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Ei yksin %, vaan myös veropohja

Y

Helposti verotuksen tasoa mittaillaan pelkästään veroprosentteja vertaamalla. Veron tason määrää kuitenkin
viime kädessä veron määräytymispohja, johon veroprosenttia sovelletaan. Veropohjaan kohdistuvat
vähennykset, vaillinainen tietopohja, subjektiivinen arvonmääritys sekä muut epäsäännönmukaisuudet
määrittävät lopultakin sen, kuinka tehokas vero on ja kuinka oikeudenmukaisesti vero kohtelee
verovelvollisia.

leensä verotuksen por
saanrei’istä puhutaan
vain siinä yhteydessä,
kun verovelvollinen tar
koituksellisesti hyödyntää
lainsäädännössä olevia aukkoja yrittäes
sään välttää tai keventää verotaakkaan
sa eli harjoittaa verosuunnittelua. Mutta
vanhanaikainen tai ajastaan jälkeen jäävä
verojärjestelmä yhdessä puutteellisten
veropohjaa koskevien tietojen kanssa
voi tarjota verovelvollisille porsaanreikiä
pyytämättäkin.
Veron määrään vaikuttaa paitsi vero
prosentti, myös veron määräytymispohja
eli verotuksen kohteena olevan entiteetin
verotusarvo. Tätä kutsutaan veropohjak
si. Veron määrä voi jäädä pieneksi, vaikka
veroprosentti olisi hyvinkin korkea, jos
veron määräytymispohjaa pienentävät
erilaiset verovähennykset tai aliarvostus.
Usein verovähennykset tuottavat vielä
pä monimutkaisen verolainsäädännön,
joka mahdollisesti kohtelee hyvin epä
tasapuolisesti samassa asemassa olevia
verovelvollisia, etenkin jos vähennysten
saaminen riippuu verovelvollisen omasta
aktiivisuudesta ja valveutuneisuudesta.

Vaikka veroprosentti olisi
korkea, veron määrä voi jäädä
pieneksi, jos veropohjan arvo
on matala.
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Tarkastelen seuraavassa verojen luon
netta ja kohtaantoa käyttäen esimerkki
nä kiinteistöverotusta. Tämä vero toimii
havainnollistajana erityisen hyvin juuri
nyt, koska kiinteistöverotusta ollaan – toi
vottavasti – uudistamassa. Kiinteistövero
tuksen tekee kiinnostavaksi erityisesti sen
ajankohtaisuus ja kyseisen veromuodon
suosituimmuus ekonomistien keskuudes
sa. Taloustieteilijät pitävät kiinteistöveroa
tehokkaana verona, joka parhaimmillaan
ei vääristä markkinatoimijoiden – kotita
louksien ja yritysten – taloudellisia pää
töksiä (vrt. progr. ansioverotus).
Veron tehokkuus tässä yhteydessä tar
koittaa sitä, että kiinteistövero ei vääristä
taloudellisia valintoja silloin, jos kiinteis
tön omistaja ei voi omilla toimillaan vai
kuttaa veron määrään. Tämän kriteerin
toteutuminen riippuu tosin kiinteistöve
ron määräytymisperiaatteista. Suomen
järjestelmässä veron määrään voi itse
vaikuttaa, esimerkiksi koska se riippuu
rakennuksen kokonaisalasta ja muis
ta sen ominaisuuksista. Muun muassa
Teemu Lyytikäinen (2012) on aiem
min kirjoittanut tähän aiheeseen liittyen
hyvän artikkelin.
Myös kansainväliset talousjärjestöt
IMF ja OECD samoin kuin EU:n komis
sio antavat yhtenään Suomen veropoli
tiikalle selviä suosituksia: talouskasvun
ja työllisyyden nostamisen nimissä työn
teon verotusta on kevennettävä ja kiin
teistöverotusta korotettava (esim. OECD
2018). Verotuksen painopistettä pitäisi

voimakkaasti siirtää työn, pääomien ja
yrittämisen verotuksesta kiinteistöjen
ja kulutuksen verotukseen. Politiikan
retoriikassa toistuu erityisesti työn ve
rotuksen keventäminen ja haittaverojen
korottaminen. Haittaveroilla tarkoitetaan
lähinnä alkoholi- ja tupakkaveroa.
KIINTEISTÖVEROTUKSEN UUDISTUS
ON VASTATUULESSA

