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Kiinteistöverotusta vuodesta 1993 lähtien 
‒ Kiinteistövero voimaan 1993, jolla korvattiin katumaksu, 

manttaalimaksu, kiinteistöjen harkintaverotus ja 
asuntotulon verotus 

‒ Uudistus pääomatulo- ja yritysverouudistuksen 
yhteydessä: liikkumaton veropohja (EU-jäsenyys) 

‒ Fiskaalinen tavoite: kasvava ja vakaa vero kunnille 
‒ Objektivero, ei riipu verovelvollisen tuloista vaan 

kiinteistön ominaisuuksista – eikä pelkästään markkina-
arvosta 

‒ Koskee kaikkia kiinteistön omistajia (hlö, yritys, yhteisö) 
‒ Suhteellinen vero, matalat veroprosentit  
‒ Hallinnollisesti kevyt, massamenettelyyn perustuva 
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Veron määräytymisperusteet 

‒ Veropohja ja rajaukset: maapohja ja rakennukset, 
mutta maa- ja metsätalousmaa eivät kuulu veron 
piiriin 

‒ Veroprosentit määrää kunta vuosittain 
‒ Maapohja ja rakennukset verotetaan erikseen 
‒ Maapohjan kiinteistövero = maapohjan verotusarvo (tavoite: 

75 % käyvästä hintatasosta) x maapohjaan sovellettava 
veroprosentti 

‒ Rakennuksen kiinteistövero = rakennuksen verotusarvo (= 
jälleenhankinta-arvo (75 %) - ikäalennukset) x rakennukseen 
sovellettava veroprosentti 
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Veroprosentit vuonna 2018 

‒ Kunta määrää veroprosentit lain määräämien 
vaihteluvälien puitteissa: 
‒ Yleinen kiinteistöveroprosentti: 0,93 – 2,00  
‒ Vakituisten asuinrakennusten kiinteistöveroprosentti: 0,41 – 0,90 

(0,41 - 1,00 vuodesta 2019 lähtien) 
‒ Muiden kuin vakituisten asuntojen kiinteistöveroprosentti: 0,93 – 2,00  
‒ Yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti: 0,00 – 2,00 
‒ Voimalaitosten kiinteistöveroprosentin yläraja: 3,10 
‒ Rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti: 2,00 - 6,00 (pk-

seudun kunnilla vähint. + 3 %-yks. korkeampi kuin yleinen 
kiinteistöveroprosentti) 
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Veropolitiikassa suosikki 
‒ Kiinteistöveron osuutta verotuksessa halutaan 

kasvattaa (OECD, IMF, EU, taloustieteilijät) 
‒ Verotuksen ja talouden tehokkuus:  
‒ Kiinteistövero tehokas vero parhaimmillaan: jos 

verovelvollinen ei voi vaikuttaa veron määrään 
‒ Työn verotusta kevennetään, kiinteistöveroa ja haittaveroja 

kiristetään 
‒ Veropohja ei pakene maan rajojen ulkopuolelle 
‒ Lisää maankäytön tehokkuutta 
‒ Ympäristöystävällinen ja tehokas yhdyskuntarakenne 
‒ Kiinteistön arvonnousun vuotuinen vero (pääomatulovero) 
‒ Asuntotulon verottaminen (kulutusvero) 
‒ Maksuna saaduista palveluista (hyöty-vero) 
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Kiinteistöverotukseen liittyviä ongelmia nyt 
‒ Verovelvollisten näkökulmasta: ei kohtele tasapuolisesti 

verovelvollisia (verotusarvostus kaipaa päivitystä) 
‒ Kuntien näkökulmasta: kiinteistötiedoissa puutteita tai 

tiedot eivät välity, jolloin verotuloja jää saamatta 
‒ Verohallinnon näkökulmasta: hallinnollista taakkaa 

kevennettävä 
‒ Oikeudenmukaisuuskeskustelu: Kiinteistövero 

määräytyy kiinteistön ominaisuuksien perusteella – ei 
omistajan tulojen tai varojen → tietojen ajantasaisuus 
varmistettava 

