen
osuus palvelun hinnasta. Puolet kysymykseen vastanneista ei tiennyt oikeaa vastausta.
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Osa palveluita käyttäneistä ei ollut arvioinut saavansa vähennystä, vaikka oli siihen
todennäköisesti oikeutettu. Vain joka viides (22 %) itselleen ja joka seitsemäs (14 %)
vanhemmilleen kotitalousvähennyskelpoisia palveluja ostaneista oli arvioinut saavansa
kotitalousvähennystä.

Vähennykseen oikeuttavien palvelujen käyttö
Useampi kuin joka kolmas talous (36 %) oli käyttänyt jotain kotitalousvähennyskelpoista
palvelua omaan talouteensa ainakin kerran vuoden 2005 aikana. Joka neljäs (24 %) oli
käyttänyt näitä palveluja vain muutaman kerran vuodessa ja viikoittain palveluita
käyttäneitä oli alle kuusi prosenttia. Keskimäärin kotitalousvähennyskelpoista palvelua
käyttäneillä oli 25 näiden palvelujen käyttökertaa, kun kaikilla käyttökertoja oli
keskimäärin 10. Näitä palveluita käyttäneistä puolet käytti niitä vain muutaman kerran
vuodessa ja joka kahdeksas (13 %) viikoittain. Kuten jo muissakin tutkimuksissa on
todettu, kotitalousvähennyskelpoisista palveluista useimmat teettävät remontteja, muita
kodin huoltotöitä ja siivousta (kuva 19, vrt. Niilola ja Valtakari 2006). Kunkin muun
kotitalousvähennyskelpoisen palvelun käyttäjiä on alle neljä prosenttia talouksista. Joka
kymmenes talous oli ostanut kotitalousvähennyskelpoisista palveluista ainoastaan
remonttipalveluja.
remontti kotona
lämmityslaitteet, rännit ym. kiinteistöhuolto
pihatyöt
siivous
ikkunanpesu
remontti mökillä
pikku korjaukset yms.apu
lastenhoito (satunnainen)
pyykinpesu kotona
silitys kotona
ostos- tai asiointiapu
ruoanvalmistusapu
vanhuksen hoiva
mökkitalkkari-palvelu

0

3

6

viikoittain

1-2 krt/kk

9
4-10 krt/v

12

15

1-3 krt/v

KUVA 19. Omaan talouteen ostetut kotitalousvähennyskelpoiset palvelut ja
ostojen useus, %

Vanhemmille ostetut palvelut
Lähes joka kahdeksas talous (12 %) oli ostanut jotain kotitalousvähennyskelpoista
palvelua vanhemmilleen tai isovanhemmilleen edes kerran vuoden 2005 aikana.
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Vähennyskelpoisia palveluja ostaneet ostivat vanhemmilleen palveluja keskimäärin 1–2
kertaa kuukaudessa (17 kertaa vuodessa). Koko aineistolla vuosittaisia palvelujen
ostokertoja vanhemmille oli keskimäärin seitsemän.
Kuten itselle, myös omaisille useimmat olivat ostaneet eniten remonttipalveluja (5 %),
joskin lähes yhtä moni oli ostanut siivousapua, osto- ja asiointiapua tai hoivapalveluja
(kuva 20). Vanhemmilleen palveluja ostaneista joka kahdeksas (12 %) osti niitä vain
muutaman kerran vuodessa ja lähes joka kymmenes osti niitä viikoittain. Koko aineistosta
keskimäärin joka 20. (5 %) oli hankkinut palveluja omaisilleen muutaman kerran
vuodessa ja lähes yhtä moni viikoittain.
remontti
viikkosiivous
ostos- tai asiointiapu
vanhuksen hoiva
ikkunanpesu
pihan hoito
ruoanvalmistusapu
suursiivous
pyykinpesu kotona
silitys kotona
0

3

viikoittain

KUVA 20.

6

1-2 krt/kk

9

4-10 krt/v

12

15

1-3 krt/v

Vanhemmille ostetut kotitalouspalvelut ja ostojen useus, %

Kotitalousvähennykseen oikeutettujen palvelujen käyttäjämäärät olivat käsillä olevassa
tutkimuksessa huomattavasti suurempia kuin muissa viimeaikaisissa tutkimuksissa
(Niilola & Valtakari 2006, 72, 77; Tilastokeskus 2006), joissa vähennyskelpoisia
palveluja oli ostanut noin kahdeksan prosenttia. Syynä voi olla osin se, että käsillä olevan
tutkimuksen otanta kohdistui yli 25-vuotiaisiin. Muissa otannan kohteena olivat yli 15vuotiaat. Kyselyssämme vastaajiksi on saattanut valikoitua keskimääräistä enemmän
palvelujen käyttäjiä ja vastaamatta jättäneissä on saattanut olla keskimääräistä enemmän
niitä, jotka eivät ole kiinnostuneita kotitalouspalveluista eivätkä käytä niitä.

Kotitalousvähennyksen arviointi vaikeaa
Kotitalousvähennyskelpoisia palveluita käyttäneistä kotitalousvähennyksen määrää olivat
arvioineet useimmin 45–64-vuotiaat parit (33 %) ja lapsiperheet (21 %). Yli 65-vuotiaista
yksinasuvista puolestaan vain joka kymmenes oli arvioinut kotitalousvähennyksen
määrää, vaikka heistä keskimääräistä useampi oli käyttänyt näitä palveluja.
Aiempina vuosina kotitalousvähennystä käyttäneistä suurin osa (yli 80 %) arvioi sen
määrää. Sitä vastoin niistä, jotka eivät aiemminkaan olleet käyttäneet vähennystä,
ainoastaan joka kymmenes arvioi tulevaa kotitalousvähennyksen määrää. Palveluiden
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käyttötiheys ei juurikaan ollut yhteydessä siihen, oliko vähennyksen määrää arvioitu.
Viikoittain näitä palveluja hankkineista kotitalousvähennyksen määrää arvioi vain joka
kuudes (17 %). Moni kerran tai pari vähennyskelpoisia palveluja käyttäneistä oli teettänyt
remontin. Heistä useampi kuin joka kolmas (36 %) oli arvioinut kotitalousvähennyksen
määrää. Vastaavasti vanhemmilleen yritykseltä tai palkatulta työntekijältä remontin
ostaneista joka neljäs (26 %) arvioi vähennyksen määrää.
Suurituloisemmat arvioivat saavansa kotitalousvähennystä useammin kuin pienituloiset. Kuvassa 21 tarkastellaan vähennyksen tulevaa määrää arvioineita talouden
bruttotulojen mukaan.
16
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8

Arvioitu vähennys
1-500 €

6

Arvioitu vähennys
501 -2300 €

4
2
0
20 000 €
tai vähemmän
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40 00160 000 €

60 00180 000 €

80 001 €
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Bruttotulot

KUVA 21.

Kotitalousvähennysarviot talouksien bruttotulojen mukaan, %

Alle 20 000 euroa vuodessa ansaitsevista talouksista vain nelisen prosenttia arvioi
saavansa kotitalousvähennystä. Tulojen lisääntyessä yhä suurempi osuus talouksista
arvioi saavansa vähennystä. Myös vähennyksen määrä oli suurempi suurituloisilla.
Vähennyksen saamista arvioineiden talouksien lukumäärät jäivät kuitenkin kovin
alhaisiksi (alle 50) kaikissa luokissa, joten johtopäätökset ovat vain suuntaa-antavia.
Tästä huolimatta erot olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä. Keski- ja suurituloiset
näyttävät hyötyvän vähennyksestä pienituloisia enemmän.

4.4.3 Kehittämisehdotuksia kotitalousvähennykselle
Kotitalousvähennyksen kehittämisehdotukset vaihtelivat sen mukaan, oliko vähennys
tuttu vai ei. Vähennystä tuntemattomat ottivat vähemmän kantaa vähennyksen konkreettiseen kehittämiseen liittyviin väittämiin (vastasivat En osaa sanoa), mutta ottivat kuitenkin kantaa periaatteellisiin kysymyksiin. Vähennyksen kehittämiseksi vastaajille annettiin
seitsemän valmista vaihtoehtoa ja lisäksi mahdollisuus lisäehdotuksiin omin sanoin.
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Useimpien mielestä vähennyksen tulisi olla suurempi pienituloisille. Noin 60
prosenttia kaikista vastaajista kannatti omavastuun poistamista vähennyksestä. Edelleen,
enemmistö vastaajista liputti yksinhuoltajien korkeamman vähennysoikeuden puolesta
(kuva 22). Vähennyshän on henkilökohtainen, joten kahden huoltajan talouksilla on
mahdollisuus kaksinkertaiseen vähennykseen taloutta kohti.

Kotitalousvähennyksen pitäisi olla suurempi pienituloisille.

Vähennyksen omavastuu (100 euroa) pitäisi poistaa.

Yksinhuoltajien kotitalousvähennystä pitäisi korottaa.

Atk- ja muut laitetekniset palvelut pitäisi saada
kotitalousvähennyksen piiriin.
Vanhempien/isovanhempien pitäisi saada vähennys
lapsille/lapsenlapsille ostamistaan palveluista.

Vähennyksestä pitäisi poistaa yläraja.

Kotitalousvähennys on sopiva nykyisellään.
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KUVA 22.
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Eri mieltä

Näkemykset kotitalousvähennyksen kehittämisestä

Kuvassa 23 tarkastellaan sitä, miten hyvätuloisuus vaikuttaa käsityksiin
kotitalousvähennyksen kehittämisestä. Tulojen suuruus erottelee suhtautumista seuraaviin
väittämiin tilastollisesti erittäin merkitsevästi. Hyvätuloiset kannattavat vähennyksen
ylärajan ja omavastuun poistamista enemmän kuin pienempituloiset mutta eivät sitä, että
vähennyksen pitäisi olla suurempi pienituloisille.
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Kotitalousvähennyksen
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KUVA 23. Mielipiteitä kotitalousvähennyksen suuruuteen talouden bruttotulojen
mukaan, %

Ne, jotka olivat käyttäneet vähennystä, kannattivat keskimääräistä enemmän atklaitteita koskevien palvelujen ja vanhempien lapsilleen ostamien palvelujen
sisällyttämistä vähennysoikeuden piiriin sekä vähennyksen ylärajan poistamista.
Omia ehdotuksia vähennyksen kehittämiseen oli kirjannut kymmenen prosenttia eli
212 vastaajaa. Ne käsittelivät pääosin samoja asioita, joihin oli mahdollisuus ottaa kantaa
väittämissäkin.
Useat toivoivat lisää tiedotusta vähennyksestä ja neuvontaa sen käytöstä. Monet
tutkimukseen osallistuneet kuulivat koko vähennyksestä ensimmäistä kertaa. Selkeitä
esimerkein valaistuja ohjeita toivottiin. Erityistoiveina esitettiin esimerkiksi tarkennusta
sen määrittelyyn, milloin on kyse uudisrakentamisesta ja milloin peruskorjauksesta.
Byrokratian pelko tuli esille samalla tavoin kuin vuonna 2004 tehdyssä kvalitatiivisessa
tutkimuksessa (Varjonen et al. 2005). Yrityksillä toivottiin olevan mukanaan lomake,
jolle merkittäisiin kaikki vähennykseen tarvittavat tiedot, jolloin mitään ei jäisi
puuttumaan eikä asiaa tarvitsi jälkeenpäin enää muistella. Samoin toivottiin, että
vähennys olisi samanlainen riippumatta siitä, ostetaanko palvelu yritykseltä vai palkatulta
työntekijältä.
Eniten ehdotuksia tuli vähennyksen piiriin kuuluvien palvelujen lisäämisestä. Tosin
toiveissa oli mukana sellaisiakin palveluja, jotka ovat jo vähennyksen piirissä, mikä
jälleen osoittaa vähennyksen heikkoa tuntemusta. Uudisrakentaminen, asumiseen liittyvät
huoltotyöt, kuten öljypolttimen huolto ja pihateiden kunnostus, kodinkoneiden huolto,
rakennuksen tai remontin suunnittelu, majoitus remontin ajaksi, kerrostalojen yhteisten
tilojen korjaus, huonekalujen kokoaminen, vaatteiden korjaus, muuttopalvelut ja lasten
koulutarvikkeet olivat vähennykseen oikeuttavien palvelujen toivelistalla.
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4.5

Suhtautuminen kotitalouspalveluihin

4.5.1 Kotitalouspalvelujen käyttö hyväksytään
Palvelujen käyttöä koskevien asenteita voidaan tarkastella kahdella tasolla, toisaalta
yleisiä palvelujen käyttöä koskevia asenteita ja toisaalta omaa käyttäytymistä koskevia
asenteita. Ensin mainitut kuvaavat vastaajien käsityksiä siitä, miten asiat yhteiskunnassa
ovat tai millaisia niiden pitäisi olla, esimerkiksi onko kunnan velvollisuus järjestää
ikääntyneiden tarvitsemat palvelut vai ei. Palvelujen ostoon kohdistuvia yleisiä asenteita
tutkittiin 20 Likert-tyyppisen viisiportaisen väittämän avulla (liitteessä 1 kysymys 13).
Väittämät ja niihin suhtautuminen esitetään kuvassa 29. Kuvassa luokat lähes samaa
mieltä ja täysin samaa mieltä on yhdistetty, samoin luokat lähes eri mieltä ja täysin eri
mieltä.
Vastaajat olivat yksimielisimpiä eli neljä viidestä oli samaa mieltä seuraavista väittämistä: Lasten edun mukaista on oppia selviytymään kotitöistä, Palvelujen ostomahdollisuus parantaa elämänlaatua, Kotitöiden tekeminen toisen taloudessa edellyttää ammattiosaamista, Kunnan velvollisuus on järjestää ikääntyneiden palvelut ja Yrityksiltä ostetut
palvelut ovat ratkaisu ikääntymisen tuomiin ongelmiin.
Yli puolet vastaajista oli eri mieltä seuraavista: Kotitöiden teettäminen ei sovi tasaarvoiseen yhteiskuntaan, Kotitalouspalvelualalle pitäisi saada kansainvälisiä yrityksiä,
Jokaisen tulisi itse hoitaa kotinsa, Kotitalouspalvelujen käyttö tekee ihmisistä uusavuttomia ja Kuntien pitäisi luopua omasta kotitalouspalvelujen tuottamisesta ja ostaa palvelut
yksityistä palvelun tarjoajilta.
Epätietoisimpia oltiin väittämistä: Kotitalouspalveluja ei ole riittävästi tarjolla ja
Kotitalouspalveluista on vaikea löytää tietoja, mikä kertoo palvelujen vähäisestä
tarpeesta. Tietoja ei ehkä ollut yritettykään etsiä. Myös väittämillä Kotitalouspalvelut
vähentävät riitelyä kotitöiden tekemisestä ja Elämyksiä etsitään tulevaisuudessa yhä
enemmän kotitöiden tekemisestä epätietoisten osuus oli suuri.
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Lasten edun mukaista on oppia suoriutumaan kotitöistä
Kotitalouspalvelujen ostomahdollisuus parantaa elämisen
laatua
Kotitöiden tekeminen toisen taloudessa edellyttää
ammatillista osaamista
Kunnan velvollisuus on järjestää ikääntyneiden tarvitsemat
palvelut
Kotiin ostettavien palvelujen arvonlisäveroa tulisi alentaa
merkittävästi
Kotitalouspalvelualan arvostus kohoaa kehittämällä alan
koulutusta
Yrityksiltä ostettavat palvelut ovat ratkaisu väestön
ikääntymisen aiheuttamiin palvelutarpeisiin
Yrityksiltä ostettavat kotitalouspalvelut jäävät vain varakkaiden
mahdollisuudeksi
Kuluttajien pitäisi ostaa kotitalouspalveluja työllisyyden
edistämiseksi
Kotitalouspalveluja pitäisi voida ostaa ”yhdeltä luukulta"

Maahanmuuttajia pitäisi kouluttaa työntekijöiksi palvelualoille

Kotitalouspalveluja ei ole riittävästi tarjolla

Kotitalouspalveluista on vaikea löytää tietoja

Kotitalouspalvelut vähentävät riitelyä kotitöiden tekemisestä

Jokaisen tulisi itse hoitaa kotinsa

Kotitalouspalvelujen käyttö tekee ihmisistä uusavuttomia
Elämyksiä etsitään tulevaisuudessa entistä enemmän
kotitöiden tekemisestä
Kuntien pitäisi luopua omasta kotitalouspalvelujen
tuottamisesta ja ostaa palvelut yksityisiltä palvelun tarjoajilta
Kotitöiden teettäminen perheen ulkopuolisilla ei sovi tasaarvoiseen yhteiskuntaan
Kotitalouspalvelualalle pitäisi saada kansainvälisiä yrityksiä
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KUVA 24.