Kiinteistöverotuksessa sovellettavaa va
rojen arvostamislakia aiotaan nyt uudis
taa päivittämällä pahasti jälkeen jääneet
rakennusten ja maapohjien verotusar
vot. Nykyisin sovellettavat arvostamis
järjestelmäthän ovat peräisin 1970- ja
1980-luvuilta, ja ne ovat aikoinaan VTT:n
tuottamat. Ne ovat olleet käytössä kiin
teistöverotuksen alkuajoista lähtien.
Kiinteistöverotus otettiin Suomessa
käyttöön vuonna 1993 samalla kun pie
nimuotoisista katu- ja manttaalimaksusta
sekä asuntotulon verotuksesta luovuttiin
(Viherkenttä 1993). Tarkoituksena oli
valmistautua Euroopan unionin jäsenyy
teen turvaamalla veropohjien pysyvyys.
Kiinteistöt eivät nimittäin voi siirtyä yli
maarajojen, vaikka sisämarkkinoilla tur
vataankin unionin peruspilarin mukaiset
vapaudet: tavaroiden, palvelujen, työvoi
man ja pääomien vapaa liikkuvuus.
Laki varojen arvostamisesta verotuk
sessa määrittelee sen, millä perusteella
rakennukset ja maapohja arvostetaan
kiinteistöverotuksen toimittamisessa, ts.
sen, miten kiinteistöjen verotusarvot las

Elina Pylkkänen
tähdentää, että veron
tehokkuus ja oikeudenmukaisuus riippuu
veropohjan arvostamissäännöistä.
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EU:N SISÄMARKKINOILLAKAAN KIINTEISTÖVERON VEROPOHJA EI VOI
SIIRTYÄ YLI MAARAJOJEN.

ketaan. Alkusyksyllä 2018 lausuntokier
roksella olleessa lakiesitysluonnoksessa
(VM 2018) ehdotettiin, että rakennusten
verotusarvojen määräytymisperusteet
uudistetaan korvaamalla nykyiset jäl
leenhankinta-arvot Tilastokeskuksen
tuottamilla rakennustyyppikohtaisilla
perusarvoilla, jotka olisivat 70 prosent
tia käyttötarkoitukseltaan vastaavien
rakennusten rakentamismääräysten ja
-käytäntöjen mukaisista keskimääräisis
tä alueellisista rakentamiskustannuksista
verovuonna. Tonttien uusi arvostamis
peruste, josta verotusarvot johdetaan,
muodostuisi kiinteistöjen kauppahin
tatiedoista ja muista tietolähteistä joh
detuista alueellisista hintavyöhykkeistä,
jotka puolestaan Maanmittauslaitos vuo
sittain tuottaa.
Hallituksen esitys arvostamislain
uudistamisesta ei eri tahoilta saatujen
kriittisten lausuntojen1 jälkeen päätynyt
kään eduskunnan käsiteltäväksi, vaan se
jätettiin pöydälle mahdollisesti odotta
maan ensi kevättä tai syksyä, ja annetta
vaksi samassa yhteydessä, jolloin myös
kiinteistöverolakia, jossa säädetään kiin
teistöveroprosenteista, tullaan ilmoituk
sen mukaan muuttamaan2. Tarkoituksena
lakiesityksen mukaan oli saada vietyä uu
sien arvostamismenetelmien mukainen
päivitetty järjestelmä Verohallinnon
nk. Valmis-ohjelmistoon, johon kaikki
muutkin verolajit on se viety tietojär
jestelmäuudistuksen yhteydessä. Nyt
tämäkin viivästyy (ilmoitus vm:n sivus
toilla), ja vanhan arvostamisjärjestelmän
mukainen verolaskenta joudutaan vielä
implementoimaan uuteen it-systeemiin
ja suunnitelmien mukaan uudestaan
kun laki hyväksytään uuteen systeemiin
vuonna 2022. Eli lakiesityksen jättämi
nen pöydälle tuotti lisäkustannuksen
myös hallinnollisesti.
Poikkeuksellisen asiasta tekee se, että
harvoin mitään lakiuudistusta on valmis
teltu yhtä kauan ja ennen kaikkea yhtä
huolellisesti kuin tätä. Reformiehdotusta
on edeltänyt monta asiantuntijaselvitystä
04
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ja tieteellistä tutkimusta, joissa arvioi
daan kiinteistöverotuksessa sovellettavan
arvostamismenetelmän periaatteita ja so
veltuvuutta (Haahtela 2013) sekä kehi
tetään uutta tilastollista analyysimetodia
maapohjien hinta-alueiden luomiseksi
(Peltola 2014, 2015) ja menetelmää
olemassa olevien ja sittemmin tulleiden
rakennustyyppien yksikköarvojen mää
rittelemiseksi (Tilastokeskus 2018).
Uudistuksen valmistelu aloitettiin
jo 2012, ja valmistelu on pitkin matkaa
ollut täysin avointa ja keskustelevaa.
Uudistukselle on tehty viestintäsuun
nitelma nettisivustoineen 3, ja alusta
pitäen on järjestetty kaikille kiinnostu
neille avoimia seminaareja puolivuosit
tain. Seminaareihin on voinut osallistua
myös etänä videoyhteyden välityksellä.
Uudistamishankkeessa ovat olleet muka
na valtiovarainministeriön lisäksi Kunta
liitto, Verohallinto, Maanmittauslaitos,
Tilastokeskus sekä maa- ja metsätalous
ministeriö. Sen lisäksi hankkeessa on
kuultu myös akateemisesti aihealueella
meritoituneita professoreita ja tutkijoita4
sekä selvitetty muiden maiden arvosta
misjärjestelmiä.

