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Etätyö ja verovähennykset 
 
Etätyön tekeminen on lisääntynyt poikkeuksellisen tilanteen takia. Ilmoita tulonhankkimiskulut 
verotuksessa vain, jos ne ovat yli 750 euroa. Lisätietoa verohallinnon sivuilla: 
https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-veroilmoitus/tulot-ja-
vahennykset/tulonhankkimismenot/ 
 
 
Työhuonevähennys 
Etätyön vähennysoikeutta verotuksessa on laajennettu: työhuonevähennystä voi ilmoittaa myös 
satunnaisesta etätyöstä. 
 
Kun käytät omaa asuntoa työn tekemiseen tai olet vuokrannut erillisen tilan työskentelyyn, voit 
vähentää siitä johtuvia kuluja. Työhuonevähennys kuuluu tulonhankkimiskuluihin.  
 
Kaavamainen työhuonevähennys kattaa työhuoneen vuokran, kalusteet (esimerkiksi työpöytä ja 
työtuoli), valon, sähkön, lämmön ja siivouksen. Kaavamainen työhuonevähennys määräytyy 
etätyöpäivien mukaan. Työhuonevähennys on henkilökohtainen: molemmat puolisot voivat saada 
kaavamaisen etätyövähennyksen, jos he tekevät etätöitä. 
  
Kaavamaisen etätyövähennyksen euromäärät  

 Henkilö tekee etätyötä yli 50 % työpäivien kokonaismäärästä 900 € 
 Henkilö tekee etätyötä enintään 50 % työpäivien kokonaismäärästä 450 €  
 Henkilö tekee etätyötä satunnaisesti 225 €  

 
Kaavamaisen työhuonevähennyksen sijaan palkansaaja voi myös vähentää työtilasta 
aiheutuneet todelliset kulut. Todelliset kulut voi vähentää, jos työhön liittyy huomattavasti 
kotona tehtävää työtä. Todellisista kuluista on pyydettäessä esitettävä selvitys ja tositteet. 
Jos hankit kalusteita itse, voit vähentää niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot 
tulonhankkimiskuluina, jos kalusteet ovat pääasiassa työkäytössä. 
Jos hankintahinta on enintään 1000 euroa / kaluste, voit vähentää kulut kerralla hankintavuonna. 
Jos hankintahinta ylittää 1000 euroa, vähennä se vuosittaisina 25 %:n suuruisina poistoina. 
 
Lisätietoja löytyy verohallinnon sivuilta: https://www.vero.fi/henkiloasiakkaat/verokortti-ja-
veroilmoitus/tulot-ja-vahennykset/tulonhankkimismenot/ty%C3%B6huonev%C3%A4hennys/ 

Tässä päivämääriä, joita saatat tarvita, jos haet työhuonevähennystä: 

17.3.2020: Yliopiston tilat suljettiin Suomeen julistettujen poikkeusolojen johdosta 17.3.klo 16. 
18.3.2020: Koko henkilöstö siirtyi etätyöhön (vain kriittisiksi luokitellut ja fyysistä läsnäoloa 
ehdottomasti vaatineet toiminnot saivat jatkua yliopiston tiloissa). 
14.5.2020: Peruskoulujen opetus käynnistyi valtioneuvoston päätöksellä lähiopetuksena. Yliopisto 
höllensi tutkimustyölle asettamiaan rajoituksia (esim. kenttätutkimus, laboratoriotutkimus ja 
yliopiston suojattuja tietoliikenneyhteyksiä vaativa tutkimus sallittiin yksikön johtajan luvalla). 
Kirjaston palvelut aukesivat rajoitetusti. 
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16.6.2020: Poikkeusolot Suomessa julistettiin päättyneiksi 16.6.2020. 
17.6.2020: Henkilöstön on ollut mahdollista palata työskentelemään kampukselle yliopiston 
hybridimallin mukaisesti (ei riskiryhmäläiset, jotka jatkavat edelleen etätyössä). 
 
 
Työvälineet 
Työvälineitä ovat esimerkiksi tietokone, näyttö ja näppäimistö.  
Jos hankit työvälineitä itse, voit vähentää niiden hankinta-, huolto- ja korjausmenot 
tulonhankkimiskuluina, jos välineet ovat pääasiassa työkäytössä. Kuluista on pyydettäessä 
esitettävä selvitys ja tositteet. 
 

 Jos hankintahinta on enintään 1000 euroa / työväline, voit vähentää kulut kerralla 
hankintavuonna. 

 Jos hankintahinta ylittää 1000 euroa, vähennä se vuosittaisina 25 %:n suuruisina poistoina. 
 
 
Tietoliikenneyhteydet 
Olet itse hankkinut tietoliikenneyhteyden, voit vähentää sen kustannuksia 
tulonhankkimismenoina. Vähennyksen määrä on 
 

 50 % tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos käytät yhteyttä osittain työkäytössä 
 100 % tietoliikenneyhteyden kustannuksista, jos käytät yhteyttä pääasiassa työkäytössä. 

 
 
Matkakustannukset 
Voi vähentää asunnon ja työpaikan välisten matkojen kulut verotuksessasi niiltä päiviltä, jolloin 
käyt työnantajan toimipaikassa. Kuukausikortti voi olla tilanteesta riippuen halvin vaihtoehto, 
vaikka tekisit osan viikosta etätyötä. Matkakulut tulee vähentää halvimman kulkuneuvon mukaan. 
 
 
Kasvomaskit 
Jos käytät maskia joukkoliikenteessä kodin ja työpaikan välisillä matkoilla ja ostat maskit itse, voit 
vähentää maskien kustannukset verotuksessa asunnon ja työpaikan välisinä matkakuluina. 
Vähennyksen määrä on kaavamainen 2 euroa jokaiselta päivältä, jona teet vähennykseen 
oikeuttavan matkan THL:n 13.8.2020 antaman suosituksen jälkeen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Huomaa! 
 

 Muista säilyttää tositteet kuusi vuotta verovuoden päättymisestä (vuoden 2020 kuitit 
siis vuoden 2026 loppuun). 

 
 Tarkat ohjeet verovähennysten tekemiseen löytyvät verohallinnon sivuilta! Tähän on 

vain koottu asioita, joihin kannattaa kiinnittää huomiota veroilmoitusta tehdessä. Tätä 
informaatiota ei pidä tulkita yksilölliseksi veroneuvonnaksi. ISYHY ei vastaa tiedotteen 
mahdollisista puutteista tai virheistä.  

 