Suhtautuminen kotitalouspalveluihin
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Seuraavassa tarkastellaan eräitä väittämiä lähemmin. Kotitalouspalvelujen käytön
sopivuutta tasa-arvon näkökulmasta tarkastelee väittämä: Kotitöiden teettäminen
ulkopuolisilla ei sovi tasa-arvoiseen yhteiskuntaan. Tulosten mukaan suurin osa
vastaajista kokee, ettei palvelujen käyttö haittaa yhteiskunnallisen tasa-arvon
toteutumista. Palveluja käyttäneet (69 %) suhtautuvat asiaan jonkin verran
myönteisemmin kuin ostopalveluja käyttämättömät, mutta ero ei ole kovin suuri,
vaikkakin se on tilastollisesti erittäin merkitsevä. Palveluja käyttäneillä on varmempi
mielipide, kun taas palveluja käyttämättömistä suurin osa ei osaa tai halua ottaa selvää
kantaa.
Vaikka yhteiskunnallisesti kotitöiden ulkoistamiseen suhtaudutaan myönteisesti, ollaan
varsin yksimielisiä siitä, että lasten edun mukaista on oppia tekemään kotitöitä.
Kiintoisaa on kuitenkin, että lapsiperheissä korostetaan hiukan vähemmän kotitöiden
oppimisen tärkeyttä. Pienten ja isojen lasten perheiden välillä ei ollut merkittävää eroa
suhtautumisessa tähän väittämään.
"Lasten edun mukaista on oppia suoriutumaan kotitöistä"
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Käsitys kotitöiden oppimisen merkityksestä lapsuudessa, %

Kotitalouspalveluita markkinoitaessa tuodaan usein esiin palvelut perherauhaa
edistävänä tekijänä. Asiaa koskevaan väittämään suhtauduttiin epäröiden, vaikkakin lähes
samaa mieltä olevia on enemmän kuin lähes eri mieltä olevia. Kuva kuitenkin muuttuu,
kun tarkastellaan vain palveluja käyttäneitä. Mitä enemmän palveluja on käytetty, sitä
vankemmin uskotaan niiden riitoja vähentävään vaikutukseen. Kahden huoltajan
lapsiperheistä, jotka käyttävät palveluja useammin kuin kerran viikossa, jopa 18
prosenttia on täysin samaa mieltä väittämän kanssa.
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"Kotitalouspalvelut vähentävät riitelyä kotitöiden
tekemisestä"
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Kotitalouspalveluihin suhtautumisen ulottuvuudet
Kaksikymmentä väittämää tiivistettiin ulottuvuuksiksi faktorianalyysin avulla. Analyysissa nousi esille viisi faktoria, jotka selittivät lähes puolet (46 %) väittämien saamien
pisteiden vaihtelusta. Faktorit ja niille latautuneet väittämät olivat seuraavat:
1. Itse tekemisen faktori
Väittämät:
• Kotitalouspalvelujen käyttö tekee ihmisistä uusavuttomia.
• Jokaisen tulisi itse hoitaa kotinsa.
• Kotitöiden teettäminen perheen ulkopuolisilla ei sovi tasa-arvoiseen yhteiskuntaa.
• Elämyksiä etsitään tulevaisuudessa entistä enemmän kotitöiden tekemisestä.
2. Ammatillisuus-faktori
Väittämät:
• Yrityksiltä ostettavat palvelut ovat ratkaisu väestön ikääntymisen aiheuttamiin
palvelutarpeisiin.
• Kotitöiden tekeminen toisen kodissa edellyttää ammatillista osaamista.
• Kotitalouspalvelualan arvostus kohoaa kehittämällä alan koulutusta.
3. Markkinoiden toimivuus -faktori
Väittämät:
• Palveluja ei ole riittävästi tarjolla.
• Kotitalouspalveluista on vaikea löytää tietoja.
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4. Työllisyyden edistämis-faktori
Väittämät
• Kotitalouspalvelut vähentävät riitelyä kotitöiden tekemisestä.
• Maahanmuuttajia pitäisi kouluttaa työntekijöiksi palvelualoille.
• Kuluttajien pitäisi ostaa palveluja työllisyyden edistämiseksi.
5. Yhteiskunnan vastuun faktori
Väittämät
• Kunnan velvollisuus on järjestää ikääntyneiden tarvitsemat palvelut.
• Yksityisiltä ostettavat palvelut jäävät vain varakkaiden mahdollisuudeksi.
• (käänteisenä eli) Kuntien ei pitäisi luopua kotitalouspalvelujen tuottamisesta ja
ostaa palveluja yksityisiltä palvelujen tarjoajilta.
Väittämien väliset korrelaatiot olivat yleisesti alhaisia, myös samaa asiaa kuvaavilla
väittämillä, joten ulottuvuuksista ei voinut muodostaa luotettavia summamuuttujia.
Postmodernin ihmiskäsityksen mukaisesti ihmisillä voi olla samanaikaisesti ristiriitaisia
mielipiteitä. Mahdollista on myös, että omasta poikkeavia käsityksiä suvaitaan
esimerkiksi itse tekemisen suhteen. Oma käsitys koetaan vain itseä koskevaksi, ja
ilmaistaan mielellään yleisesti hyväksytyksi arveltu mielipide. Eräs mahdollinen tulkinta
samaa asiaa kuvaavien väittämien korrelaatioiden alhaisuudella on myös, että muutos itse
tekemisen kulttuurista palvelujen käytön kulttuuriin on syvällinen, mutta se on vielä
kesken. Median positiiviset kuvaukset palvelujen ostosta ovat muokanneet mielipidettä
positiiviseksi palvelujen käyttöä kohtaan yleisesti, mutta omalla kohdalla asiaan ei ehkä
ole tarvinnut vielä ottaa kantaa.

4.5.2 Omaa toimintaa ohjaavia tekijöitä
Yleiset asenteet eivät kuitenkaan välttämättä selitä tai ennakoi palvelujen käyttöä omalla
kohdalla (Koistinen 2003). Vastaajia pyydettiin ottamaan kantaa myös omakohtaista
käyttäytymistä kuvaaviin 12 väittämään (liite 1 kysymys 14). Vastaajat voivat valita
kunkin väittämän kohdalla vaihtoehdoista: Näin on minun kohdallani, Pitää paikkansa
jossain määrin ja Ei pidä paikkaansa minun kohdallani. (Kuva 27)
Suhtautuminen palvelujen ostoon omaan talouteen antaakin hyvin erilaisen kuvan kuin
suhtautuminen asiaan yleisellä tasolla. Suhtautuminen on paljon varautuneempaa. Puolet
vastaajista katsoi, että siivoavat mieluummin itse kuin näkevät vaivaa palvelun
ostamiseksi. Palveluja mukavuuden tai kiireen vuoksi haluavien tai käyttävien osuudet
olivat verrattain pienet. Sukulaisten apuun turvautuvia oli vajaa kolmannes. Toisaalta
puolet vastaajista ilmoitti käyttävänsä aikaansa mieluummin muuhun kuin kotitöihin
ainakin jossain määrin.

58

Siivoan mieluummin itse kuin näen vaivaa
sopivan firman tai siivoojan löytämiseksi

Nautin useimmiten ruoanlaitosta
Pyydän mieluummin apua sukulaisilta tai
tuttavilta kuin turvaudun maksullisiin
kotitalouspalveluihin
En halua vierasta ihmistä kotiini tekemään
kotitöitä
Ostan todennäköisesti palveluja, kun siihen on
varaa
Palkkaan mieluummin itse työntekijän kuin
ostan palvelun yrityksestä
Haluaisin käyttää kotitalouspalveluja
mukavuudenhalun vuoksi
Käytän aikani mieluummin muuhun kuin
kotitöihin
Olen vakavasti harkinnut kotitalouspalvelujen
hankkimista, mutta en ole saanut aikaiseksi
Tarvitsen kotona usein ulkopuolista apua atkongelmiin
Tarvitsen ulkopuolista apua kotitöihin kiireen
vuoksi
Tarvitsen apua, koska en itse pysty tekemään
kaikkia kotitöitä fyysisten rajoitteiden tai
sairauden vuoksi
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KUVA 27.
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Suhtautuminen omaa toimintaa kuvaaviin väittämiin, %

Seuraavassa tutkitaan ensin mukavuushakuisuutta, kiireisyyttä ja kotityöpakoisuutta
kuvaavia väittämiä erikseen. Lisäksi luvussa 4.6.2 kuvataan palvelujen ostohalukkuutta
kuvaavista väittämistä muodostettua summamuuttujaa.

59

Väittämä: Haluaisin käyttää kotitalouspalveluja mukavuudenhalun vuoksi
Väittämä kuvaa arjen mukavoittamistarvetta ja -halua. Vastaajia, jotka katsoivat
väittämän kuvaavan tilannetta omalla kohdallaan, oli 13 prosenttia eli 261 henkilöä. He
olivat hiukan useammin naisia kuin miehiä, selvästi useammin alle 45-vuotiaita ja
lapsiperheiden vanhempia kuin muu väestö. He asuivat keskimääräistä hiukan
suuremmassa asunnossa (109 vs. 100 neliötä), Helsingin seudulla kaupungin tai muun
taajaman keskuksessa. He ovat selvästi useammin yrittäjiä, johtajia, toimihenkilöitä ja
jonkin verran useammin kotiäitejä/-isiä tai opiskelijoita. Heidän taloutensa
bruttovuositulot olivat keskimääräistä useammin yli 60 000 euroa ja heillä oli
käytettävissään auto ja Internet-yhteys. He myös käyttivät palveluja muita useammin.
Väittämä: Tarvitsen ulkopuolista apua kotitöihin kiireen vuoksi
Henkilöitä, jotka katsoivat väittämän vastaavan heidän tilannettaan, oli viisi prosenttia
vastanneista eli 105 henkilöä. He edustivat keskimääräistä useammin lapsiperheitä – itse
asiassa puolet heistä (51 kpl) oli kahden huoltajan lapsiperheestä – ja runsas puolet heistä
oli alle 45-vuotiaita. He olivat, yrittäjiä, johtajia tai ylempiä toimihenkilöitä huomattavasti
keskimääräistä useammin ja heillä oli joko säännöllinen päivä- tai iltatyö, mutta myös
epäsäännöllinen työaika (viittaa yrittäjiin). He profiloituivat paljon palveluja käyttäviksi.
Kiire lisäsi palvelujen valikoiman ja käyttötiheyden yli kaksinkertaiseksi keskimääräiseen
verrattuna.
Väittämä: Käytän aikani mieluummin muuhun kuin kotitöihin
Henkilöitä, jotka vastasivat näin olevan heidän kohdallaan oli yhdeksän prosenttia
aineistosta eli 180 henkilöä. He olivat samalla tavoin kuin kahdessa edellisessä
tapauksessa lapsiperheiden vanhempia, yrittäjiä, johtajia tai toimihenkilöitä, alle 45vuotiaita ja yli 60 000 euroa vuodessa ansaitsevia talouksia keskimääräistä useammin. He
asuivat kaupungin keskustassa tai esikaupungissa Helsingin seudulla. Myös opiskelijat
profiloituivat tähän ryhmään, joskin heidän lukumääränsä aineistossa oli kovin pieni, vain
54 henkilöä.
Niistä, jotka ilmoittivat käyttävänsä aikansa mieluummin muuhun kuin kotitöihin,
lähes kaikki (90 %) käyttivät jotain palvelua ja joka viides (22 %) käytti palveluja
viikoittain. Kaikkia palveluja yhteensä ja kotitalouden perustehtäväpalveluja käytettiin
tällöin noin puolitoistakertaisesti ja muiden palveluryhmien käyttö kaksinkertaistui
verrattuna talouksien keskimääräiseen palvelujen käyttöön.
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Kuviossa mukana vain vaihtoehtojen ääripäät (näin on kohdallani ja ei pidä paikkaansa kohdallani).

KUVA 28. Mukavuudenhalun, kotitöistä pitämisen ja kiireen yhteys
kotitalouspalvelujen käytön useuteen, %

Kiire ja mukavuus korreloivat. Erityisesti yhden huoltajan lapsiperheet näyttävät
olevan palvelujen tarpeessa 7 . Niiden edustajista joka kymmenes oli vastannut haluavansa
käyttää tai käytti jo palveluja sekä kiireen että mukavuuden vuoksi. Kahden huoltajan
lapsiperheistä näin vastasi kuusi prosenttia. Muun tyyppisistä talouksista yksinasuvilla
tämä tilanne oli puolella prosentilla, pariskunnilla yhdellä, aikuisten lasten perheillä
puolellatoista prosentilla ja muilla talouksilla lähes kolmella prosentilla (2,5 %).
Havaintojen lukumäärät jäävät näissä tapauksissa kuitenkin kovin pieniksi, joten
johtopäätöksiä on tehtävä varoen. Lapsiperheet näyttävät kuitenkin tämänkin tutkimuksen
mukaan toivovan helpotusta palvelujen käytöstä kiireiseen arkeensa muita talouksia
enemmän (vrt. Lohikoski ja Horelli 2006). Myös ne, jotka haluavat käyttää aikansa
muuhun kuin kotitöihin, näyttävät olevan taustoiltaan edellisten kaltaisia. Lapsiperheissä
on paljon kotitöitä, ja niiden pakonomaisuus tekee niistä helposti ei-toivottavia. Myös
muiden tähän ryhmään profiloituneiden elämässä on paljon toimintaa, jolloin kotityöt
koetaan välttämättömäksi pakoksi.

4.6

Käyttäjäprofiilit

Monimuotoista palvelujen käyttöön ja käyttäjiin liittyvää problematiikkaa ja saatuja
tuloksia pyrittiin edelleen tiivistämään muodostamalla kolme käyttäjäprofiilia.

7

Aineistossa oli 62 yksinhuoltajataloutta, 54 opiskelijataloutta ja 54 johtajataloutta.

61

Käyttäjäprofiilien avulla voidaan tunnistaa paljon palveluja käyttävät henkilöt tai
kotitaloudet eli palvelusuuntautuneet. Toinen profiili on markkinoiden laajentumisen
kannalta kiinnostavat potentiaaliset palvelujen ostajat. Kolmas profiili on palveluja
käyttämättömät eli palvelusuuntautuneiden vastakohta. Palvelusuuntautuneiden profiili
perustuu kyselyssä saatuihin vastauksiin palvelujen käytöstä. Ensimmäinen profiili kuvaa
siis palveluja käyttäneitä talouksia ja henkilöitä ja vastaavasti niitä, jotka eivät käyttäneet
palveluja. Potentiaalisten profiili muodostettiin asenneväittämien pohjalta. Se
muodostettiin viidestä vastaajien omaa toimintaa kuvaavasta väittämästä (näin on minun
kohdallani, pitää paikkansa jossain määrin, ei pidä paikkaansa kohdallani), joista tehtiin
summamuuttuja.