Kiinteistöverotuksen
uudistusta on valmisteltu
pitkään laajapohjaisesti ja
huolellisesti.
Uudistus olisi tärkeä erityisesti verotuk
sen yhdenvertaisuuden toteutumisen, ta
sapuolisuuden ja oikeudenmukaisuuden
toteutumiseksi. Tärkeää samassa yhtey
dessä on toki se, että myös verotuksen
pohjana olevat kiinteistötiedot olisivat
mahdollisimman totuudenmukaiset ja
ajan tasalla. Kiinteistövero kun on kun
nille yhä tärkeämpi verotulojen lähde,
varsinkin jos sote- ja maakuntauudis
tukset toteutuvat.
Miksi rakennusten ja maapohjien ar
vostamisjärjestelmien uudistamista on

niin vaikea viedä eteenpäin? Varmasti
yksi syy on lakiehdotuksesta lausuntonsa
antaneiden voimakas vastustus. Kiinteis
tövero on yksi vihatuimmista veroista,
vaikka se on Suomessa tasoltaan paljon
matalampi kuin anglosaksisissa maissa
ja esimerkiksi Tanskassa (EU 2018, OECD
2018). Meillä se on 0,8 prosenttia bkt:sta,
kun se esimerkiksi Kanadassa ja IsossaBritanniassa on yli 3 prosenttia (kuvio
1). Suomen verojärjestelmässä kiinteis
töverotulo on vain seitsemän prosenttia
siitä määrästä, joka kerätään ansiotulo
veroina. Samoin kuntatalouden tuloista
se on keskimäärin alle neljä prosenttia.
Vastaavasti keskituloisen palkansaajan
verotus on selvästi OECD-maiden kes
kiarvoa korkeampi (OECD 2018).
KIINTEISTÖVEROTUKSEN
UUDISTUKSELLE ON TARVETTA
MONISTA SYISTÄ

Kiinteistöveron hyväksyntää luulisi li
säävän se, että se on hyvin kattava vero:
verovelvollisia ovat kaikki kiinteistöjen
omistajat, kotitaloudet, yritykset, yhtei
söt, valtio ja kunnat (toisen kunnan alu
eella olevista kiinteistöomistuksista).
Myös ulkomaiset kiinteistöjen omistajat
ovat verovelvollisia. Vaikka kansainväli
nen yhtiö ei maksaisi yhteisöveroa Suo
meen laisinkaan, on sen joka tapauksessa
maksettava kiinteistövero siihen kun
taan, jossa sillä on kiinteistöomaisuutta.