‒ Huonosti toimiva kannustin kunnallistalouteen jos 
verotusarvot eivät reagoi aktiivisiin infra- ja 
palveluparannuksiin (kaavoitus) 
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Arvostamisjärjestelmä on jäänyt jälkeen 
kehityksestä 
‒ Sekä viitearvoista että teknisesti 
‒ Kansalaispalaute lisääntyy mitä enemmän 

veroprosentteja (veron tasoa) korotetaan 
‒ Verovelvolliset eivät tiedä verotusarvojen 

määräytymisperusteita, eivät avoimesti esillä  
‒ Mitkä ongelmat ja puutteet nykyisessä 

järjestelmässä ja miten ne pitäisi korjata? 
‒ Kehityshanke ollut käynnissä jo vuodesta 2012 
‒ Minkälainen on laajan hyväksynnän ansaitseva 

kiinteistövero? 
‒ Väärää tietoa on helppo saada uutisoitua 
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Julkaistuja selvityksiä 
‒ Esiselvitys verotusarvoista: Kiinteistöjen arvostamisperusteiden 

kehittämistarve kiinteistöverotuksessa (Peltola, MML, 2014): 
‒ Suhteellinen verotusarvo (verotusarvo / kauppahinta): asunto-osakeyhtiö-

muotoiset kiinteistöt 20 - 40 %, rakennetut omakotikiinteistöt 20 - 50 %, 
asuntotontit 20 - 60 %, muut kuin asumisen kiinteistöt 30 - 70 %. 

‒ Efektiivinen veroaste (vero / kauppahinta): asunto-osakeyhtiö-muotoiset 
kiinteistöt 0,08 - 0,2 %, rakennetut omakotikiinteistöt 0,1 - 0,3 %, asuntotontit 0,1 
- 0,4 %, muut tontit 0,1-0,5 %. 

‒ Rakennusten arvostaminen verotuksessa, Haahtela 5/2013: 
”Kiinteistöjen käyvän hinnan määrittäminen kiinteistöverotusta 
varten”: nykyinen periaate on suositeltava edelleen 

‒ Risto Peltola, MML: ”Maapohjien aluehintojen 
arviointimenetelmän kehittäminen kiinteistöverotuksessa” 
VNK 18/2015 
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Haasteita uudistukselle 
‒ Suomi on heterogeeninen ja suuri alue (ml. Ahvenanmaa), jossa 

verotusarvot vaihtelevat suuresti ja siten myös 
kiinteistöveroprosentit vaihtelevat suuresti: vero korkein 
pääkaupunkiseudulla absoluuttisesti, mutta suhteellisesti 
taantuvilla alueilla  

‒ Rakennukset tuottavat n. 73 % veron tuotosta 
‒ Maapohjaan kohdistuva vero olisi tehokkaampi ja oikeudenmukaisempi jos 

markkina-arvon määrää sijainti, sijainti ja sijainti 

‒ Nykyinen hallitus korottanut veroa yht. 100 m€ (verokertymä 
noussut 175 m€) 

‒ SOTE-uudistus kasvattaa kiinteistöveron merkitystä kuntien 
tulolähteenä (-12 %-yks. kunnallisverosta pois, myös VOS-
uudistus: 50 % kiinteistöverosta otetaan mukaan kuntien 
verotulotasaukseen) 

‒ Kuntien toimittamissa kiinteistötiedoissa puutteita 
‒ Verohallinnon pidettävä omaa rekisteriä kiinteistötiedoista 
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Verotusarvot yhteenlaskettuna maakunnittain 
v. 2017 
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Kiinteistöverotulojen jakauma maakunnittain 2018, 
milj. euroa (laskennallinen) 
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Kiinteistöverokertymä lajeittain, 2018 
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Kohde 
Kertymä milj. 

€ Osuus 
Vaihteluväli 

2017 
Keski-
määrin 

Yleinen kiinteistöveroprosentti, 
rakennukset 574 31,0 % 0,93 - 1,80 0,99 
Yleinen kiinteistöveroprosentti, 
maapohja 475 25,7 % 0,93 - 1,80 0,99 

Vakituiset asuinrakennukset 581 31,4 % 0,41 - 0,90 0,46 
Muut kuin vakituiset 
asuinrakennukset 93 5,0 % 0,93 - 1,80 1,07 
Voimalaitosrakennukset ja –
rakennelmat 81 4,4 % 0,93 - 3,10 2,82 
Rakentamattomat 
rakennuspaikat 23 1,2 % 0,93 - 6,00 2,80 

Yleishyödylliset yhteisöt 9 0,5 % 0,00 - 1,80 0,41 
Maa- ja metsätalouden 
maapohja ja rakennukset                             
15      0,8 %     
  
Yhteensä 1 850 100,0 % 



Rakennusten vero kuntien varsinainen tulolähde 
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Kiinteistöveron tuotto, mrd. €, nimellinen 2004 – 2021* 