4.6.1 Palvelusuuntautuneet
Palvelusuuntautuneiksi määriteltiin ne, jotka käyttivät palveluja useammin kuin kerran
viikossa (yli 60 kertaa vuodessa). Heitä oli aineistosta noin joka kymmenes (203
vastaajaa, 9,6 %) ja he käyttivät kaikkien palvelujen käyttökerroista yli puolet (55 %).
Palvelusuuntautuneet käyttivät palveluja keskimäärin 2–3 kertaa viikossa, kun vastaava
luku koko aineistossa oli pari kertaa kuukaudessa. He käyttivät palveluja myös
monipuolisemmin kuin muut. Erityisen runsaasti käyttökertoja oli kotitalouden
perustehtäviä korvaavissa palveluissa, joita palvelusuuntautuneet käyttivät noin kahdesti
viikossa (taulukko 15). Niin ikään käytettyjen palvelujen lukumäärä oli runsaasti
käyttävillä keskimääräistä suurempi (8,5 vs. 3,7).
TAULUKKO 15. Palveluryhmien keskimääräiset käyttökerrat vuodessa
palvelusuuntautuneilla, muilla palvelujen käyttäjillä ja kaikilla keskimäärin
Palvelujen käyttökerrat

Palvelusuuntautuneet
(n = 203)

Muut
palveluja
käyttäneet
(n = 1 536)

Kaikki kotitalouspalvelut

133

14

23

Kotitalouden perustehtävät

103

5

14

Ajoittaiset kotityöt

20

8

8

Erityistilanteet
Kotitalousvähennyskelpoiset palvelut itselle

2,5
86

0,8
2,7

0,8
10

Vanhemmille kotitalousvähennyskelpoiset palv.
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1,5

7

Palveluryhmä

Kaikki
(n = 2 110)

Seuraavassa on tarkasteltu taustamuuttujien avulla keitä palvelusuuntautuneet ovat
keskimääräistä useammin. Selkeimmin he erottuivat muista ammattiaseman, tulojen ja
elinvaiheen perusteella (taulukko 16). Palvelusuuntautuneet olivat muita useammin
johtajia, suurituloisia ja iältään yli 75-vuotiaita. Elinvaihetarkastelun perusteella
palvelusuuntautuneissa on kaksi suurta ryhmää: lapsiperheet ja ikääntyneet. Vertailun
vuoksi taulukossa on myös kerrottu, millaisia puolestaan ovat taustoiltaan ne, jotka eivät
käytä lainkaan palveluja.
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TAULUKKO 16.

Palvelusuuntautuneiden ja palveluita käyttämättömien taustoja
Palvelusuuntautuneet

Palveluita käyttämättömät

%-osuus ryhmässä

%-osuus ryhmässä

Kotitalouden elinvaihe

yli 75-v. yksinasuvat (14 %)

65–74-v. yksinasuvat (37 %)

Kotitalouden yhteenlasketut

80 000 € tai enemmän (21 %)

alle 20 000 € (30 %)

vuositulot

60 000–80 000 € (13 %)

Vastaajan ammattiasema

johtaja (24 %)

maatalousyrittäjä (28 %)

Vastaajan työaikamuoto

epäsäännöllinen työaika (13 %)

ei työelämässä (24 %)

Asunnon tyyppi

kerrostalo (11 %)

omakotitalo (19 %)

Asuinpaikka

kaupungin keskustassa (13 %)

maaseudun haja-asutusalue (28 %)

Koko aineisto

9,6 %

17,5 %

Taloudet, jotka eivät käytä lainkaan palveluja, perustelivat käyttämättömyyttään muita
useammin sillä, että he eivät tarvitse palveluja (74 %) ja yli puolet (53 %) oli tottunut
tekemään kotitytöt itse (ks. luku 4.2.3). Lähes joka kolmas (30 %) yli 65-vuotiaista
pareista ja runsas kolmannes (37 %) 65–74-vuotiaista yksinasuvista ei ollut käyttänyt
palveluja lainkaan. Niin ikään alle 65-vuotiaista yksinasuvista keskimääräistä useampi ei
ollut käyttänyt palveluja. Sitä vastoin nuorista pareista (22–44-vuotiaat) ja lapsiperheistä
vain alle 10 prosenttia kuului palveluja käyttämättömiin. Lisäksi asuminen hajaasutusalueella, maatalousyrittäjyys ja se, ettei ole työelämässä selittivät palvelujen
käyttämättömyyttä. Maaseudun haja-asutusalueella asuvilla ei todennäköisesti ole
palveluja yhtä helposti käytettävissä kuin kaupungeissa tai taajamissa. Työelämän
ulkopuolella olevilla puolestaan on muita enemmän aikaa tehdä kotitöitä ja tulojen
vähyyden vuoksi heillä ei ole varaa käyttää palveluja.
Palvelusuuntautuneet käyttivät kotitalouden perustehtäviä korvaavia palveluja selvästi
useammin kuin koko aineiston kotitaloudet keskimäärin ja monia palveluja suuri osa
palvelusuuntautuneista käytti viikoittain (kuva 29). Kotitalouden perustehtäviin ostettujen
palvelujen neljästä käyttökerrasta palvelusuuntautuneet käyttivät kolme (75 %).
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KUVA 29. Kotitalouden perustehtäväpalvelujen käyttö kaikissa kotitalouksissa ja
palvelusuuntautuneilla, %

Palvelusuuntautuneet ostivat kotitalouden perustehtäväpalveluista useimmin
ruoanvalmistusapua, jota oli käytetty keskimäärin pari kertaa kuukaudessa (yli 30 kertaa
vuodessa). Kaikkiaan joka viides (19 %) palvelusuuntautunut osti ruoanvalmistusapua ja
heistä suurin osa käytti sitä viikoittain. Ruoanvalmistusapua viikoittain saaneista joka
kolmas oli ostanut sitä kunnalta. Muut ostivat yrityksiltä tai olivat saaneet apua
sukulaisilta tai tuttavilta. Siivousta ja pyykinpesuapua palvelusuuntautuneiden kotona
käytettiin kuukausittain ja lähes yhtä usein käytettiin myös silitysapua sekä vanhuksen tai
sairaanhoitoa. Muita palveluja kotitalouden perustehtäviin ostettiin selvästi harvemmin
(kuva 30).
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KUVA 30. Kotitalouden perustehtäväpalvelujen keskimääräiset ostokerrat
kaikissa kotitalouksissa ja palvelusuuntautuneilla, kertaa/vuosi

Elinvaihe selittää palvelujen käyttöä myös palvelusuuntautuneilla. Palvelusuuntautuneista suurimmat ryhmät muodostivat lapsiperheet (26 %) ja iäkkäät (21 %) (yli 65-vuotiaat parit ja yksinasuvat). Iäkkäiden talouksissa palveluita käytettiin noin kolme kertaa
enemmän kuin lapsiperheissä. Näiden elinvaiheiden palvelujen käyttö painottui eri tavoin.
Tulokset ovat kuitenkin vain suuntaa antavia ryhmien pienuuden vuoksi.
Palvelusuuntautuneista joka viides oli yli 65-vuotias, noin puolet pareja (11 %) ja
puolet (10 %) yksinasuvia. Iäkkäistä palvelusuuntautuneista eniten palveluja käyttivät yli
75-vuotiaat yksinasuvat. Yksinasuvista yli 65-vuotiaista miehistä joka viides (22 %) oli
palvelusuuntautunut, kun samanikäisistä naisista tähän ryhmään kuului vain joka kahdeksas (12 %). Iäkkäillä runsas kolmannes palvelukerroista oli ruoanvalmistusapua. Seuraavaksi useimmin on käytetty hoivaa ja pyykinpesuapua. Näihin kolmeen palveluun
kohdistui yli puolet iäkkäiden ostamista palvelukerroista.
Joka neljäs palvelusuuntautunut talous oli lapsiperhe, hieman useammin pikkulapsiperhe (14 %) kuin kouluikäisten perhe (12 %). Pikkulapsiperheet myös käyttivät
kouluikäisten perheitä enemmän palveluja. Palvelusuuntautuneissa lapsiperheissä oli
useimmin käytetty siivousta, jota ostettiin noin kerran kuukaudessa. Niin ikään lapsiperheisiin oli ostettu ruoanvalmistusapua, pyykinpesuapua, päivittäistavaroiden kotiinkuljetusta sekä lastenhoitoa. Palvelusuuntautuneet lapsiperheet olivat hankkineet apua
nimenomaan kotiin, vaikka myös pesulapalveluita tai esimerkiksi pizzataxi-palveluita oli
näissä talouksissa käytetty noin kolme kertaa useammin kuin kaikissa lapsiperheissä
keskimäärin.
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4.6.2 Potentiaaliset palvelujen ostajat
Palvelujen käytön lisääntyminen on yhteydessä kotitalouksien halukkuuteen ostaa
palveluja. Siinä on kysymys ennen kaikkea asenteista.
Potentiaalisten profiili muodostettiin omaa suhtautumista kotitalouspalvelujen käyttöön
kuvaaviin väittämiin. Palvelujen potentiaalista käyttäjyyttä kuvasivat seuraavat väittämät:
•
•
•
•
•

Käytän aikani mieluummin muuhun kuin kotitöihin
Olen vakavasti harkinnut kotitalouspalvelujen hankkimista, mutta en ole saanut
aikaiseksi
Haluaisin käyttää kotitalouspalveluja mukavuuden vuoksi
Tarvitsen ulkopuolista apua kotitöihin kiireen vuoksi
Ostan todennäköisesti palveluja, kun siihen on varaa

Vastaajat ottivat kantaa väittämiin seuraavasti: Pitää paikkansa minun kohdallani(1),
Pitää paikkansa jossain määrin (2), Ei pidä paikkaansa kohdallani (3).
Potentiaalisten ostajien profiilia muodostettaessa aineistosta poistettiin paljon palveluja
(yli 60 kertaa vuodessa) käyttävät vastaajat. Nämä palvelusuuntautuneiksi nimetyt olivat
jo palvelujen käyttäjiä, joten heidän vastauksensa olisivat häirinneet potentiaalisten
erottumista aineistosta. Aineistoon jäivät ne, jotka eivät käyttäneet lainkaan palveluja
sekä vähemmän kuin 60 kertaa vuodessa käyttäneet. Näiden palveluja käyttäneiden
jäämistä aineistoon voidaan perustella sillä, että he voisivat käyttää useammin. Siten he
ovat edelleen potentiaalisia palvelujen ostajia.
Summamuuttujan reliabiliteetti on 0,72. Summamuuttujan pisteiden keskiarvot
luokiteltiin siten, että pistekeskiarvot 1,0–1,75 saaneet nimettiin halukkaiksi.
Mahdollisiksi ostajiksi nimettiin ne, joiden pistekeskiarvot liikkuivat välillä 2,1–2,5 ja
pisteet 2,6–2,9 nimettiin torjuviksi. Täysin torjuviksi nimettiin ne, jotka olivat vastanneet
kaikkiin väittämiin Ei pidä paikkaansa kohdallani (3).
Tällä jaottelulla halukkaiden ryhmään tuli seitsemän prosenttia vastaajista ja
mahdollisten ryhmään 34 prosenttia. Merkillepantavaa on, että kaikkiin summamuuttujan
muuttujiin kielteisesti vastanneita eli täysin torjuvia oli viidennes kaikista.
Pisteet

Potentiaalisuus

%

N

1,00–1,75
1,80–2,50
2,60–2,90
3,00

Halukkaat
Mahdolliset ostajat
Torjuvat
Täysin torjuvat

7
33
37
23

131
612
691
423

Seuraavassa tarkastellaan potentiaalisten ostajien joukkoa tarkemmin. Eri asteisesti
potentiaalisia ja torjuvia on kaikissa perhevaiheissa olevissa, mutta lapsiperheissä ja
nuorten parien perheissä halukkaita on eniten. Erot ovat tilastollisesti merkitseviä. Nuoret
yksinasuvat näyttäytyvät mahdollisina ostajina. Todennäköisesti he ovat nyt varsin vähän
palveluja käyttäviä, mutta elämäntilanteen muuttuessa heissä on potentiaalisia tulevia
ostajia.
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Talouden bruttotulot erottelivat selvästi halukkaat ostajat torjuvista. Näyttää kuitenkin
siltä, että täysin torjuvien joukko ei pienene talouden tulojen kasvaessa yhtä paljon kuin
halukkaiden tai torjuvien osuus kasvaa. Heissä on todennäköisesti niitä, jotka ovat
periaatteesta palvelujen ostoa vastaan.
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Halukkaita ja mahdollisia palvelujen ostajia on keskimääräistä enemmän johtajissa,
yrittäjissä, maatalousyrittäjissä, toimihenkilöissä, kotiäideissä/-isissä ja opiskelijoissa.
Vastaavasti keskimääräistä vähemmän työntekijöissä, eläkeläisissä ja muissa työelämän
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ulkopuolella olevissa. Vuorotyötä tekevät kuuluivat työelämän ulkopuolella olevien
ohella torjuvien joukkoon muita useammin. Asumismuodolla, asuinalueella tai maan eri
osissa asumisella ei ollut merkitystä halukkuuteen tai torjuvuuteen.
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5

TULOSTEN TARKASTELU JA
JOHTOPÄÄTÖKSET

5.1

Tutkimuksen lähtökohdat ja toteutus

Tutkimuksessa tuotetaan väestöllisesti yleistettävää tietoa markkinaperusteisten
kotitalouspalvelujen kysynnän ennakoimiseksi ja kuluttajalähtöisten markkinoiden
aikaansaamiseksi. Kysynnän ennakoimiseksi tutkimuksessa selvitetään rakenteeltaan ja
elinvaiheeltaan erilaisten kuluttajaryhmien palvelujen tarvetta ja palvelujen käyttöä sekä
identifioidaan
palvelujen
käyttäjäprofiileja.
Kuluttajalähtöisten
markkinoiden
aikaansaamiseksi tuotetaan kuluttajapalautetta palvelujen laadun ja markkinoinnin
kehittämiseen sekä palvelujen hinnoitteluun.
Tutkimusta on ohjannut näkemys kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittymisestä
kuluttajalähtöisiksi julkisen sektorin, markkinoiden ja kotitalouksien kiinteässä vuorovaikutuksessa. Sektoreilla on kehittämistyössä omat intressinsä. Julkinen sektori kehittää
markkinoita edistääkseen yrittäjyyttä ja työllisyyttä, varsinkin matalapalkkaisten palvelualojen työllisyyttä. Tärkeänä keinona on vuosi vuodelta suosiotaan kasvattanut kotitalousvähennys. Kotitalousvähennyksen avulla supistetaan myös harmaita markkinoita.
Julkinen sektori pyrkii lisäämään toimillaan erityisesti verotuloja. Markkinoiden suuret
haasteet liittyvät niiden nuoruuteen ja kasvukipuihin, jotka ilmenevät kuluttajien palautteessa luottamuksen ja ammattitaidon korostuksena. Markkinoiden suurin haaste liittyy
itse tekemisen myönteisten merkitysten ”voittamiseen”. Kuluttajat edustavat palvelujen
suurinta kysyntäpotentiaalia eriytymisestään ja yksilöllistymisestään huolimatta. Kuluttajien kokemukset ja näkemykset ovatkin avainasemassa toimivien palvelumarkkinoiden
kehittämisessä. Tutkimuksen kuluttajakäsitys sisältää käsillä olevassa tutkimuksessa
rationaalisen ulottuvuuden ohella kuluttajien hallitsemattomat ja tunnistamattomat
merkityksenannot. Kaiken tarvittavan informaation hankkiminen on käytännössä
mahdotonta; päätöksiin ja valintoihin liittyy aina epävarmuutta.
Tutkimusaineisto hankittiin postikyselyn avulla. Aineiston hankki ja tallensi MC-Info
Oy. Otos muodostettiin 25 vuotta täyttäneistä suomalaisista kiintiöotantana. Kriteereinä
olivat ikä, sukupuoli ja asuinalue. Otoksen muodosti TietoEnator Oy.
Otos tehtiin kahdessa erässä kokonaisotoksen ollessa 8 000 kiintiökriteerein poimittua
suomalaista. Käyttökelpoisia lomakkeita palautui 2 110 ja vastausprosentiksi muodostui
26,4. Kyselyyn oli mahdollista vastata myös verkossa. Mahdollisuutta käytti hyväkseen
58 vastaajaa. Vastaajilta tiedusteltiin 33 kotitalouspalvelun käytöstä vuonna 2005. Kotitalouspalveluilla tarkoitettiin verovähennyskelpoisia palveluja sekä vähennyksen ulkopuolelle jääviä, ajankäyttötutkimusten toimintoluokitusten mukaisia kotitöitä korvaavia
ostopalveluja. Kodin ulkopuolinen ruokailu ja henkilökohtaiset palvelut, kuten hiustenleikkuu tai hieronta, jäivät tutkimuksen ulkopuolelle. Pankki-, posti- ja kauppapalvelut
jäivät nimeämättä itsenäisinä palveluina, koska niiden tulkittiin sisältyvän ostoksiin ja
asiointiin. Kotitalouspalvelut ryhmiteltiin jatkoanalyysejä varten 1) kotitalouden perustehtäviin, 2) ajoittaisiin kotitöihin ja 3) erityistilanteisiin ostettuihin palveluihin.
Lomakkeet tallennettiin MC-Info Oy:ssä skannaamalla valintakysymysten vastaukset.
Avoimiin kysymyksiin kirjoitetut vastaukset tallennettiin käsin. Aineisto tarkistettiin ja
viimeisteltiin MC-Info Oy:ssä ja Kuluttajatutkimuskeskuksessa. Aineiston analysoinnissa
käytettiin kuvailevien menetelmien ohella monimuuttujamenetelmiä.
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5.2