Kiinteistöjen verotusarvoja
ei ole päivitetty aikoihin,
joten verosta on tullut
epäoikeudenmukaisempi.
Vero ei voi määräytyä oikeudenmukai
sesti, jos verotusarvot eivät päivity suh
teellisten markkina-arvojen kehityksen
mukaisesti kuten arvostamislaissa sää
detään. Yhä räikeämmäksi epäoikeu
denmukaisuus on muodostunut, kun
veroprosentteja on korotettu nykyisillä

Kuvio 1. Kiinteistöverotuoton suhteellinen osuus maan bkt:een verrattuna.
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Lähde: OECD (2018).

Kuvio 2. Vakituisen asuinrakennuksen kiinteistöveroprosentit 1993–2019, laissa
määrätty ala- ja yläraja sekä keskimääräinen kunnissa sovellettu veroprosentti.
1,2
1,0
0,8

LAIN MÄÄRÄÄMÄ YLÄRAJA
KUNTIEN KESKIARVO
LAIN MÄÄRÄÄMÄ ALARAJA

0,6

Uudistuksen tavoitteena ei
ole kiinteistöverotuksen tason
korottaminen.

0,4
0,2
0,0
1993 1995 1997 1999 2001 2003 2005 2007 2009 2011 2013 2015 2017 2019
Lähde: Kuntaliitto.

epäsuhtaisesti jälkeenjääneillä vero
tusarvoilla (mm. vuosina 2010, 2015, 2017
ja 2018). Koska suhteelliset verotusarvot
ovat neljän vuosikymmenen takaista pe
rua, eivät viimeaikaiset asuinalueiden
suhteelliset arvonnousut (esimerkiksi
metron varrella) kuntien sisällä heijas
tu nykyjärjestelmässä verotusarvoihin.
Epäsuhta on suuri myös kuntien välillä.
Tämän päivän markkina-arvoihin pe
rustuva vero olisi todennäköisesti prog
ressiivisempi kuin vuosikymmenten
takaa periytyvä arvostus, joka heijastaa
silloista hintakuvaa. Arvostamisjärjestel
mien uudistus korjaa nimenomaan tätä
oikeudenmukaisuusvajetta ja tietenkin
myös verokohtelun yhdenvertaisuuden
ongelmaa: kuntien välillä ja kuntien si
sällä on alueita, joissa verotusarvot eivät

Lausunnoista ilmi tullut pelko on, että
verotusarvojen noustessa myös makset
tava kiinteistövero nousisi vastaavasti.
Nekin tahot, jotka puoltavat hanakasti
verotuksen painopisteen siirtämistä työn
verotuksesta kiinteistöverojen suuntaan,
ovat olleet hyvin epäluuloisia ja kriittisiä.
Lausuntokierroksella ollut lakiehdotus
lähtee kuitenkin nimenomaisesti siitä,
että veroprosentteja tarkistetaan alas
päin vastaavasti siten, että verotuksen
taso ei lähtökohtaisesti nouse eikä laske.
Vaikka veroprosenttien asettaminen on
kuntien itsemääräämisoikeuden piirissä,
huoli veron korotuksesta uudistuksen var
jolla lienee turha, sillä kunnat ovat olleet
hyvin kitsaita veroprosenttien korotta
misessa. Viime vuosina lainsäädäntöteit
se toteutetut kiinteistöveroprosenttien
alarajojen korotukset ovat olleet eritoten
pääkaupunkiseudulla ja suurimmissa
kaupungeissa ns. pakkokorotuksia, ts.
kaupungit ovat mieluumminkin halunneet
asettaa kiinteistöveroprosenttinsa lain
salliman alarajan tuntumaan (kuvio 2).