19.6.2017 
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Veroprosenttien kehitys, 1993 - 2017 

19.6.2017 
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Hankkeen tavoitteet ja aikataulu 
‒ Selkeä, ymmärrettävä ja yksinkertainen  
‒ Läpinäkyvä arvonmääritys, avoin tieto kaikille 
‒ Ajantasainen, jatkuvasti päivittyvät verotusarvot  
‒ Massamenettelyyn perustuva, kustannus-tehokas menetelmä 
‒ Hallinnollisesti kevyt, hyödynnetään kerättyjä tietoja systemaattisesti 

ja tilastoanalyysi-ohjelmistoilla (paikkatietojärjestelmä) 
‒ Yhdenvertainen ja tasapuolinen verokohtelu 
‒ Hyvänä tulolähteenä kaikille kunnille tulevaisuudessa 
‒ Verotusarvot muuttuvat → veroprosentteja joudutaan mahdollisesti 

muuttamaan 
‒ Tarkoituksena ei ole korottaa kiinteistöveroa verotusarvoja 

korottamalla, vaan tarjota parempi sekä oikeudenmukaisemmin ja 
tasapuolisemmin kohteleva veropohja kuntien rahoituslähteeksi 

‒ Aikataulu: vuonna 2020 käyttöön uudet arvostamismenetelmät 
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MaaVero-hanke  
‒ Maanmittauslaitos tuottaa uudet hinta-alueet koko Suomen alueelle 
‒ Ohjausryhmä: vm, mmm, Verohallinto, Kuntaliitto, MML 
‒ Menetelmää on kehitetty Maanmittauslaitoksen 

tutkimuskonsortiossa. Tutkimuksen on tehnyt johtava asiantuntija 
Risto Peltola (MML) 

‒ Hanketta johtaa projektipäällikkö Ari Tella MML:ssa 
‒ Menetelmä perustuu tilastomatemaattiseen paikkatietoanalyysiin, 

jossa hyödynnetään tehokkaasti toteutuneiden kiinteistö- ja 
asuntokauppojen hintatietoja 

‒ Kustannustehokas menetelmä, jolla voidaan päivittää maapohjien 
verotusarvot suhteellisia hintaeroja vastaten vallitsevalle hintatasolle 

‒ Lisää kiinteistöveron ajantasaisuutta, oikeudenmukaisuutta ja 
läpinäkyvyyttä 

‒ Valtava työ määrittää uudelleen hinta-alueiden kartasto 
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Rakennusten arvostamishanke 

‒ Hanke käynnistyi 2018 alussa 
‒ Tilastokeskus vastaa toteutuksesta 
‒ Rakennustyypeittäin rakentamiskustannuksen 

yksikköarvo (nk. Uudishinta) 
‒ Rakennusten arvonmääritysperustetta 

yksinkertaistetaan huomattavasti: rakennustyyppi, 
koko, ikä ja alue (6 aluetta) 

‒ Vuoden 2020 kiinteistöverotukseen 
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Miksi uudistaminen on välttämätöntä? 
‒ Jos verotusarvostus on epäoikeudenmukainen, 

kiinteistöverosta ei pystytä tekemään oikeudenmukaista 
edes veroprosentteja alentamalla 

‒ Nykyinen arvostamisperiaate on hyvä: ei subjektiivista tai 
tapauskohtaista arvostamista, vaan perustuu objektiivisiin 
hintahavaintoihin kokonaan (kustannustehokas) 

‒ Verotusarvostuksessa on epäjohdonmukaisuuksia: 
maapohjien ja rakennusten hinta- ja kustannuskehityksessä 
suuria muutoksia 

‒ Ei voida tyytyä 1970-80 luvuilla tehtyyn arvostamispohjaan: 
silloin arvostamislakia olisi muutettava 

‒ Uudistus toteutetaan siten, että veron tasoa ei koroteta eikä 
alenneta, mutta viitehinnasto päivitetään ja uudistetaan 

‒ Hintataso ei ole verotusarvo: varovaisuusperiaate sekä 
karkeistaminen 

‒ Veroprosentti määrää veron tason! 
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Verokertymät verolajeittain, milj. euroa 2008 – 2021* 

22.3.2018 
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Elina Pylkkänen 
Finanssineuvos 
Puh. 0295 16001 (vaihde) 
Lisätieto: etunimi.sukunimi@vm.fi 
www.vm.fi 

Valtiovarainministeriön viestintä 
vm-viestinta@vm.fi 
Mediapalvelunumero (arkisin 8–16) 02955 30500 
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