Demografinen kehitys, suotuisat asenteet ja lifestyle-tekijät
ennakoivat kysynnän kasvua

Kotitalouspalvelujen käyttö oli vuonna 2005 verrattain vähäistä. Vajaa puolet talouksista
oli käyttänyt kotitalousvähennyskelpoisia palveluja. Näistä palveluista suurin osa oli
ostettu omaan talouteen. Vanhempien talouteen vähennyskelpoisia palveluita oli ostanut
joka kahdeksas talous. Viidennes talouksista oli ostanut remonttipalveluja omaan kotiin ja
vastaavasti viisi prosenttia vanhempien talouteen. Palvelujen vähäisen käytön taustalla
painottuivat aiemminkin esiin tulleet seikat (mm. Varjonen et al. 2005): palveluja ei
tarvittu ja kotityöt oli totuttu tekemään itse. Valtaosa kyselyyn vastanneista hoiti kotityöt
itse tai talouden sisäisellä työnjaolla.
Kotitalousvähennyksen ulkopuolelle jäävien, muiden omaa työtä korvaavien palvelujen
käyttö oli yleisempää. Useimpien käyttämä palvelu oli autonpesu, jota oli ostanut
tutkimusvuonna lähes puolet talouksista. Vähintään neljäsosa talouksista oli ostanut
kotitalouskoneiden asennus-, korjaus- ja huoltopalveluja, mattojen ja muiden kodin
tekstiilien pesulapalveluja, tietoteknisiä palveluja sekä pizza- tai muita ateriapalveluja
kotiin. Vastaavasti mökkitalkkaripalveluja ostaneiden osuus jäi täysin marginaaliseksi
samoin sisustussuunnittelu- ja piha- tai puutarhasuunnittelupalveluja ostaneiden osuudet.
Erilaisten kuljetuspalvelujen, lemmikkien hoitopalvelujen, pienten korjauspalvelujen
sekä juhla- ja ohjelmapalvelujen käyttö oli myös varsin vähäistä. Kyseisiä palveluja
ostaneiden osuudet vaihtelivat kolmesta neljään prosenttiin. Taloudet saivat apua
sukulaisilta tai tuttavilta erityisesti pieniin korjauksiin, tietoteknisten laitteiden
korjauksiin ja satunnaiseen lastenhoitoon. Tulokset vahvistavat aiempien tutkimusten
havaintoja sukulaisten tai tuttavien suosimisesta kyseisten palvelujen tuottajina (Williams
2003; Paajanen 2005).
Palveluryhmittäin tarkasteltuna lähes puolet talouksista oli ostanut jotain kotitalouden
perustehtävää korvaavaa palvelua (esimerkiksi pesulapalvelu, valmisateria, pihatyö- ja
siivouspalvelu). Runsas kolmannes talouksista oli ostanut palveluja ajoittaisiin
kotitaloustöihin (esimerkiksi autonpesu, kone- ja laitetekniset palvelut). Vajaa kolmannes
talouksista oli ostanut erityistilanteissa tarvittavia palveluja (esimerkiksi remontti- tai
pitopalvelu).
•

•

Ravitsemus-, siivous- ja pesulapalveluihin on säännöllistä,
toistuvaa tarvetta. Niiden kysyntä kasvattaa markkinoita
jatkossakin. Päivittäin toistuvia rutiineja pyritään
korvaamaan palveluilla.
Kotien koneiden ja laitteiden määrän lisääntyessä kone- ja
laiteteknisten palvelujen tarve kasvaa samanaikaisesti.
”High-teknistymisen” vuoksi jokamiehen taidot eivät
välttämättä riitä, ellei taloudessa ole alan ammattilaisia
omasta takaa.

Kotitalouksien palvelujen käyttö vaihteli elinvaiheittain. Lapsiperheissä oli muita
enemmän ostopalvelujen käyttäjiä; yhdeksän kymmenestä lapsiperheestä oli hankkinut
ostopalveluja. Vastoin aiempia havaintoja myös yhdeksän kymmenestä nuoresta
lapsettomasta parista oli käyttänyt ostopalveluja. Mainitut taloudet olivat käyttäneet
keskimäärin useampia palveluja kuin muut taloudet. Ikääntyminen ja fyysiset rajoitteet
lisäsivät aiempien havaintojen mukaisesti palvelujen käyttöä.
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•
•
•

•

Kotitalouspalveluja käyttävien väestöpohja näyttää
laajenevan, mutta kysyntäpaineet kohdistuvat melko
suppeaan palveluvalikoimaan.
Elinvaihetarkastelun perusteella kaikissa ikäryhmissä on
potentiaalisia ostopalvelujen käyttäjiä, joskin eri painotuksin.
Vaikka palvelujen käyttö on nyt varsin keskittynyttä
tietyntyyppisiin talouksiin, tulevaisuudessa käyttäjäkunta
monimuotoistuu ja pirstaloituu. Voidaan myös ennakoida,
että kotitalouspalvelujen käyttäjät eriytyvät saman
elinvaihesegmentin sisällä.
Tiettyihin toimintatapoihin sitoutuneiden kuluttajien määrä
vähenee, kuluttajat toimivat tilannekohtaisesti ja
hyödyntävät toimissaan vapauttaan ja valinnan
mahdollisuuksiaan.

Palvelujen kysynnän ennakoinnissa on välttämätöntä ottaa huomioon menossa oleva
demografinen ja rakenteellinen kehitys. Ikääntymiskehityksen myötä Suomeen on syntymässä viidentoista vuoden sisällä yhtäältä puolen miljoonan aiempia terveempien ja
vauraampien eläkeläiskuluttajien ryhmä. Tuleeko heistä palvelujen käytön elinkaarimallin
mukaisia, kotityöt pääasiallisesti itse hoitavia ”kotityön harrastajia” (Hanifi 2005; Timonen 2005), vai arkeaan mukavoittavia, palveluja paljon käyttäviä ”always on the go”
-kuluttajia? Jo nyt on näyttöä siitä, että erityisesti keski-ikäiset kuluttajat harrastavat
ruoan valmistusta ja suosiotaan voimakkaasti kasvattavaa puutarhanhoitoa. Lisääntyykö
kotityön kokeminen harrastukseksi eläkeläisten määrän kasvaessa? Asumisperusteisen
arjen organisoitumisen johdosta koti säilyy kotitöiden tekemisen keskeisenä näyttämönä
ainakin ydintehtävissä, kuten ruokataloustöissä, siivouksessa, vaatehuollossa ja hoivassa.
Kotitöiden hobbyistuminen vahvistaa kotia ja pihapiiriä niiden keskeisenä näyttämönä;
kotityöt ”keksitään uudestaan”. Toisaalta, harrastuneisuus ei sulje pois palvelujen käyttöä.
Päinvastoin, harrastuksiin liittyy vapaaehtoisuus. Palveluja käytetään silloin, kun ei haluta
harrastaa kotitöitä. Vaikka palvelujen käyttö oman työn täydentäjänä lisääntyy vuosi
vuodelta, palveluperusteisesta arjen organisoimisesta ei tule valtavirtaa koko väestön
tasolla.
Ihmisten elämänkulkujen yksilölliseen kehitykseen kuuluu palvelujen käytön
”pakkorakoisuus”. Erilaiset hoivaan, vammaisuuteen ja esteellisyyteen liittyvät seikat
pakottavat käyttämään palveluja. Joka kymmenennessä taloudessa oli joku erityistä
hoivaa tarvitseva perheenjäsen. Kotitaloustöistä vastaavista henkilöistä oli neljällä
prosentilla muiden apua edellyttäviä fyysisiä tai muita rajoitteita. Hoivan tarve ja fyysiset
rajoitteet näkyivät kotitalouspalvelujen käytössä siten, että kyseiset taloudet käyttivät
palveluja muita useammin ja palveluja käytettiin lukumääräisesti muita enemmän.
Valtakunnallinen ja kunnalliset vanhuspoliittiset strategiat perustuvat ikääntyneiden
asumiseen omissa kodeissaan erilaisten tukipalvelujen ja järjestelyjen turvin. Vaikka
kyseiset järjestelyt perustuvat entistä enemmän teknologian hyväksikäyttöön, hoivan
ruumiillisuuteen liittyvät tehtävät edellyttävät inhimillistä työpanosta. Tällä hetkellä
hoivan problematiikkaa on ratkottu pitkälti omaishoivan avulla. (Valtakunnallinen …
2004).
Käsillä oleva tutkimus antoi viitteitä siitä, että omaishoitajuus vähentää ulkopuolisten
palvelujen käyttöä. Niinpä yksin asuvissa 75 vuotta täyttäneissä oli vastaavan ikäisiä
pariskuntia enemmän palveluja paljon käyttäviä talouksia. Koistisen (2003, 49) mukaan
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pyrkimyksenä näyttääkin olevan omaisten, kotitalouksien, perheiden, lähiyhteisöjen ja
järjestöjen vastuun lisääminen hoivan tuottamisessa. Tällä hetkellä ei kyetä ennakoimaan,
missä määrin, mihin tehtäviin ja millaisin järjestelyin omaiset kykenevät tai ovat
halukkaita sitoutumaan hoivatehtäviin. Ennakointia vaikeuttaa myös omaishoitajien avun
saanti tai heidän alttiutensa hakea apua (esim. Toseland 2001; Hyvärinen et al. 2003).
Mistä ja miten edullisia palveluja ikääntyville?
Yhden hengen talouksien määrän lisääntyminen tulevaisuudessa horjuttaa
omaishoivainstituutiota. Voidaan puhua myös hoivan löystyvistä siteistä: nuoret odottavat
apua vanhemmiltaan, mutteivät välttämättä hoivaa heitä vastavuoroisesti (esim. Koistinen
2003). Toisaalta nuoret ovat huolissaan siitä, etteivät ehkä kykene hoitamaan
vanhempiaan etäisyyksien vuoksi (esim. Varjonen et al. 2005). Mitä ratkaisuja
omaishoivaan ja palvelujen tarpeeseen kaikkineen tulee uuden yhteisöllisyyden myötä
(Mokka ja Neuvonen 2006), selviää jatkossa.
•
•

Yhteiskunnan kaikkien sektoreitten, niin julkisen, yritysten,
kotitalouksien kuin järjestöjenkin panosta tarvitaan
palvelutuotannossa jatkossakin.
Kuluttajat odottavat julkisen sektorin vastaavan erityisesti
ikääntyneiden hoivapalvelujen järjestämisestä.

Asennoituminen
kotitalouspalvelujen
käyttöön
on
muuttunut
jatkuvasti
myönteisemmäksi. Kotitalouspalvelujen käytön ei katsota haittaavan tasa-arvon
toteutumista yhteiskunnassa. Kaksi kolmesta kuluttajasta piti kotitalouspalvelujen käyttöä
sopivana tasa-arvonäkökulmasta. Palvelumyönteisestä asenneilmastosta huolimatta
valtaosa kuluttajista pitää tärkeänä, että lapset oppivat tekemään kotitöitä ja että kunta
huolehtii ikääntyneiden tarvitsemista palveluista. Kuluttajat ovat siis halukkaita
kokeilemaan uusia mahdollisuuksia samalla, kun totutuista, perinteisistä asioista pidetään
kiinni.
Asenteiden tiivistäminen faktorianalyysin avulla korosti aiempien havaintojen mukaisesti itse tekemisen merkitystä, ammatillisuuden korostamista kotitalouspalveluammateissa, työllisyyden edistymistä uuden sektorin avulla, markkinoiden kehittymättömyyttä ja yhteiskunnan vastuuta tiettyjen, erityisesti ikääntyneisiin liittyvien palvelujen
järjestämisessä (Varjonen et al. 2005).
Asenteiden ja todellisen käyttäytymisen välinen ero kuuluu yhteiskuntatieteiden
toistaiseksi ratkaisemattomiin ongelmiin. Ihmiset myös vastailevat ”odotusten mukaisesti”, ts. tukevat moraalisesti tai muutoin yleisesti hyväksyttäviä asioita. Toisaalta
hyväksytään asenteiden merkitys toiminnan synnyttäjänä. Myös media on välittänyt
pitkään myönteistä kuvaa palvelujen käytöstä.
•
•
•

Kotitalouspalvelujen saama myönteinen julkisuus muokkaa
kuluttajien asenteita myönteisiksi kotitalouspalvelujen
käytölle.
Kotitalouspalvelujen ja kotitalousvähennyksen näkyminen
mediassa lisää palvelujen tuttuutta ja tavanomaisuutta.
Myönteiset asenteet edistävät palvelujen kysyntää
verovähennysmahdollisuuden ohella.