enää lainkaan vastaa suhteellisia eroja
markkina-arvoissa.
Lisäksi 1990-luvun alkuun verrattuna
on tullut paljon uusia ja erilaisia raken
nustyyppejä, joita ei nykyjärjestelmässä
määritellä arvostamislaissa tarkoitettuun
arvoonsa. Kun uusille rakennustyypeille
ei ole ollut olemassa samankaltaisella ar
vostamisperiaatteella muodostettua yk
sikköarvoa, sisältyy niiden arvostukseen
mahdollisesti suurtakin sattumanvarai
suutta. Myös rakentamismääräykset ovat
tiukentuneet mm. energiatehokkuuden
vaatimusten vuoksi niin, että rakentami
sen yksikkökustannukset ovat nousseet
huomattavasti. Lakiesityksestä käy ilmi
esimerkiksi, että pientalon rakentamis
kustannus asuinneliötä kohti on puolta
suurempi kuin kerros- tai rivitalon.

Vaikka OECD ja EU:n komissio suosittele
vat kiinteistöveron tasokorotusta, samaan
hengenvetoon suosituksissa todetaan,
että verotusarvot on saatettava kiireesti
ajan tasalle ja uudistus on vietävä täytän
töön mahdollisimman nopeasti (OECD
2018, EU 2018). Myös komissio korostaa
sitä, että verotusarvojen jälkeenjäänei
syys lisää veron regressiivisyyttä (EU
2015) ja sen vuoksi verotusarvojen vuosit
tainen päivittäminen on erityisen tärkeää.
Kaikkein kalleimmissa sijainneissa
olevien asuinhuoneistojen suhteellinen
ja efektiivinen veroaste ovat kaikkein ma
talimpia (Peltola 2014). Tähän on oi
keusteitse saatukin jo pieni korjaus, kun
Korkein hallinto-oikeus teki tänä vuon
na ratkaisun, jonka mukaan maapohjan
verotusarvon laskemisessa tulee käyttää
toteutunutta, eikä asemakaavan mukaista
rakennusoikeutta (KHO 2018:45), kuten
aiemmin on menetelty.
Ongelmia veron tasapuolisuuteen ja
yhdenvertaisuuteen aiheuttaa myös se,
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että kiinteistötiedoissa on pahoja puut
teita, eritoten puuttuvia ja päivittämät
tömiä rakennustietoja. Monista kunnis
ta rakennusten tiedot lähetetään vielä
manuaalisesti väestörekisterikeskuksen
rakennustietokantaan, josta Verohallinto
saa tiedot verotusta varten. Kunnissa ei
sitä paitsi ole edes yhtenevää käytäntöä
rakennuslupamenettelystä, jolloin epä
tasapuolisuutta verovelvollisten välille
aiheutuu myös tästä (Maankäyttö ja
rakennuslaki, MRL).
Veron yhdenvertaisuutta on myöskin
mahdoton kontrolloida verovelvollisten
silmin, koska hinta-aluekarttoja, joihin
maapohjan verotusarvo perustuu, ei ole
yleisesti nähtävillä. Hankalaksi veron
tekee niin ikään se, että rakennusten ar
vostamisessa on paljon yksityiskohtia,
jotka tekevät arvon määrittelystä hyvin
monimutkaista.
Molemmat ongelmat korjaantuisivat
kokonaan uudistuksen myötä. Maapoh
jien verotusarvon määrityksen perusteet
määrittävä hinta-aluekartasto tulisi Vero
hallinnon sivustoille avoimesti nähtäväk
si. Lisäksi rakennusten verotusarvojen
määrityksen perusteita yksinkertais
tettaisiin radikaalisti. Rakennuksen ve
rotusarvo määräytyisi rakennustyypin,
rakennuksen kokonaisalan, iän ja alu
een perusteella. Myös rakennustyyppi
kohtaisten yksikköarvojen johtaminen ja
perustelu olisivat avoimesti verovelvol
listen nähtävillä.
Sekä maapohjien arvostamisessa käy
tettävät hinta-aluekartat että rakennus
ten arvostamisessa sovellettavat raken
nustyyppikohtaiset yksikköarvot olisi
tarkoitus päivittää vuosittain. Näin tur
vataan se, ettei järjestelmä jäisi jälkeen
hinta- ja kustannuskehityksestä, kuten
nyt on käynyt, vaan seuraisi ajantasaisesti
arvojen muutosta.

