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ESITYKSEN SISÄLTÖ
❖Erilaiset kiinteistöverojärjestelmät

▪ Verotuksen kohteena oleva kiinteistö
▪ Arvoperustat
▪ Järjestelmien rakenne ja arviointivastuu

❖Arvonmuodostus
▪ Massa-arvioinnin periaatteet
▪ Kiinteistöverotuksessa vallitsevat käytännöt
▪ Sijainnin huomioiminen massa-arvioinnissa

❖Kehitysnäkymiä Suomessa
▪ Kiinteistöverouudistus
▪ MaaVero- Maapohjien kiinteistöverouudistus
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VEROTUKSEN KOHTEENA 
OLEVA KIINTEISTÖ
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Maapohja
Rakennukset

Maapohja + 

Rakennukset

Viro
mm. maita joissa ei yksityistä 

maanomistusta, Ghana ja Tansania

Suomi

Ruotsi

USA

Kanada
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Maapohja + 

Rakennukset
Vaikka sekä maapohja että 

rakennukset ovat verotuksen 

kohteena niille voidaan määrittää 

erilliset arvot ja soveltaa eri 

verokantaa, kuten Suomessa. 

Arvioinnin kannalta 

yksinkertaisempaa on, että 

kiinteistölle määritetään ainoastaan 

yksi kokonaisarvo. Yleisempi käytäntö 

kansainvälisesti. 

VEROTUKSEN KOHTEENA 
OLEVA KIINTEISTÖ



ERILAISET ARVOPERUSTAT
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❖ Pääoma-arvo (Capital value)
▪ markkina-arvo

▪ reilu markkina-arvo

▪ rajoitettu markkina-arvo

▪ käypä arvo

▪ nykyinen käyttöarvo

❖ Vuotuinen arvo (Annual value)
▪ Kiinteistön tuotoista johdettu vuotuinen 

arvo

❖ Pinta-ala (Area)

❖ Tasavero (Flat rate)

Markkina-arvo (Market value) - arvioitu rahamäärä, 

jolla hyödyke tai vastuu arvopäivänä vaihtaisi omistajaa 

liiketoimeen halukkaiden ja toisistaan riippumattomien 

ostajan ja myyjän välillä asianmukaisen markkinoinnin 

jälkeen osapuolten toimiessa asiantuntevasti, harkitusti 

ja ilman pakkoa. (IVS)

≈



RAKENNE JA ARVIOINTIVASTUU
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❖ Keskitetty
Arviointi tehdään keskitetysti 
valtionhallinnon alaisuudessa 
yhtenäisin menetelmin.

+ Valtion sisäinen 
yhdenvertaisuus helpommin 
saavutettavissa

+ Suuremmat massat, 
halvempi yksikköhinta

- Ei paikallista joustavuutta

❖ Hajautettu
Arviointi tehdään hajautetusti 
osavaltioissa, kunnissa tai 
kaupungeissa. Mahdollisesti 
useita erilaisia järjestelmiä ja 
arviointimenetelmiä. 

+ Joustavuus, voidaan valita 
parhaiten paikallisiin 
olosuhteisiin sopiva menettely

- Valtiollisen yhtenäisyyden 
saavuttaminen hankalampaa



TYYPILLINEN 
ARVIOINTIJÄRJESTELMÄ

❖Verotuksen kohteena oleva kiinteistö koostuu 
maapohjasta ja rakennuksista

❖Kiinteistölle määritetään kiinteistön kokonaisarvoa 
kuvaava pääoma-arvo

❖Arviointi suoritetaan keskitetysti valtionhallinnon 
alaisuudessa
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ARVONMUODOSTUS
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MASSA-ARVIOINNIN PERIAATTEET
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”Massa-arviointi on määrätyn 

kiinteistöryhmän arvojen 

määrittämistä ennalta määrättynä 

päivänä, käyttäen yleistä tietoa, 

standardoituja menetelmiä sekä 

tilastollisia testejä”. (IAAO)

Käytännössä luodaan 

kiinteistömarkkinoita jäljittelevä 

matemaattinen malli, jonka avulla 

kiinteistöjen arvot tuotetaan.

Tavoitteena kustannustehokas ja 

riittävän tarkka arviointi.

Käytössä olevilla 

resursseilla suuri vaikutus 

arvioinnin tarkkuuteen.