Myönteisen asenneilmaston vahvistumisen ohella kotitalouspalveluista on tulossa
lifestyle-tekijä, joskin pienin askelin. Omaa toimintaa ohjaavien asenteiden analyysi
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osoitti, että vastaajien joukossa oli sekä mukavuussyistä että kiireen vuoksi
kotitalouspalveluja käyttäviä talouksia. Arkielämän mukavoittamista palveluja
käyttämällä voidaan pitää suhteellisen uutena palvelujen käytön pontimena. Se lienee
samalla signaali hedonismista, joka on tunkeutumassa uudelle alueelle, kodin ytimeen ja
kotitöihin. Ketkä käyttävät palveluja mukavuussyistä? ”Mukavuuskäyttäjissä” oli hieman
useammin naisia kuin miehiä, alle 44-vuotiaita ja lapsiperhevaiheessa olevia kuluttajia.
He asuvat keskimääräistä suuremmissa asunnoissa, kaupunkimaisessa ympäristössä ja he
ovat taloudellisesti hyvin toimeen tulevia.
Myös ”kiiretaloudet” käyttivät paljon erilaisia kotitalouspalveluja. He olivat koko
väestöä enemmän lapsiperhetaustaisia; puolet talouksista oli kahden huoltajan
lapsiperheitä. ”Kiiretaloudet” olivat nuoria, taustaltaan muita useammin yrittäjä- tai
toimihenkilötalouksia ja asuivat keskimääräistä useammin esikaupungeissa tai lähiöissä.
Merkittävää on, että mukavuussyistä ja kiireen vuoksi palveluja käyttävissä talouksissa
oli samoja piirteitä. Mukavuuskäyttäjät kuuluivat usein kiiretalouksiin.
Ne, jotka ilmoittivat haluavansa käyttää aikansa muuhun kuin kotitöihin, käyttivät
lähes kaikki jotain palvelua ja joka viides käytti palveluja viikoittain. Kotitalouden
perustehtäväpalveluja he käyttivät noin puolitoistakertaisesti ja muita palveluja kaksi
kertaa useammin kuin keskimääräiseen verrattuna. He olivat samalla tavoin kuin
kahdessa edellisessä tapauksessa lapsiperheiden vanhempia, yrittäjiä, johtajia tai toimihenkilöitä, alle 45-vuotiaita ja yli 60 000 euroa vuodessa ansaitsevia talouksia keskimääräistä useammin. He asuivat kaupungin keskustassa tai esikaupungissa Helsingin
seudulla. Myös opiskelijat profiloituivat tähän ryhmään.
Käyttäjäprofiilien tarkastelu toi lisäulottuvuuksia kotitalouspalvelumarkkinoilla
asioineiden kuluttajien tunnistamiseen. Asenteiden lisäksi käyttäjäprofiilien avulla pyrittiin ennakoimaan tulevaisuuden kotitalouspalvelumarkkinoiden asiakkaita. Tutkimuksessa identifioitiin kolme käyttäjäprofiilia: palveluja paljon käyttävät eli palvelusuuntautuneet, palveluja tulevaisuudessa mahdollisesti käyttävät eli potentiaaliset palvelujen käyttäjät ja palveluja käyttämättömät.
Palvelusuuntautuneiksi määriteltiin palveluja useammin kuin kerran viikossa
käyttäneet taloudet. Palvelusuuntautuneista talouksista, joita oli kaikkiaan kymmenen
prosenttia talouksista, neljännes edusti lapsiperheitä ja viidennes 65 vuotta täyttäneitä
pariskuntia ja yksinasuvia. Lapsiperheet käyttivät erityisesti siivouspalveluja ja
ruoanvalmistusapua, pyykinpesuapua, päivittäistavaroiden kotiinkuljetusta sekä
lastenhoitoapua. Palvelusuuntautuneet lapsiperheet hankkivat palveluja nimenomaan
kotiin. Iäkkäillä palvelusuuntautuneilla runsas kolmannes palvelukerroista koski
ruoanvalmistusapua. Iäkkäät käyttivät myös hoivapalveluja ja pyykinpesuapua.
Tulevia, potentiaalisia ostopalvelujen käyttäjiä on kaikissa perhevaiheissa olevissa
talouksissa, joskin muita enemmän lapsiperheissä ja nuorissa pariskunnissa. Nuoret
yksinasuvat näyttäytyvät mahdollisina ostajina. Palveluja käyttämättömissä oli
vastaavasti muita enemmän 65 vuotta täyttäneitä pariskuntia ja yksinasuvia. Kyseinen
ikäluokka jakautuu kuitenkin kahteen ryhmään: vaikka kaikki suhtautuvat kielteisesti
ostopalveluihin, osan erityisesti 75 vuotta täyttäneistä on pakko ryhtyä palvelujen
käyttäjäksi, koska eivät selviä muutoin kotona asumisesta.
Ostopalvelujen käyttö on myös resurssikysymys. Talouden bruttotulot erottelivat
potentiaaliset ostajat palveluja käyttämättömistä talouksista. Palvelujen käytön halukkuus
kasvaa tulojen kasvaessa. Toisaalta palvelujen käytön täysin torjuvia oli prosentuaalisesti
eniten alimmissa tuloluokissa. Resurssien merkitys näkyy myös siinä, että palveluja
käyttämättömiä oli muita ryhmiä enemmän työelämän ulkopuolella olevissa talouksissa.
Asumismuoto ja aluetekijät eivät erotelleet palvelujen käyttöä.
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5.3

Lifestyle-tekijöiden merkitys palvelujen kysynnässä kasvaa.
Samanaikainen kiireisyys, mukavuuden ja helppouden tavoittelu
lisää entisestään palvelujen kysyntää.
Palvelusuuntautuneita, potentiaalisia ostajia ja palveluihin
kriittisesti suhtautuvia kuluttajia on tulevaisuudenkin
kotitalouspalvelumarkkinoilla.
Tulevien tutkimusten tehtävänä on osoittaa, keitä kyseisiin
ryhmiin aikanaan kuuluu.

Toimivat kotitalouspalvelumarkkinat kehittyvät pienin askelin

Kotitalouspalvelujen kysynnän ennakoinnin ohella tutkimuksen tavoitteena oli tuottaa
kuluttajapalautetta palvelujen laadun ja markkinoinnin kehittämiseen sekä palvelujen
hinnoitteluun. Kuluttajalähtöisyydellä ymmärrettiin palvelujen saatavuutta, saavutettavuutta, laatua ja hintaa. Kotitalouspalvelujen hankinnan yhteydessä ensimmäinen kysymys on, mistä palveluja löytää. Seuraava kysymys on, mistä löytyy luotettavaa ja
ammattitaitoista palvelua. Kolmas kysymys on, mitä palvelu maksaa, kannattaako siitä
maksaa ja onko siihen varaa (Leskinen ja Varjonen 2006).
Kotitalouspalvelujen saatavuutta kysyttiin suoran kysymyksen asemasta asenneväittämillä. Runsaan kolmanneksen mielestä palveluja ei ole riittävästi tarjolla. Vain
kolmen prosentin mielestä niitä on hyvin saatavissa. Puolet vastaajista ei osannut sanoa
mielipidettään. Melkoinen EOS-vastausten määrä liittynee palveluja käyttämättömien
talouksien runsauteen: kun palveluja ei ole tarvittu eikä käytetty eikä niistä ole kokemuksia, tarjonnan riittävyyttäkään ei pystytä arvioimaan.
Omaa toimintaa kuvaavaan väittämään siivoan mieluummin itse kuin näen vaivaa
sopivan firman tai siivoojan löytämiseksi yhtyi puolet talouksista. Neljäsosan kohdalla
väite piti jossain määrin paikkansa. Onko kysymyksessä liian suuri vaivannäkö vai puutteellinen tarjonta vai se, että halutaan tehdä itse, ei selviä suoraan. Entä onko tarjonta
siellä, missä taloudetkin? Esimerkiksi Elias.fi-nettitori käynnistyi Etelä-Suomen läänin
alueella ja on levinnyt vähitellen koko maahan. Tilastotiedon puute palveluyrityksistä
vaikeuttaa tarjonnan arviointia. Palvelutarjonnan tilastoinnissa onkin runsaasti kehittämishaasteita (ks. myös s. 5).
Markkinointiviestinnän merkitys korostuu arvioitaessa palvelujen saavutettavuutta.
Palvelujen saavutettavuus liittyy sekä tiedon saantiin ja markkinointiin että palveluyrityksen fyysiseen sijaintiin. Joka toinen vastaaja suosi perinteisiä tietolähteitä, sanoma-,
paikallis- ja muita lehtiä etsiessään tietoja kotitalouspalveluista. Erityisesti ikääntyneet
tukeutuivat painettuun sanaan, lehtien ohella kotiin jaettaviin mainoksiin. Selityksenä
lienevät tottumus ja mahdolliset fyysiset ym. esteet muiden tietolähteiden käyttöön.
Runsas kolmannes piti parhaimpana Internetiä, Helsingin seudulla yli puolet (ks. myös
Tahvanainen 2006). Viidakkorumpuun luottavia oli vastaavasti vajaa kolmannes.
Aiemmin tärkeät tietolähteet, kunnan ja seurakunnan työntekijät sekä kauppojen
ilmoitustaulut ovat jääneet marginaaliseen asemaan.
Ihmiset luottavat yritysten valinnassa edelleen tuttavien kokemuksiin (Varjonen et al.
2005). Laatuarviointeja tai sertifikaatteja ei juuri ole lukuun ottamatta Elias.fi-nettitorin
yritysten saamia tähtiä, jotka kertovat työntekijöiden ammatillisesta koulutuksesta. Yli
puolet kaikista talouksista ja kaksi kolmasosaa Helsingin alueella asuvista piti tuttavien
kokemuksia tärkeänä valintakriteerinä. Lähes puolet piti tärkeänä edullisia hintoja ja
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yrityksen suomalaisuutta. Runsas kolmannes piti tärkeänä yrityksen läheistä sijaintia.
Edullisten hintojen ja yrityksen fyysisen läheisyyden kannattajien prosentuaalinen osuus
kasvoi siirryttäessä kauemmas Helsingistä. Selityksenä lienevät Helsingin lyhyemmät
etäisyydet ja maksukykyisten kuluttajien kasautuminen alueelle. Näin ollen sijainnin ja
hintojen merkitys vähenee. Vastaavasti muualla Suomessa halutaan tukea paikallista
elinkeinoelämää ja yrittäjyyttä.
•

•

•
•

Tiedon etsinnässä on menossa medioiden uusjako.
Internetin käyttäjät tulevat ohittamaan nopeasti painetun
sanan suosijat. Kotitalouspalvelumarkkinoille tulee entistä
enemmän Internetissä asioimaan tottuneita kuluttajia.
Internetin roolia vahvistaa sen reaaliaikaisuus, kuluttajien
mahdollisuus vertailla palvelujen tarjoajia ja jakaa
kokemuksia verkossa.
Kaikki kuluttajat eivät jaksa tai halua vertailla firmoja
keskenään, vaan luottavat muiden kokemuksiin. Vastauksista
ei voida päätellä, missä määrin tuttavien tai sukulaisten
merkitys perustui henkilökohtaisiin tapaamisiin tai Internetin
kautta keskusteluun.
”Monikanavamalli” toimii jatkossakin tiedonvälityksessä.
Vaikka tietoa etsitään lehdistä ja Internetistä, tuttavien
kokemukset vaikuttavat eniten yrityksen valintaan.
Kuluttajat suosivat suomalaisia yrityksiä.

Laatutekijöissä korostuivat aikatauluihin liittyvät seikat. Lähes kaikki vastaajat pitivät
tärkeänä sovitussa aikataulussa pysymistä ja palvelun saatavuutta toivottuna ajankohtana.
Aikatauluihin liittyvät tekijät ovat ohittaneet luottamuksen ja ammattitaidon, joita selkeä
enemmistö pitää edelleen tärkeinä. Signaloiko tulos luottamusta yrityksiin ja
työntekijöiden ammattitaitoon siinä määrin, ettei enemmistö pidä niitä enää tärkeimpinä
laatutekijöinä? Onko käyttäjillä huonoja kokemuksia aikataulujen pitävyydestä? Ovatko
ihmiset niin kiireisiä ja aikataulutettuja, että tärkeintä on saada palvelu sopimaan omiin
aikatauluihin? Onko täsmällisyyden ja aikataulujen arvostaminen vahvistamassa
asemiaan ihmisten arvostuksissa? Vaaditaanko ostopalveluilta tiukempaa aikataulutusta
kuin omalta työltä? Onko kysymyksessä ohimenevä muutos palvelujen
laatupainotuksissa? Tulevien tutkimusten tehtävänä on vastata oheisiin kysymyksiin.
Faktorianalyysi tuotti neljä laatufaktoria: ammattitaitoinen ja yksilöllinen palvelu,
saatavuus toivottuna ajankohtana, Internetin käyttömahdollisuus sekä kansallisuus ja
kielitaito. Palveluyrittäjien kannalta on haasteellisinta tuottaa palvelut kuluttajien
toivomina ajankohtina. Hoivaan ja huolenpitoon liittyvät tehtävät ovat hankalimmat:
ihmiset haluavat syödä, asioida, ulkoilla ja peseytyä samoihin aikoihin. Tarjontaongelmat
kärjistyvät yhden hengen yrityksissä (ks. Niilola ja Valtakari 2006).
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Palveluyrittäjien kannattaa panostaa työntekijöiden
ammattitaitoon ja hyvään suomen kielen taitoon.
Siirtymiset taloudesta toiseen saattavat aiheuttaa
myöhästymisiä, joita täsmällisiä aikatauluja haluavat
kuluttajat eivät hyväksy.
Yrittäjien on panostettava erityisesti logistiikkaongelmien
ratkaisemiseen.

Lähes puolet vastaajista piti yritysten tärkeimpänä ominaisuutena edullisia hintoja.
Kuluttajat toimivat kaikilla tulotasoilla budjettirajoituksen alaisena. Näkemys konkretisoitui kysyttäessä kuluttajilta sopivaa arvonlisäveron sisältävää kokonaistuntihintaa. Noin
puolet vastaajista ilmoitti hinta-arvion, joka vaihteli melko tasaisesti kymmenen ja
viidentoista euron välillä. Suurimmat hajonnat olivat suursiivouksessa, vanhusten
hoidossa, atk-tukipalveluissa ja remonteissa. Vastaajat ilmoittivat maksaneensa ostamastaan palvelusta keskimäärin 17 euron tuntihinnan (vrt. Alaollitervo 2006). Vastaajat halusivat maksaa palveluista puolet tai kolmasosan siitä, mitä yrittäjät ilmoittavat tuntihinnaksi.
Kuluttajien hintanäkemykset herättävät useita kysymyksiä. Tarkoittivatko he
työntekijälle pidätysten jälkeen jäävää osuutta? Ajattelivatko he kunnan kotipalvelun tai
kotisairaanhoidon hintoja? Oliko palveluja hankittu harmailta markkinoilta? Mitä hinnat
kertovat palvelujen arvostuksesta? Kuluttajat vaativat hyvää laatua, ovatko he valmiita
maksamaan siitä? Jos kuluttajat saisivat määrätä hinnat, pysyisikö mikään yritys
pystyssä? Ovatko kuluttajat edistämässä matalapalkkaisuutta? Koska hinnat määräytyvät
markkinoilla, tutkimuksen tuottamat kuluttajien hinta-arviot eivät vaikuta yritysten
hinnoitteluun.
Kotitalousvähennystä käytettiin eniten remonttien, lämmityslaitehuollon, pihatöiden,
siivouksen ja ikkunanpesun yhteydessä. Joka kolmas talous oli hankkinut
verovähennyskelpoisen palvelun talouteensa edes kerran ja joka kahdeksas talous
vastaavasti vanhempien tai isovanhempien talouteen. Tutkimusaineistoa kerättäessä
kotitalousvähennys oli ollut voimassa viisi vuotta ja vanhempien palveluostoihin
käytettynä vuoden. Vajaa kolmannes ei tuntenut vähennystä. Vähennys oli tuttu puolelle
vastaajista, mutta he eivät olleet käyttäneet sitä. Viidennes vastaajista tunsi vähennyksen
ja oli käyttänyt sitä. Kotitaloudet saattavat ostaa kotitalouspalveluita, mutta eivät
hyödynnä välttämättä vähennystä (Niilola ja Valtakari 2006). Vähennystä on pidetty
aiempien tutkimusten perusteella työläänä ja monimutkaisena (Varjonen et al. 2005).
Mikäli kotitalousvähennystä käyttävien prosentuaalista osuutta halutaan nostaa,
vähennyksen markkinoimiseksi on tehtävä paljon työtä. Silloinkin pitää muistaa, että
ihmisillä on taipumusta kiinnittää huomiota oman arjen kannalta merkittäviin asioihin.
Jos kotitalouspalvelujen käyttö ei liity omaan arkeen, palvelujen markkinointia tai
palveluihin liittyvää kirjoittelua ei välttämättä seurata.
Kotitalousvähennyksen kehittämisessä painottuivat pienituloisille myönnettävän
vähennyksen korottaminen, omavastuuosuuden (100 euroa) poistaminen, yksinhuoltajien
vähennyksen korottaminen ja laiteteknisten palvelujen saattaminen verovähennyksen
piiriin. Yli puolet vastaajista kannatti mainittuja kehittämisehdotuksia. Suurituloisimmat
suhtautuivat kitsaimmin kotitalousvähennyksen suurentamiseen pienituloisille. Mistä se
kertoo, verotuksen tasa-arvopyrkimyksistä vai mistä? Vain joka kymmenes piti nykyistä
vähennystä sopivana sellaisenaan eikä kaivannut muutoksia.
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5.4

Kuluttajat halusivat laajentaa kotitalousvähennystä sekä
määrältään että kattavuudeltaan.
Uusista palveluista erityisesti atk- ja muut laitetekniset
palvelut haluttiin verovähennyksen piiriin.

