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VEROHALLINTO, Henkilöverotuksen ohjaus- ja kehittämisyksikkö 
PL 325 
00052 VERO 
 
Viite:  A120/200/2015 
Asia: LUONNOKSET VEROHALLINNON OHJEIKSI KIINTEISTÖJEN ARVOSTAMISESTA KIIN-

TEISTÖVEROTUKSESSA JA MAA-AINEKSISTA SAATAVISTA TULOISTA 
 
Suomen Omakotiliitto kiittää lausuntopyynnöstä. Omakotiliitto ottaa tässä yhteydessä kantaa luonnokseen 
ohjeiksi kiinteistöjen arvostamisesta kiinteistöverotuksessa. 
 
YLEISTÄ 
 
Suomen Omakotiliitto on maamme pientaloasukkaiden ja vapaa-ajan asunnon omistajien valtakunnallinen 
edunvalvonta- ja palvelujärjestö. Omakotiliittoon kuuluu 260 vapaaehtoisvoimin toimivaa omakotiyh-
distystä ja vapaa-ajan asukkaiden yhdistystä, joiden yhteenlaskettu jäsenmäärä on yli 75.000 jäsen-
tä. Omakotiliitto on maamme 1,1 miljoonan pienkiinteistön omistajien ja 2,7 miljoonan asukkaan asialla. 
Lisäksi liitto ajaa maamme lähes 500.000 vapaa-ajan asunnon omistajien etua. 
 
TAUSTAA 
 
Lähes 2,7 miljoonaa suomalaista eli puolet maamme väestöstä asuu pientaloissa. Useiden tutkimusten 
mukaan 70 – 80 % suomalaisista haluaa asua omakotitalossa. Asumisen kustannukset ovat omakotitalois-
sa asuvilla suurimmat, neljännes-viidennes perheen käytettävissä olevista tuloista. Omakotitaloissa asuvien 
kotitalouksien asumiskustannusten kasvu Suomessa on ollut 4,4 % vuodessa vuosina 2009–2013. Kulujen 
ennustetaan kasvavan edelleen 3,5 prosenttia vuodessa vuosittain 2019 mennessä (Pellervon taloustutki-
mus PTT, 2015). Asumismenojen kasvun ennakoidaan jatkuvan voimakkaampana kuin nettotulojen kasvun 
vuosina 2015–2019. Korotukset asumismenoissa ovat tuntuvimpia omakotitalossa yksin asuvilla eläkeläisil-
lä. Öljylämmitteisessä omakotitalossa asuvan yksinelävän eläkeläisen asumismenojen arvioidaan kohoa-
van suhteessa käytettävissä oleviin tuloihin 47,1 %:sta (v. 2015) 50,5 %:iin (v. 2019). 
 
Asumismenoista kiinteistöverotus on noussut jo yli kolminkertaiseksi verojärjestelmän olemassa-
oloaikana, vuodesta 1993 alkaen. Kunnat ovat nostaneet kiinteistöveroprosenttejaan, kiinteistöveropro-
senttien ala- ja ylärajoja on korotettu kahdesti ja kiinteistöjen verotusarvoja on nostettu. Erityisesti kiinteistö-
jen verotusarvojen korotukset nostivat kiinteistöverotusta noin 10 % vuodessa vuodesta 2014 lähtien ja 
kiinteistöveroprosenttien ala- ja ylärajojen korotukset osaltaan myös nostivat asumismenoja huomattavasti 
lisää vuodesta 2015 lähtien. Tavoitearvon korotus laskentaperusteissa myös on osaltaan nostanut kiinteis-
töveroa. Kiinteistövero on vuonna 2015 noussut lähes puolessa Suomen kunnista. Lisäksi vapaa-ajan 
asunnon kiinteistövero nousee vuonna 2016 huomattavasti. Kiinteistöveron korotukset kohdistuvat eniten 
erityisesti omakotiasujiin ja vapaa-ajan asunnon omistajiin, jotka maksavat asumisestaan absoluuttisesti 
eniten. Kiinteistöveron korotukset vaikeuttavat suuresti asumista omakotitaloissa erityisesti pienitu-
loisten, vanhusten ja yksineläjien osalta. 
 
KIINTEISTÖJEN ARVOSTAMINEN KIINTEISTÖVEROTUKSESSA 
 
Omakotiliiton mielestä on erittäin tärkeää, että pyrkimyksenä on saada aikaiseksi kattava, yhtenäi-
nen ja selkeä ohjeistus kiinteistöveron arvostuskysymyksiin. Kiinteistövero ei kohtele kiinteistönomis-
tajia tasapuolisesti, ja siksi on oleellista että saadaan aikaiseksi järjestelmä joka on kaikille kiinteistönomis-
tajille oikeudenmukainen ja kohtuullinen. Kiinteistöverojärjestelmän tulee olla avoin ja läpinäkyvä kiinteis-
tönomistajille (erityisesti tonttihintakarttojen määräytymisen, aluehintojen ja rajojen, osalta, luvut 2.3, 2.6.1). 
 