Laadukkaan 

kiinteistömarkkinadatan sekä 

ominaisuustietojen saatavuus 

ensiarvoisen tärkeää.



KÄYTÄNNÖT KIINTEISTÖVEROTUKSESSA
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❖ Massa-arvioinnin kaksi konseptia
▪ CAMA, vallitseva käytäntö 

verotuksessa

▪ AVM, käytössä finanssialalla

❖ Arviointimenetelmät
▪ Kauppa-arvo

▪ Tuottoarvo

▪ Kustannusarvo

▪ Yhdistelmät

❖ Mallinnusmenetelmät
▪ Regressiomalleihin tukeutuvat 

menetelmät

▪ ANN

❖ Sijainnin huomioiminen 
massa-arvioinnissa
▪ Naapurustot ja arvoalueet

▪ Kriging

▪ GWR

▪ SAR▪ Valinta kiinteistötyypin perusteella



SIJAINNIN HUOMIOIMINEN 
MASSA-ARVIOINNISSA
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Naapurustot ja arvoalueet ovat yleisin käytäntö.

1. Sijainti

2. Sijainti

3. Sijainti

Suurin mahdollinen maantieteellisesti rajattu 

kiinteistöjoukko, jonka sisällä fyysiset, 

taloudelliset, hallinnolliset ja sosiaaliset tekijät 

ovat riittävällä tasolla samoja ja yhtenäisiä.

Käytännössä sijainnin vaikutus kiinteistön arvoon 

alueen sisällä on yhtenäinen.

Alueiden rajaamisessa hyödynnetään vesistöjä, 

maaston luonnollisia rajoja ja rakennettua infraa, 

kuten teitä ja rautateitä.



KEHITYSNÄKYMIÄ SUOMESSA
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KIINTEISTÖVEROUUDISTUS
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Maapohjien 

kiinteistöverouudistus

Rakennusten 

kiinteistöverouudistus

Lisätietoa:

https://vm.fi/kiinteistoverouudistus

https://vm.fi/kiinteistoverouudistus
https://vm.fi/kiinteistoverouudistus


MAAVERO – KESKEISET TEHTÄVÄT JA AIKATAULUT

4.4.2019 142017 2018 20202019

…

2021 2022

Käyttöönotto 

vuoden 2022 

kiinteistö-

verotuksessa

Hinta-alueiden muodostaminen ja hintojen laskenta

Lainsäädäntö eduskunnalle

Kuntatestit

Järjestelmän suunnittelu ja testiversio

Muodostamisjärjestelmän viimeistely

Uusien verotusarvojen laskenta vaikutusarviointeihin

Ylläpidon, siirtojen ja kansalaispalvelun toteutus

Hinta-alueiden ylläpito

Kansalaispalvelu (Verohallinnolle ja kansalaisille) 

Aineistoluovutus Verolle



HINTA-ALUEIDEN MUODOSTAMINEN
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HINTAPISTEET 

❖Hintapisteiden alkuperä
▪ Tonttikaupat
▪ Omakotitalokaupat
▪ Asuinhuoneistokaupat

❖Laatuvakiointi mm.
▪ Kaupan ajankohta 
▪ Rakennukset
▪ Ranta
▪ Tontin koko
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HINTAPISTEET4.4.2019 17



MIKROALUEET

❖ Ongelma: Sopiva koko maan kattava aluejako 
puuttuu

❖ Lähtökohtana ajatus siitä, että luonnolliset 
rajat kuten vesistöt, sekä rakennettu infra 
kuten tiet tukevat hinta-alueiden 
muodostamista

❖ Ratkaisu: Maastotietojärjestelmän tiedoista 
automaattisesti muodostetut mikroalueet
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MIKROALUEET



AUTOMAATION HYÖDYNTÄMINEN
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MIKROALUEISTA HINTA-ALUEISIIN
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TUOTANNON TILANNE

❖ Hinta-alueiden tuotanto 
käynnissä kahdeksassa 
maakunnassa

❖ Valmiina noin 70 kuntaa

❖ Arvioitu valmistuminen 
loppukesästä 
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Arthur Kreivi

Johtava asiantuntija 

MaaVero-projekti

arthur.kreivi@maanmittauslaitos.fi

KIITOS!

MaaVero
Esitelmän kuvat: 

www.pixbay.com

mailto:arthur.kreivi@maanmittauslaitos.fi
http://www.pixpay.com/