Toimenpidesuositukset palveluyrityksille ja julkiselle sektorille

Tutkimuksen johtoajatuksena oli kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittyminen kuluttajalähtöisiksi kuluttajapalautteen avulla. Julkisella sektorilla on keskeinen rooli markkinoiden synnyssä ja laajentumisessa, jolloin osa palautteesta koskee julkisen sektorin
toimenpiteitä.
Tutkimuksen tuottama kuluttajapalaute palveluyrityksille voidaan tiivistää seuraavasti:
• Yrittäjien on panostettava palvelutyöntekijöiden ammatillisten valmiuksien
kehittämiseen. Ammattitaito, täsmällisyys, luotettavuus ja vuorovaikutustaidot
ovat alan kriittisiä menestystekijöitä.
• Palvelujen markkinoinnissa on otettava huomioon entistä paremmin kohderyhmä
ja sen suosimat mediat. Ikääntyneille tulee markkinoida palveluja toistaiseksi
lehtien ja kotiin jaettavien esitteiden avulla.
• Internetin merkitys markkinointiviestinnässä kasvaa. Yrittäjien tulee panostaa
Internetin kautta tapahtuvaan markkinointiin. Viestinnän tulee olla yksinkertaista
ja selkeää. Palveluprosessista tulee antaa kokonaiskuva. Nettisivujen teknistä
käytettävyyttä tulee edistää.
• Palvelujen vertailuun tulee kehittää arviointityökaluja, esimerkiksi laatuluokituksia
tai sertifikaatteja. Kotitalouspalvelut tulee saattaa standardoinnin piiriin.
• "Kotitalouspalveluyrittäjät ry" tulisi perustaa yritysten yhteistyön edistämiseksi,
viestinnän vahvistamiseksi ja yrittäjien etujen ajamiseksi perimmäisenä
pyrkimyksenä palvelujen laadun kehittäminen.
Tutkimuksen tuottama palaute julkiselle sektorille voidaan tiivistää seuraavasti:
•
•

Kotitalousvähennyskelpoisia palveluja tulee lisätä harkitusti. Atk- ja muut
laitetekniset palvelut tulee saattaa kotitalousvähennyskelpoisiksi.
Kotitalousvähennyksen suuruus eri kohderyhmille tulee tarkistaa.
Palvelutyöntekijöiden koulutuksessa on huomioitava ammatillisten valmiuksien
ohella palvelujen käyttäjissä tapahtuvat muutokset. Kotitalouspalvelujen ostajien
väestöpohja laajenee ja monimuotoistuu. Kuluttajat eriytyvät ja pirstaloituvat myös
saman kuluttajasegmentin sisällä. Kuluttajat toimivat sekä tilanne- että life-stylepohjaisesti. Kuluttajat sitoutuvat entistä vähemmän vakiintuneisiin
toimintatapoihin tai asiakasuskollisuuteen. Kotitalouspalvelumarkkinoille tulee
vuosi vuodelta vaativampia asiakkaita.
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5.5

Tutkimuksen onnistumisen arviointi ja uudet tutkimustarpeet

Tutkimuksen arviointi
Käsillä oleva tutkimus on ensimmäinen väestöpohjainen kysely, jossa tuodaan kuluttajapalautetta kotitalouspalvelujen kysynnän ennakointiin ja kuluttajalähtöisten markkinoiden
kehittämiseen. Kuluttajalähtöisyys tarkoittaa sitä, että perinteisten, markkinoilla toiminnan tutkimisessa sovellettavien valinta- tai päätöksentekoteoreettisten tutkimusotteiden
asemesta tarkastelu nivotaan kuluttajien arjen organisoitumiseen ja elinvaihelähestymiseen. Kotitalouspalvelut ovat hyvin erityisiä palveluja, koska ne ”tunkeutuvat” kodin
yksityisyyteen ja korvaavat yksityisellä areenalla tehtäviä töitä. Tällöin niiden tutkimisessakin on otettava huomioon kodin arjen konteksti ”herkkyystekijöineen”.
Tutkimusasetelma vastaa markkinoilla vallitsevaa tilannetta: julkinen sektori, markkinat itse ja kuluttajat myötävaikuttavat omilla toimenpiteillään markkinoiden kehittymiseen. Ratkaisevinta on kuluttajilta saatava palaute, koska se perustuu palvelukokemuksiin
ja -odotuksiin. Tutkimusaineisto kerättiin tilanteessa, missä kotitalouspalvelut ovat
saaneet runsaasti myönteistä mediajulkisuutta. Edelleen, vuonna 2001 voimaan tullutta
kotitalousvähennystä oli laajennettu koskemaan edellisenä vuotena myös vanhempien ja
isovanhempien talouteen tai kesäasunnolle hankittavia tavanomaisia kotitaloustöitä
korvaavia palveluja.
Tutkimuksessa saavutettiin hyvin tavoitteeksi asetettu 2 000 vastausta (2 110).
Vastausprosentti jäi varsin alhaiseksi (26,4 %), joten väestölliset yleistykset on tehtävä
varovaisesti. Huomioon ottaen otoksen 25 vuoden alaikärajan vastaajien väestöllinen
edustavuus toteutui varsin hyvin.
Alhainen vastausprosentti on ymmärrettävissä useista syistä. Kotitalouspalvelujen
käyttö koko väestössä on huomattavasti vähäisempää kuin mediajulkisuus tai koko väestöä edustamattomat tutkimukset antavat ymmärtää. Itselle tuntemattomaan tai omaan
elämänpiiriin kuulumattomaan asiaan on vaikea ottaa kantaa (vrt. ydinvoimatutkimukset).
Jos tutkimus ei puhuttele, siihen ei myöskään vastata. Käsillä olevaan tutkimukseen ovat
todennäköisesti vastanneet ahkerimmin palveluja käyttäneet taloudet, jotka kokevat
voivansa antaa palautetta kokemustensa perusteella (ks. Repo 2004).
Kotitalouspalvelun käsite on ongelmallinen. Sille ei ole virallista määritelmää. Ilmiöstä
puhutaan julkisuudessa varsin vaihtelevin käsittein: kotipalvelu, kotityöpalvelu ym. Myös
itse ilmiö on monitahoinen ja sen vuoksi haasteellinen tutkittava. Ulkopuolisilla palveluilla korvattavat kotityöt ovat sinänsä moninaisia, niitä voidaan hankkia useilta tahoilta,
niiden tarve ja käyttö vaihtelee päivittäisestä vuosittaiseen ja palveluprosessit vaihtelevat
kestoltaan. Edelleen, kansalaisten on todennäköisesti vaikea erottaa yksityistä palvelua
kunnallisesta palvelusta. Vaikeus on tullut esille mm. Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen yhteydessä (Ahlqvist 2006). Yritykseltä ostettu palvelu sekaantuu helposti työntekijän
palkkaamiseen kotiin, milloin kysymyksessä on ollut yhden hengen yritys. Tutkimuksen
itseään korjaavuuden periaatteiden mukaisesti tulevissa tutkimuksissa on tarpeen selkiinnyttää käsitteiden käyttöä ja vähentää lomaketta laadittaessa vastaajien mahdollisuuksia
sotkea asioita.
Euroihin liittyvät asiat ovat aina vaikeita muistaa, varsinkin edellistä vuotta koskevat.
Niinpä ei ole yllätys, etteivät vastaajat osanneet tai halunneet arvioida ostopalveluista
maksamiaan hintoja tai saamansa kotitalousvähennyksen suuruutta. Missä määrin
maksetut hinnat viittasivat harmailta markkinoilta hankittuihin palveluihin, jäi avoimeksi.
Kysynnän ennakointiin tuotettujen käyttäjäprofiilien luotettavuutta lisää se, että
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palvelujen käyttäjäprofiilit ja vastaavat palvelujen käyttömäärät olivat keskenään
sopusoinnussa.
Tutkimukselle asetetut tavoitteet saavutettiin. Vuonna 2005 kotitalouspalvelumarkkinoilla asioineista kuluttajista ja heidän palvelujen käytöstään piirtyi selkeä kuva.
Kuva ei niinkään yllätä kuin vahvistaa aiempien tutkimusten tuottamia tuloksia. Toisaalta
uusia, yllättäviäkin kuluttajaryhmiä on siirtymässä kotitalouspalvelujen käyttäjiksi.
Tutkimus tuotti tavoitteeksi asetettua kuluttajapalautetta kotitalouspalvelujen kehittämiseen. Palaute siirtyy pureskeltavaksi ja toimenpiteitä varten yrityksille ja julkiselle
sektorille. Vastausprosenttiin ja kyselyn sisältöön liittyvät ongelmat pyritään eliminoimaan tutkimuksen itseään korjaavuuden periaatteiden mukaisesti tulevissa tutkimuksissa.

Uusia tutkimustarpeita
Tutkimuksen selkeitä viestejä ovat kotitalouspalvelumarkkinoiden uutuudenomaisuus ja
valtaväestön vähäinen asiointi markkinoilla. Nykyisiä, 2000-luvun alun markkinoilla
asioivia kuluttajia voidaankin pitää innovaattoreina ja tutkimuksesta saatuja käyttökokemuksia ja -näkemyksiä innovaattoreiden palautteena. Muuttuuko palaute ja miten,
kun valtaväestö alkaa käyttää enenevästi ostopalveluja? Vastaavanlainen väestöpohjainen
kysely tulisi toistaa säännöllisin väliajoin, parin kolmen vuoden välein. Markkinat muuttuvat niin nopeasti, että jatkuva seuranta on tarpeen. Lopulliseksi tavoitteeksi tulisi asettaa
säännöllisin väliajoin toistettavan ”kotitalouspalvelubarometrin” laatiminen, jota tulisi
laajentaa jatkossa pohjoismaisiin ja EU-maiden välisiin vertailuihin. Pohjoismaiset
vertailut ja kansallisten hyvien käytäntöjen benchmarkkaukset tulevat jatkossa entistä
tärkeämmiksi Ruotsin ottaessa käyttöön kotitalousvähennyksen vuoden 2007 alusta
alkaen.
Väestöpohjaisten tutkimusten rinnalla tarvitaan suoraan palvelujen käyttäjiin kohdistuvia tutkimuksia. Aitoja käyttäjäkokemuksia saadaan Internetin keskustelupalstoilta ja
esim. Elias.fi-nettitorin yhteydessä kerättävästä kuluttajapalautteesta. Kuluttajien tuottamaa vertaistietoa analysoimalla ja tulkitsemalla saadaan täydentävää ainesta kotitalouspalvelumarkkinoiden kehittämiseen. Samalla saadaan tietoa kuluttajien puhetavoista ja
kuluttajille ominaisesta kielenkäytöstä. Kyseistä tietoa voitaisiin hyödyntää palvelujen
markkinoinnissa: kuluttajille menevät parhaiten perille heidän omalla kielellään välitetyt
viestit.
Käsillä olevassa tutkimuksessa tarkasteltiin 33:n kotityötä korvaavan palvelun tarvetta
ja kysyntää. Jatkossa olisi tarpeen tutkia mm. asumisen ja elämänpiirin turvallisuuteen
liittyviä kysymyksiä ja vastaavia palvelutarpeita. Mitä ulottuvuuksia ja mitä seikkoja
liittyy asumisen turvallisuuteen? Mitä kuluttajat ymmärtävät turvallisella asumisella?
Miten he suojaavat asuntonsa ja omaisuutensa? Jos vakuutukset korvaavat toteutuneita
riskejä, miten kuluttajat ennakoivat ja ehkäisevät riskien toteutumisen? Mistä kertoo
hälytys- ja muiden turvajärjestelyjen kysynnän kasvu? Millaisia turvapalveluja yritykset
tarjoavat kuluttajille ja millaisia palveluja kuluttajat haluavat? Mitä annettavaa kuluttajilla
on turvapalvelujen kehittämiseen?
Erillistutkimuksia tarvitaan myös palvelujen laadun ja kuluttajien asiakkuustaitojen
muutosten seurantaan. Missä määrin työ- ja vuorovaikutusintensiiviset kotitalouspalvelut
ovat standardoitavissa? Haluavatko kuluttajat "brändättyjä standardeja" vai talouden
tarpeiden mukaan yksilöllisesti muokkautuvia palveluja? Painottavatko "kiiretaloudet"
erilaisia laatutekijöitä kuin "mukavuuskäyttäjät". Miten hyvin kuluttajien ja yrittäjien
laatunäkemykset kohtaavat? Onko yrittäjien ylipäänsä mahdollista vastata kuluttajien
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moninaisiin palvelutarpeisiin? Millaista on kuluttajien oma laatuosaaminen ja miten
osaavia asiakkaita he ovat palvelumarkkinoilla?
Entä nuoret kuluttajat? Alle 25-vuotiaat nuoret jäivät perustellusti käsillä olevan tutkimuksen otoksen ulkopuolelle. Nuoret ovat elinkaari- ja ikääntymiskehityksen myötä tulevia palvelujen käyttäjiä ja varsin potentiaalisia ostopalvelujen käyttäjiä. Millainen on
nuorten palvelupaletti? Painottuuko se vapaa-ajan palveluihin, viihteeseen, matkailuun,
elämyksiin? Mitä palveluja nuoret pitävät tärkeinä hyvinvointipyrkimystensä toteuttamiseksi? Mainittujen tutkimuskysymysten ohella on pohdittava uusia, innovatiivisia tutkimusmenetelmiä.
Kotitalouspalvelujen tilastoinnissa on runsaasti kehitettävää sekä palvelujen tilastoinnissa että palveluyritysten tilastoinnissa. Ilman toimivaa ja täsmällistä tilastointia käsitteelliset epäselvyydet jatkuvat ja kysynnän volyymeja on mahdotonta arvioida seurannasta puhumattakaan. Kotitalouspalvelujen tilastointia on ehdotettu aiemminkin Tilastokeskuksen kulutustutkimuksen yhteyteen (Varjonen et al. 2005). Yritystilastojen kehittäjien tulisi puolestaan ponnistella pienimpienkin kotitalouspalveluyritysten saattamiseksi
tilastoinnin piiriin. Ajantasainen tilastotieto on välttämätöntä kattavan markkinaanalyysin tekemiseksi kotitalouspalveluyrityksistä. Markkina-analyysin avulla tulisi
selvittää pikaisesti palvelutarjonnan kattavuus sekä alueellisesti että palveluryhmittäin.
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LIITE 1 KOTITALOUSPALVELUKYSELY
KYSYMYKSET KOSKEVAT VUODEN 2005 TILANNETTA KOKO TALOUDEN OSALTA