On hyvä, että luvussa 3.5.3 tarkastellaan konkreettisilla ikäalennusprosenteilla erilaisten korjausten vaiku-
tuksia ikävähennyksiä vähentävinä tekijöinä. Näin pystytään periaatteessa saamaan esille tarkat vaikutuk-
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set remonteista rakennuksen verotusarvoon. Remonteista aiheutuvat kustannukset vaihtelevat tapauskoh-
taisesti huomattavasti.   
 
Luonnoksessa käytetyssä Esimerkissä 7 on laskelma, joka johdetaan ikävähennysprosenteista ja käänne-
tään vuosiksi. Tässä yhteydessä voitaisiin ehkä käyttää useampaa esimerkkiä eri kiinteistötyypeistä ja ra-
kennusmateriaalityypeistä. 
 
Kiinteistön kauppahinta jää usein kiinteistön isojen huolto- ja ylläpitokulujen sekä raskaiden korjaustarpei-
den takia hyvin matalaksi. Mikäli kiinteistöveroa ei tällaisissa tapauksissa kohtuullisteta, verovelvollisten 
yhtäläinen kohtelu ei toteudu. Kansalaisten taloudellisten olosuhteiden heikkeneminen ja alueellisesti er-
kaantuvat kehitystrendit tulevat vaikuttamaan kiinteistöjen arvoon yhä enemmän tulevina vuosina. 
 
Omakotiliiton mielestä kiinteistön verotusarvo ei saa olla ainakaan yli 75 % kiinteistön todellisesta arvosta, 
joka määräytyy viimeistään riippumattomassa kaupankäynnissä. Omakotiliitto pitää jo nykyistäkin 75 %:n 
tavoitemaksimia ylimitoitettuna. 
 
KIINTEISTÖVEROTUKSEN KEHITTÄMINEN 
 
Omakotiliitto pitää erittäin tärkeänä, että kiinteistöveroa kehitettäessä tulee asumismenoja käsitellä 
kokonaisuutena ja suhteuttaa ne kotitalouden käytettävissä oleviin tuloihin. Asumisen kustannus-
ten, kuten kiinteistöveron, kasvu on katkaistava, koska se supistaa kotimaista kulutusta ja jopa estää 
korjausrakentamista. Asumisen kustannuksella ei saa paikata valtion ja kuntien taloutta. Kaikkia asumis-
muotoja ja asumistalouksia eri puolilla Suomea tulee kohdella tasa-arvoisesti. 
 
Omakotiliitto on pitkään esittänyt kokonaisselvityksen tekemistä kiinteistöverotukseen ja on hyvä 
että työ on nyt käynnissä valtiovarainministeriössä. Selvitystyön tulee kehittää kiinteistöverotusta niin, 
että kiinteistönomistajien asumismenojen kasvattaminen saadaan pysähtymään. Selvitystyön myös tulee 
koskea myös sitä, miten kiinteistöverotus olisi tasapuolinen / oikeudenmukainen ja kuinka nykyisen kiinteis-
töverojärjestelmän loukut voidaan poistaa. Kiinteistöveron kehittämisessä lähtökohdaksi tulee ottaa 
asumistalous ja verotuksen kohtuullinen kohdistuminen asukkaisiin eikä verotuottojen kerääminen jatku-
vasti veroprosentteja, rajoja ja tavoitearvoja nostamalla.  
 
Kiinteistöverolta tulee poistaa alaraja, jotta kunnallinen itsehallinto toimisi ja kunnat voisivat periä pienem-
pää kiinteistöveroa kuin laki nykyään sallii. Asuntojen hintojen laskun tulee heijastua kiinteistöveroon 
myös laskevasti. Kiinteistöverotuksen tulee olla asumismuodosta riippumatta verotettaville oikeu-
denmukaista ja kohtuullista, ja sen tuottojen tulee selkeämmin kohdistua asumiseen ja asumisen infran 
hyväksi kunnassa. 
 
Ylisuurille kiinteistöveroille on kehitettävä leikkuri, jotta kiinteistöveron maksaminen ei muodostuisi 
mahdottomaksi käytettävissä oleviin tuloihin nähden. Tiedon aluehintojen muodostumisesta tulee myös 
olla kansalaisille avointa ja läpinäkyvää, jotta kansalaiset voivat vaatia oikaisua kiinteistöverotuksen vir-
heisiin. Omakotiliitto korostaa edellä mainittujen seikkojen huomioonottamista kiinteistöverotusta kehitettä-
essä. 
 
Omakotitaloasumisessa kyse on perustarpeesta eli asumisesta omassa asumiskäytössä olevassa omakoti-
talossa. Yleisenä yhteiskunnallisena tavoitteena Suomessa on taattava mahdollisuus kohtuuhintai-
seen asumiseen kaikille, asumismuodosta, omistusmuodosta tai muista seikoista riippumatta. Asumiskus-
tannusten kehitys ja kiinteistöverotuksen kehitys on ollut vastakkaista yhteiskunnan tavoitteeseen nähden. 
 
Suomen Omakotiliitto ry 
 
 
 
Mauri Harjula   Kaija Savolainen 
puheenjohtaja   toiminnanjohtaja 