Uudistettu kiinteistöverojärjestelmä ei jäisi jälkeen hinta- ja
kustannuskehityksestä.
Paitsi että arvostamisjärjestelmien uu
distus palauttaa verovelvollisten yhden
vertaisen kohtelun, se myös vähentää
veromuodon regressiivisyyttä, mikä tar
koittaa sitä, että suhteessa kiinteistön
06
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Kuvio 3. Kuntien ja valtion verotulot verolajeittain 2008–2021* (käyvin hinnoin).
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markkina-arvoon efektiivinen veroaste ei
alenisi. Uudistuksella on lisäksi huomat
tava hallinnollista taakkaa keventävä vai
kutus. Arvostamisjärjestelmiin luodaan
prosessit, joilla verotusarvojen määrityk
sessä sovellettavat viitearvot päivittyvät
automaattisesti ja digitaalisesti.
Hallinnollisesti tehokas järjestelmä
perustuu massamenettelyyn, jossa on
paljon myös karkeistusta ja varovai
suutta, jotta verotusarvot eivät ylittäisi
kiinteistöjen käypiä arvoja. Maapohjien
verotusarvojen määrittely tapahtuu me
netelmällisesti toteutuneiden kiinteistö
kauppojen perusteella eli objektiivisten
hintahavaintojen mukaan. Rakennusten
verotusarvostuksessa hyödynnetään niin
ikään objektiivisia tietoja rakentamisen
kustannuksista. Rakennustarvikkeiden
markkinat ovat kilpailulliset, ja näitä
tietoja hyödyntäen saadaan materiaali
kustannuksista kuten myös työvoimakus
tannuksista objektiiviset hintahavainnot.
Alueellisesti rakentamiskustannukset
poikkeavat jonkin verran, ja sen vuoksi
maa on jaettu kuuteen alueeseen lähinnä
työvoimakustannusten eroihin perustu
en. Lakiesityksen mukaan eroa kustan
nuksissa voisi olla reilut 20 prosenttia
halvimman ja kalleimman alueen välillä.
Koska verotusarvojen määrittely poh
jautuu toteutuneisiin hinta- ja kustan
nustietoihin, torjuu järjestelmä kaiken
subjektiiviseen ja mielipiteisiin pohjau

tuvan kiistanalaisen arvostuksen. Jossain
määrin paikallistuntemusta tosin käyte
tään hinta-alueiden rajojen muodostami
sessa, mutta silloinkin arvot pohjautuvat
hintahavaintoihin.
Luottamusta järjestelmään lisää se,
että maan parhaat asiantuntijat määrit
tävät arvot. Maanmittauslaitos vastaa
uudesta arvostamisjärjestelmästä maa
pohjien osalta ja Tilastokeskus raken
nusten ja rakennelmien osalta. Arvoja
ei siis määrittele valtiovarainministeriö
eikä Verohallinto, vaikka muodollisesti
ne vuosittain määrätään asetuksella.

Kunnille syntyisi kannustin
satsata palveluihin ja
liikenneinfraan, mikä nostaisi
kiinteistöjen hintoja ja siten
kiinteistöveron tuottoa.
Jokainen verovuosi jälkeenjääneellä ar
vostamismenetelmällä kasvattaa veron
epätasapuolisuutta. On vaikeasti ymmär
rettävissä, että lakiehdotuksen antamis
ta eduskunnan käsiteltäväksi siirrettiin,
vaikka hanke on ennen kaikkea kuntien
eteenpäin viemä ja niiden intresseissä.
Kunnat myös rahoittavat arvostamisjär
jestelmien uudistamishankkeen kokonai
suudessaan. Tarkoituksena on, että ar
vostamisuudistuksen jälkeen veron tason