1. Ostitteko omaan tai omaistenne talouteen seuraavia kotitalouspalveluja yrityksiltä tai
palkkaamalla työntekijän? Ympyröikää ostojen useutta parhaiten kuvaava vaihtoehto jokaiselta riviltä sekä
oman että omaistenne talouden osalta.
Ostojen useus vuonna 2005 (% vastaajista)
Omaan kotiin/mökille

Omien /puolison vanhempien/
isovanhempien talouteen
4 =
viikoittain tai
useammin

3 =
kerran,
pari /kk

2 =
4–10
kertaa
vuodessa

1 =
1–3
kertaa
vuodessa

0 =
ei ostettu

(N)

1 906

0,9

2,3

0,4

1,1

96

1 697

95

1 884

0

0,1

0,2

0,9

97

1 675

5,9

93

1 893

0

0,1

0,3

2,9

97

1 685

0,1

0,2

97

1 875

0,4

0,4

0,1

0,2

99

1 680

0,9

0,2

0,5

97

1 875

0,1

0,1

0,1

0,2

99

1 668

1,6

0,4

0

0,5

98

1 868

1,2

0,1

0,1

0,4

98

1 670

7. lastenhoito
(satunnainen)
8. vanhuksen, sairaan tai vammaisen hoiva/auttaminen, ulkoiluapu

0,5

0,6

0,7

2,2

96

1 845

0,8

0,3

0,4

0,4

98

1 845

2,5

0,5

0,4

0,7

96

1 685

9. puutarhan tai
pihan hoito,
lumityöt

1,4

1,5

2,8

3,7

91

1 886

0,8

0,5

0,5

0,9

97

1 675

10. ostos- tai asiointiapu (myös niihin
liittyvät henkilökuljetukset)

1,5

0,5

0,4

0,6

97

1 863

1,8

0,8

0,5

1,3

96

1 679

*4 =
viikoittain tai
useammin

3=
kerrran,
pari /kk

2 =
4–10
kertaa
vuodessa

1 =
1–3
kertaa
vuodessa

0 =
ei
ostettu

(N)

1. viikkosiivous

2,2

2,7

0,6

0,9

94

2. suursiivous

0,3

0,7

0,8

3,4

3. ikkunanpesu

0

0,4

0,5

4. pyykinpesu kotona

2,2

0,5

5. silitys kotona

1,6

6. ruoanvalmistusapu kotona

* alkuperäisellä lomakkeella päivittäin käytetyt palvelut kysyttiin erikseen. Niitä käytti päivittäin korkeintaan 0–0,3 %. Huom! Remontit
kysytään myöhemmin.

2. Jos ette ostanut yllämainittuja palveluja talouteenne, mitkä olivat tärkeimmät syyt olla
ostamatta? Ympyröikää kaksi teille tärkeintä syytä.
%
1 palveluja ei tarvittu
. . . . . . . . . . . . . 64
2 ei ollut varaa ostaa
. . . . . . . . . . . . . 14
3 haluttiin tehdä itse
. . . . . . . . . . . . . 29
4 on totuttu tekemään itse
. . . . . . . . . . . 54
5 kallis hinta/ kalliit hinnat . . . . . . . . . . . 11
6 ostopalvelujen hankkiminen vaivalloista
4
7 ei löytynyt luotettavaa yritystä tai tekijää
3
8 muu syy, mikä? ___________________
2

3. Ostitteko talouteenne muita omaa työtä korvaavia palveluja yrityksiltä tai palkkaamalla
työntekijän? Ympyröikää ostojen useutta parhaiten kuvaava vaihtoehto jokaiselta riviltä.
Ostojen useus vuonna 2005 (% vastaajista)

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.

valmiin aterian tilaus kotiin (esim.
pizzataxi, ateriapalvelu)
tavaroiden kuljetus kotiin (ruoka yms.
päivittäistavarat)
lemmikin hoito tai ulkoilutus
vaatteiden pesetys pesulassa
liinavaatteiden pesetys pesulassa
mattojen tai muiden kodintekstiilien
pesetys pesulassa
ompelu- tai vaatteiden ja muiden
tekstiilien korjauspalvelu
atk-, digi-tv-, video- ym. laitetekninen
palvelu
kotitalouskoneiden asennus, huolto tai
korjaus
huonekalujen kokoaminen
sisustussuunnittelu
piha- tai puutarhasuunnittelu
pikku korjaukset ja esim. taulujen,
lamppujen kiinnitys
kiinteistön huolto (lämmityslaitehuolto,
rännien puhdistus, ym.)
”mökkitalkkari”-palvelu
ateria-/pitopalvelu perhejuhliin tms.
juhla-/ohjelmapalvelut perhejuhliin tms.

18. tavaroiden kuljetus kierrätykseen tai
kaatopaikalle
19. muuttopalvelu
20. auton pesu (kaikki pesupalvelut)
21. auton renkaiden vaihto
22. polkupyörän ym. korjaus tai huolto
23. muuta, mitä?

4 =
viikoittain tai
useammin

3 =
kerran,
pari
kk:ssa

2 =
4–10
kertaa
vuodessa

1 =
1–3
kertaa
vuodessa

0 =
ei ostettu

0,9

4,4

6,2

12,2

76

1 949

1,1

0,3

0,5

1,7

96

1 933

0,3
0,2
0,2
0

0,3
1,2
0,5
0,3

0,5
4,2
0,9
1,1

2,4
18,1
2,4
27,3

97
76
96
71

1 920
1 937
1 929
1 948

0

0,3

2,1

17,4

80

1 937

0,2

0,2

1,2

25,1

73

1 939

0

0,3

0,8

29,7

69

1 938

0,1
0
0
0

0,1
0,1
0
0,3

0,2
0,1
0
0,3

2,9
1,6
2,2
3,7

97
98
98
96

1 925
1 919
1 915
1 936

0,3

0,1

0,4

8,7

91

1 927

0,1
0,1
0

0,1
0,1
0,1

0,3
0,2
0,1

0,7
11,6
3,1

99
88
97

1 907
1 926
1 910

0,6

2,3

1,5

9,2

86

1 926

0
0,7
0
0
0,3

0,1
6,1
0,2
0,1
0,2

0,1
20,6
0,9
0,6
0,4

3,8
17,7
22,7
21,0
3,4

96
55
76
78
96

1 910
1 956
1 955
1 934
1 350

(N)

4. Miltä tahoilta ostitte/saitte omaa työtä korvaavia palveluja eri tehtäviin?
Ympyröikää sopivat vaihtoehdot jokaiselta riviltä.
Palveluja/apua saatiin/ostettiin vuonna 2005 (% vastaajista)
yritykseltä
1. viikkosiivous
2. suursiivous
3. ikkunanpesu
4. pyykinpesu tai silitys kotona
5. valmiin aterian tilaus kotiin
(pizzataksi, ateriapalvelu)
6. ruoanvalmistusapu
7. lastenhoito (satunnainen)
8. vanhuksen,
sairaan
tai
vammaisen hoiva/auttaminen,
myös ulkoiluapu
9. ostos-/asiointiapu (myös niihin
liittyvät henkilökuljetukset)
10. puutarhan/pihan
hoito,
lumityöt
11. lemmikin hoito/ulkoilutus
12. atk-, digi-TV-, video- ym.
laitetekninen palvelu
13. pienet korjaukset
14. kiinteistön huolto
(lämmityslaitehuolto,
rännien puhdistus, ym.)

5.

palkkaasukulaimalla
selta tai
työntekijä tuttavalta

kunnalta

järjestöltä
tai yhdistykseltä

työpaikan järjestämä

ei ostettu
tai saatu

2,4
1,6
2,2
0,5

1,5
1,2
1,7
0,4

1,8
2,7
4,1
0,8

0,5
0,3
0,4
0,3

1,1
0,5
0,7
0,1

0,1
0,1
0,1
0,1

85
85
84
88

19,2
0,3
0,2

0,1
0,4
0,5

0,3
2,4
5,9

0,6
0,3
0,5

0,2
0,1
0,6

0,4
0,2
0,3

71
87
82

0,5

0,2

1,7

2,4

0,4

0,1

85

1,4

0,2

3,7

1,1

0,3

0,1

84

3,6
1,1

1,8
0,2

4,4
4,4

0,4
0,2

0,7
0,4

0,1
0,2

81
84

19,8
6,2

1,9
1,6

6,4
8,1

0,3
0,2

0,3
0,2

1
0,7

63
75

7,2

1,3

2,2

0,7

0,5

0,5

79

Ostitteko omaan tai omaisenne talouteen remonttipalveluja vuonna 2005?
Ympyröikää sopivat vaihtoehdot.
Palvelu/apu ostettiin (% vastaajista)

1. remontti kotona
2. remontti mökillä
3. remontti vanhempien/isovanhempien kotona/
mökillä

yritykseltä

palkkaamalla
työntekijä

9,0
1,9
1,8

2,5
1,4
0,8

sukulai- ei ostettu
selta tai tai saatu
tuttavalta

4,0
2,3
2,4

78
83
83

(N)

2 109
2 109
2 109

6. Kotitalousvähennyksenä sai vuonna 2005 vähentää verotuksessa 60 % kotiin tai mökille yrityksiltä
ostetun työn arvosta. Niin ikään palkatun työntekijän osalta voi tehdä tiettyjä vähennyksiä. Vähennyksen
enimmäismäärä henkilöä kohden oli siivous- ym. tavanomaisesta kotitaloustyöstä ja remonteista 1150 euroa.
Onko kotitalousvähennys teille entuudestaan tuttu?
%
1 ei ole entuudestaan tuttu
29
2 on tuttu, mutta en ole käyttänyt
53
3 on tuttu ja olen joskus käyttänyt
18
(N 2 072)
7. Arvioikaa, paljonko taloutenne saa kotitalousvähennystä vuoden 2005 verotuksessa
(itselle ja omaisille ostetuista palveluista), jos ostitte palveluja.
806,30 euroa (vaihtelu 25–2 300 e) ( N 212)
8. Miten kotitalousvähennystä tulisi mielestänne kehittää?
Ympyröikää sopivat vaihtoehdot jokaiselta riviltä.
(% vastaajista)
Samaa mieltä Eri mieltä
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

En osaa
sanoa

(N)

Atk- ja muut laitetekniset palvelut pitäisi saada
kotitalousvähennyksen piiriin.
Vähennyksestä pitäisi poistaa yläraja.

52

13

35

1 915

46

22

33

1 929

Vähennyksen omavastuu (100 euroa) pitäisi
poistaa.
Vanhempien/isovanhempien pitäisi saada
vähennys lapsille/lapsenlapsille ostamistaan
palveluista.
Yksinhuoltajien kotitalousvähennystä pitäisi
korottaa.
Kotitalousvähennyksen pitäisi olla suurempi
pienituloisille.
Kotitalousvähennys on sopiva nykyisellään.

59

17

23

1 950

52

17

31

1 930

56

14

30

1 948

61

16

23

1 971

11

43

46

1 908

Muita kotitalousvähennyksen kehittämisehdotuksia, mitä?

ehdotuksia 7 %:lla

9. Mikä olisi mielestänne sopiva kokonaistuntihinta (alv mukaan lukien) seuraavista
palveluista? Mikäli olette ostanut palveluja, minkä tuntihinnan maksoitte vuonna 2005?

1.

viikkosiivous

2.

suursiivous

3.

pyykinpesu ja silitys

4.

ruoanvalmistus

5.

lastenhoito (satunnainen)

6.
7.

vanhuksen, sairaan tai vammaisen
hoiva/auttaminen, myös ulkoiluapu
ostos- tai asiointiapu

8.

puutarhan tai pihan hoito, lumityöt

9.

lemmikin hoito tai ulkoilutus

10.

atk- ja muu laitetekninen palvelu

11.

remontti- ym. palvelu, pienet korjaukset

12.

huonekalujen kokoaminen

13.

”moniosaajapalvelu” (mökkitalkkari,
talonmies, kodinhoitaja, tms.)

Sopiva tuntihinta
olisi, euroa/tunti

Maksoin vuonna
2005, euroa/tunti

13,97 (1–50)
N 1087
16,56 (1–150)
N 1052
12,30 (0– 0)
N 1000
12,26 (1–50)
N 987
12,08 (1–50)
N 997
14,37 (0–100)
N 1001
11,25 (0–105)
N 997
13,34 (0–60)
N 1023
9,58 (0–50)
N 984
14,90 (1–50)
N 1000
16,50 (1–101)
N 1015
12,55 (0–50)
N 982
15,30 (1–60)
N 996

17,97 (3–36)
N 80
16,90 (4–50)
N 43
15,11 (5–27)
N9
10,90 (5–20)
N4
6,30 (3–20)
N 18
13,00 (5–32)
N 13
9,90 (3–20)
N9
19,60 (1–50)
N 37
15,70 (0,60–88)
N8
31,93 (8–80)
N 28
38,26 (5–310)
N 50
21,14 (5–35)
N7
20,00 (10–30)
N5

10. Mitkä ovat parhaat tavat hankkia tietoa yrityksiltä ostettavista palveluista?
Ympyröikää kaksi tärkeintä vaihtoehtoa. Arvioikaa, vaikka ette olisi ostanut palveluja.
%
1 Internet
36
2 sanoma-, paikallis- ja muut lehdet
55
3 puhelinluettelon keltaiset sivut
25
4 kotiin jaettavat esitteet ja mainokset
25
5 kauppojen ym. ilmoitustaulut
2
6 työtoverit, tuttavat, naapurit, sukulaiset
31
7 kunnan/seurakunnan työntekijät
4
8 suoraan yrityksestä tai muulta palvelun tarjoajalta
21
(N 2 108)

11. Mitkä seikat ovat tärkeitä valitessanne palveluyritystä? Ympyröikää kolme tärkeintä.
Arvioikaa, vaikka ette olisi ostanut palveluja.
%
1 yritys on lähellä
38
2 yritys on pieni, 1-3 henkilöä
14
3 yritys on keskisuuri
2
4 yritys on kansainvälisen ketjun osa
1
5 yritys on suomalainen
46
6 yrityksellä on edulliset hinnat
48
7 tutuilla on hyviä kokemuksia yrityksestä
55
8 yrityksen markkinointi herättää luottamusta
11
9 yritys panostaa työntekijöiden ammattitaitoon
43
10 yritys kuuluu ennakkoperintärekisteriin
27
(N 2 108)
12. Miten tärkeinä pidätte seuraavia seikkoja arvioidessanne kotiin ostettavien palveluiden
laatua? Ympyröikää sopivana pitämänne vaihtoehto jokaiselta riviltä.
Erittäin tärkeä ……
1 palvelun saatavuus toivottuna
ajankohtana
2 sovitussa aikataulussa pysyminen
3 palveluntuottajan tavoitettavuus
puhelimitse
4 palveluntuottajalla on kotisivut
Internetissä
5 hinnan ja sisällön vertailu-mahdollisuus
palveluyritysten kesken
6 asianmukaiset työvälineet ja aineet
7 työntekijällä todistus ammattitaidosta
8 kotiin saa haluttaessa aina saman
työntekijän
9 yksilöllisten toiveiden huomioon
ottaminen
10 työntekijän kyky kohdata asiakas
11 työntekijän kansallisuus
12 työntekijän suomen kielen taito
(tarvittaessa ruotsin kielen taito)
13 palautteen antaminen helppoa esim.
Internet-sivujen kautta
14 työntekijällä/yrityksellä todistus
luotettavuudesta

….. Ei lainkaan tärkeä, % (N)

64

30

5

1

0

2 025

72
53

25
37

3
8

0
2

0
0

2 036
2 012

8

18

30

20

24

1 976

33

40

21

4

2

2 002

58
32
37

34
37
37

7
22
19

1
7
5

0
2
2

2 016
2 005
2 035

44

45

9

1

0

2 007

47
17
42

42
18
29

10
26
19

1
18
7

0
21
4

2 021
2 011
2 011

10

23

31

18

18

1 969

47

31

16

Muu erittäin tärkeä seikka, mikä? 9 % vastaajista lisännyt muun seikan

5

2

2 007

13. Seuraavassa on kotitalouspalvelujen käyttöön liittyviä väittämiä. Ympyröikää kunkin
väittämän kohdalla omaa näkemystänne parhaiten vastaava mielipide.
(% vastaajista)

1 Kuluttajien pitäisi ostaa kotitalouspalveluja
työllisyyden edistämiseksi.
2 Jokaisen tulisi itse hoitaa kotinsa.
3 Yrityksiltä ostettavat palvelut ovat ratkaisu
väestön ikääntymisen aiheuttamiin
palvelutarpeisiin.
4 Kotitöiden tekeminen toisen taloudessa
edellyttää ammatillista osaamista.
5 Kotiin ostettavien palvelujen arvonlisäveroa
tulisi alentaa merkittävästi.
6 Kunnan velvollisuus on järjestää
ikääntyneiden tarvitsemat palvelut.
7 Kotitalouspalvelujen ostomahdollisuus
parantaa elämisen laatua.
8 Kotitalouspalveluja ei ole riittävästi tarjolla.
9 Kotitalouspalvelujen käyttö tekee ihmisistä
uusavuttomia.
10 Kotitalouspalvelut vähentävät riitelyä
kotitöiden tekemisestä.
11 Maahanmuuttajia pitäisi kouluttaa
työntekijöiksi palvelualoille.
12 Kotitalouspalveluista on vaikea löytää
tietoja.
13 Yrityksiltä ostettavat kotitalouspalvelut
jäävät vain varakkaiden mahdollisuudeksi.
14 Kotitalouspalveluja pitäisi voida ostaa
”yhdeltä luukulta”.
15 Kotitalouspalvelualalle pitäisi saada
kansainvälisiä yrityksiä.
16 Kotitalouspalvelualan arvostus kohoaa
kehittämällä alan koulutusta.
17 Lasten edun mukaista on oppia
suoriutumaan kotitöistä.
18 Kuntien pitäisi luopua omasta
kotitalouspalvelujen tuottamisesta ja ostaa
palvelut yksityisiltä palvelun tarjoajilta.
19 Kotitöiden teettäminen perheen ulkopuolisilla ei sovi tasa-arvoiseen yhteiskuntaan.
20 Elämyksiä etsitään tulevaisuudessa entistä
enemmän kotitöiden tekemisestä.

Täysin
samaa
mieltä
19

Lähes
samaa
mieltä
40

6
22

En osaa
sanoa
23

Lähes
eri
mieltä
12

Täysin
eri
mieltä
7

2 022

19
48

21
18

35
10

19
3

2 033
2 020

44

41

7

7

1

2 043

51

29

17

3

1

2 041

48

36

9

6

1

2 039

42

45

10

2

1

2 027

16
8

22
15

51
21

1
34

2
22

2 033
2 025

9

25

43

13

11

2 026

12

29

38

12

9

2 034

8

27

45

17

4

2 021

24

38

21

15

3

2 040

20

32

28

16

5

2 025

2

6

36

29

26

2 012

30

48

17

4

1

2 013

62

31

5

1

0

2 034

6

13

33

26

22

2 027

4

6

21

30

39

2 036

5

16

48

17

15

2 029

(N)

14. Miten seuraavat väittämät vastaavat omaa toimintaanne? Ympyröikää jokaiselta riviltä omaa
toimintaanne parhaiten vastaava vaihtoehto.
(% vastaajista)
Näin on
minun
kohdallani

Pitää
paikkansa
jossain
määrin

Ei pidä
paikkaansa
minun
kohdallani

4

9

87

2 039

9
50

41
26

50
24

2 029
2 025

46
9

38
19

16
72

2 035
2 026

13

27

60

2 022

7. Tarvitsen kotona usein ulkopuolista apua atk-ongelmiin.

8

23

69

1 996

8. Pyydän mieluummin apua sukulaisilta tai tuttavilta kuin
turvaudun maksullisiin kotitalouspalveluihin.
9. Tarvitsen ulkopuolista apua kotitöihin kiireen vuoksi.

29

35

36

2 025

5

11

84

2 022

10. Palkkaan mieluummin itse työntekijän kuin ostan palvelun
yrityksestä.
11. En halua vierasta ihmistä kotiini tekemään kotitöitä.

14

24

62

1 997

25
23

35
36

40
41

2 033
2 022

1. Tarvitsen apua, koska en itse pysty tekemään kaikkia kotitöitä
fyysisten rajoitteiden tai sairauden vuoksi.
2. Käytän aikani mieluummin muuhun kuin kotitöihin.
3. Siivoan mieluummin itse kuin näen vaivaa sopivan firman tai
siivoojan löytämiseksi.
4. Nautin useimmiten ruoanlaitosta.
5. Olen vakavasti harkinnut kotitalouspalvelujen hankkimista,
mutta en ole saanut aikaiseksi.
6. Haluaisin käyttää kotitalouspalveluja mukavuudenhalun vuoksi.

12. Ostan todennäköisesti palveluja tulevaisuudessa, kun siihen
on varaa.

15. Miten kotityöt hoituvat taloudessanne?
Ympyröikää talouttanne parhaiten kuvaava vaihtoehto.

(N = 1 993)

%
1 pääosin itse, yksi henkilö tekee
29
2 pääosin itse, työt jaetaan perheenjäsenten kesken
60
3 itse tehden ja sukulaisilta tai tuttavilta saadaan usein apua
5
4 itse tehden ja käytetään satunnaisesti ostopalveluja
3
5 itse tehden ja käytetään säännöllisesti ostopalveluja
2
6 pääosin ostopalvelujen avulla
0,2
7 pääosin sukulaisten, tuttavien j a muiden avulla
0,8
8 muuten, miten _______________________________
0,4

(N)

TAUSTATIEDOT
16. Vastaajan sukupuoli

1 mies 37 % 2 nainen 63 %

17. Mikä on teidän ja puolisonne/kumppaninne ikä?
1 vastaaja ka 52 (22–83)v. 2 puoliso ka 52 (18–92) v.
N 2 060
N 1 592
Seuraavat kysymykset koskevat vuotta 2005. Ympyröikää kunkin kysymyksen kohdalla sopiva/sopivat
vaihtoehdot.
18. Mikä seuraavista kuvasi parhaiten taloustyyppiänne?
1
2
3
4
5
6

%
yhden henkilön talous
18
pariskunta
48
yhden huoltajan lapsiperhe, nuorin kotona asuvista lapsista alle 18 v
3
kahden huoltajan lapsiperhe, nuorin kotona asuvista lapsista alle 18 v 23
perhe, kotona aikuisia lapsia
6
muu talous
2
(N 2 100)

19. Montako eri-ikäistä henkilöä kuului talouteenne?
1 0–6-vuotiaita
ka 1,46 (1–5) N 243
2 7–12-vuotiaita
ka 1,41 (1–5) N 233
3 13–17-vuotiaita
ka 1,41 (1–5) N 243
4 aikuisia
ka 1,90 (1–6) N 2094
Yhteensä taloudessa
ka 2,39 (1–14) N 2095
20. Mikä oli teidän ja puolisonne/kumppaninne ammattiasema? (% vastaajista)
maamuu
johtaja
toimityöneläkeopis- kotiäiti/
talous- yrittäjä
henkilö. tekijä
läinen
kelija
-isä
yrittäjä
vastaaja
3
6
3
23
25
27
3
3
puoliso
3
8
4
22
28
26
3
2

ei työelämässä
8
8

21. Mikä oli teidän ja puolisonne/ kumppaninne työaikamuoto?
Vastaaja
%
Puoliso
%
1 säännöllinen päivä- tai iltatyö 45
1 säännöllinen päivä- tai iltatyö 48
2 vuorotyö
9
2 vuorotyö
8
3 epäsäännöllinen työaika
13
3 epäsäännöllinen työaika
16
4 ei työelämässä
34
4 ei työelämässä
29
(N 2 014)
(N 1 562)
22. Tekikö joku taloutenne jäsenistä palkatonta vapaaehtoistyötä? Jos teki, kertokaa missä?
1 järjestössä tai yhdistyksessä (esim. urheiluseura, seurakunta,
hyväntekeväisyysjärjestö jne.)
25 %
2 autettiin toista taloutta (esim. lasten tai vanhusten hoito, muut kotityöt)
21 %
3 muualla, missä? .…………………………………………………………
4%
4 ei tehnyt
51 %
(N 2 104)
23. Tarvitsiko joku taloudessanne erityistä hoivaa korkean iän, vamman tai muun syyn
vuoksi?
1 kyllä 10 %
24. Mitä lemmikkieläimiä taloudessanne oli?

2 ei 90 %

(N)
2 046
1 581

1
2
3
4

koira / koiria
kissa / kissoja
joku muu lemmikki
ei lemmikkejä

23 %
19
6
59
N 2 108

25. Oliko taloutenne käytössä
henkilöauto tai pakettiauto?
tietokone, jossa Internet-yhteys?
26. Mikä oli vakituinen asuntonne?
1 omakotitalo
2 paritalo tai rivitalo
3 kerrostalo
4 jokin muu

%
%
1 kyllä 87
2 ei 13
1 kyllä 70
2 ei 30
(N 2 073)

%
50
18
31
1
N 2 063

27. Mikä oli asunnon asuinpinta-ala? …ka 101 (20–450) m2
(N 2011)
28. Millaisella asuinalueella asuitte?
1
2
3
4

kaupungin keskusta
esikaupunkialue tai kaupungin lähiö
maaseutukunnan keskus tai muu taajama
maaseudun haja-asutusalue

%
14
48
16
22
N 2 080

29. Millä Suomen suuralueella asuitte?
1 Helsingin seutu (Helsinki, Espoo, Vantaa, Kauniainen,
Järvenpää, Kerava, Vihti, Nurmijärvi, Tuusula, Hyvinkää,
Sipoo, Kirkkonummi)
23 %
2 Muu osa Etelä-Suomen lääniä
18
3 Länsi-Suomen lääni
32
4 Itä-Suomen lääni
13
5 Oulun lääni
10
6 Lapin lääni
3
N 2 070
30. Kuinka suuret olivat teidän ja puolisonne/ kumppaninne yhteenlasketut vuositulot veroja
vähentämättä (= bruttotulot) vuonna 2005?
%
1 alle 20 000 €
21
2 20 000–39 999 €
36
3 40 000–59 999 €
26
4 60 000–79 999 €
11
5. 80 000 € tai enemmän
6
(N 1998)

Tähän voitte halutessanne kirjoittaa yleisiä kommentteja palvelujen ostamisesta ja käyttämisestä,
toiveita erilaisista palveluyhdistelmistä ja muita kehittämisajatuksia.
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________
____________________________________________________________________

Kiitokset vastauksistanne!

LIITE 2 FAKTORIANALYYSIEN LATAUKSET
Palvelujen laatu -faktorit (Kysymys 12)
AmmattiSaatataitoinen
vuus
Internetin
palvelu toivottuna käyttöyksilölliajanmahdollisesti
kohtana
suus

Työntekijän
kansallisuus ja
kielitaito

Palvelun saatavuus toivottuna
ajankohtana

0,125

0,761

0,070

0,022

Sovitussa aikataulussa pysyminen

0,134

0,770

0,074

0,021

Palveluntuottajan tavoitettavuus
puhelimitse

0,128

0,655

0,081

0,126

Palveluntuottajalla on kotisivut
Internetissä

-0,029

0,095

0,860

0,009

Hinnan ja sisällön vertailumahdollisuus
palveluyritysten kesken

0,358

0,235

0,478

-0,042

Asianmukaiset työvälineet ja aineet

0,429

0,472

0,222

0,020

Työntekijällä todistus ammattitaidosta

0,660

0,036

0,252

0,206

Kotiin saa haluttaessa aina saman
työntekijän

0,659

0,076

-0,015

0,109

Yksilöllisten toiveiden huomioon
ottaminen

0,621

0,333

-0,039

-0,097

Työntekijän kyky kohdata asiakas

0,637

0,323

-0,014

0,081

Työntekijän kansallisuus

0,117

0,002

0,067

0,860

Työntekijän suomen kielen taito
(tarvittaessa ruotsin kielen taito)

0,172

0,151

-0,005

0,832

Palautteen antaminen helppoa esim.
Internet-sivujen kautta

0,111

0,053

0,836

0,097

Työntekijällä/yrityksellä todistus
luotettavuudesta

0,644

0,027

0,253

0,314

Yleinen suhtautuminen palvelujen käyttöön -faktorit (Kysymys 13)

Itse
Ammatillitekeminen
suus

Markkinoiden
kehittymättömyys

Työllisyys

Yhteiskunnan
vastuu

Kuluttajien pitäisi ostaa
kotitalouspalveluja työllisyyden
edistämiseksi

-0,099

0,249

0,082

0,548

-0,050

Jokaisen tulisi itse hoitaa kotinsa

0,682

0,117

0,061

-0,218

0,050

Yrityksiltä ostettavat palvelut ovat
ratkaisu väestön ikääntymisen
aiheuttamiin palvelutarpeisiin

0,070

0,510

0,076

0,228

-0,271

Kotitöiden tekeminen toisen taloudessa
edellyttää ammatillista osaamista

0,063

0,669

-0,031

-0,009

0,095

Kotiin ostettavien palvelujen
arvonlisäveroa tulisi alentaa merkittävästi -0,121

0,445

0,307

0,022

0,203

Kunnan velvollisuus on järjestää
ikääntyneiden tarvitsemat palvelut

0,214

0,150

0,053

-0,005

0,626

Kotitalouspalvelujen ostomahdollisuus
parantaa elämisen laatua

-0,338

0,383

0,164

0,363

0,136

Kotitalouspalveluja ei ole riittävästi
tarjolla

-0,106

0,177

0,735

0,123

-0,030

Kotitalouspalvelujen käyttö tekee
ihmisistä uusavuttomia

0,725

-0,083

0,029

-0,046

0,158

Kotitalouspalvelut vähentävät riitelyä
kotitöiden tekemisestä

-0,036

-0,126

0,035

0,715

0,207

Maahanmuuttajia pitäisi kouluttaa
työntekijöiksi palvelualoille

-0,024

0,152

0,010

0,520

-0,147

Kotitalouspalveluista on vaikea löytää
tietoja

0,075

-0,073

0,813

-0,012

-0,012

Yrityksiltä ostettavat kotitalouspalvelut
jäävät vain varakkaiden mahdollisuudeksi 0,279

-0,020

0,340

0,096

0,566

Kotitalouspalveluja pitäisi voida ostaa
”yhdeltä luukulta"

0,164

0,202

0,398

0,212

0,359

Kotitalouspalvelualalle pitäisi saada
kansainvälisiä yrityksiä

0,323

-0,036

0,118

0,429

-0,261

Kotitalouspalvelualan arvostus kohoaa
kehittämällä alan koulutusta

-0,011

0,689

0,051

0,161

0,026

Lasten edun mukaista on oppia
suoriutumaan kotitöistä

0,092

0,361

-0,006

-0,088

0,334

Kuntien pitäisi luopua omasta
kotitalouspalvelujen tuottamisesta ja
ostaa palvelut yksityisiltä palvelun
tarjoajilta

0,232

0,064

0,247

0,200

-0,566

Kotitöiden teettäminen perheen
ulkopuolisilla ei sovi tasa-arvoiseen
yhteiskuntaan

0,730

-0,130

0,020

0,013

0,039

0,213

-0,071

0,122

0,051

Elämyksiä etsitään tulevaisuudessa
entistä enemmän kotitöiden tekemisestä 0,544
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