määrittäjiksi nousevat kunnat eikä valtio
veroprosenttien alarajoista säätämällä.
Arvostamisjärjestelmän uudistus
tuottaa kunnille selkeän kannustinjär
jestelmän, jota nykyjärjestelmältä ei voi
odottaa, koska verotusarvot eivät reagoi
kiinteistöjen hintojen muutoksiin. Kun
kunta satsaa parempiin palveluihin tai
liikenneinfraan, sillä on suora vaikutus
kiinteistöjen hintoihin. Jos arvonnousu
kytkeytyy verotusarvoihin, kunta saa
sitä kautta korvauksen investoinneis
taan. Tästäkin syystä kiinteistöveroa
voidaan pitää myös oikeudenmukaisena
veromuotona, koska parempaa palve
lua saava maksaa enemmän veroja (ns.
hyöty-periaate).
KIINTEISTÖVEROLLA ON HYVIN
RAJALLISET MAHDOLLISUUDET
KORVATA MUITA VEROJA

Kuten alussa todettiin, kansainväliset
talousjärjestöt IMF ja OECD, EU:n ko
missio sekä akateemiset taloustieteilijät
kehottavat keventämään työtulojen ve
rotusta ja vastaavasti korottamaan kiin
teistöveroa. Verotuksen painopiste onkin
siirtynyt havaittavasti tähän suuntaan:
kiinteistöveron tuotto on tuplaantunut
viimeisen kymmenen vuoden aikana ja
valtion ansiotuloverotuoton osuus vä
estön bruttotuloista on alentunut. Silti
urakka on lähes mahdoton, koska kiin
teistöveron tuotto on vain 1,8 miljardia,
kun taas ansiotuloveron tuotto on 25 mil
jardia (kuvio 3).
Verotuksen painopisteen siirrossa ra
jat tulevat vastaan nopeasti, etenkin myös
sen vuoksi, että enää murto-osassa kuntia
kiinteistöjen arvot ovat nousussa. Sama
ongelma nousee esiin myös haittaverois
sa. Vaikka kansan korvaan kuulostaakin
viisaalta veropolitiikalta, että tupakan ja
alkoholin verotusta kiristetään ja tulove
rotusta kevennetään samalla määrällä,
näiden valmisteverojen tuplaamisella
kaan ei pysty alentamaan tuloverotuksen
tasoa edes yhden prosenttiyksikön vertaa!
Nyt vaalien alla on puhuttu myös sii
tä, että varainsiirtovero poistetaan koko
naan. Myös monet taloustieteilijät kan
nattavat veron poistamista. Motiivina
on työvoiman liikkuvuuden lisääminen
ja näin työllisyyden kasvattaminen. Va
rainsiirtoveron tuotto on noin 800 mil
joonaa euroa. Veron tuottomenetys halu

taan paikata korottamalla kiinteistöveroa
vastaavasti. Ihmettelen, onnistuuko tä
mäkään, koska yleinen suhtautuminen
kiinteistöveroon on niin kielteinen. Voi
ko varainsiirtoveron poistaminen lisätä
yleistä hyväksyntää kiinteistöveron näin
merkittävälle korotukselle?

Kiinteistöveron tuotto on nyt
vain 1,8 miljardia euroa, ja sen
korottamista vastustetaan
kiivaasti.

saisikin, sillä hinnalla ei pysty ostamaan
ainakaan vastaavanlaista asuntoa. Näin
suurta reformia ei voi missään tapaukses
sa tehdä ilman, että kiinteistöverotuksen
arvostamisjärjestelmät on uudistettu vas
taamaan vallitsevia suhteellisia hintoja ja
että kiinteistötiedot, joiden pohjalta vero
määrätään, ovat ajan tasalla, ja että tiedot
välittyvät verotukseen nykyistä nopeam
min ja kunnittain yhtenäisesti. •
Viitteet
1 Ylen sivustoilla nostettiin esiin kaikki lakieh
dotuksen lausunnot ja luokiteltiin ne kielteisiin,

Toisaalta tiedetään, että kiinteistövero
pääomittuu hintoihin, jolloin kiinteis
töjen hinnat alenevat ja korotuksen kär
sivät kiinteistöjen senhetkiset omista
jat. Kun varainsiirtoveron muodostama
transaktioverokin poistuisi, meille voisi
tulla huomattavasti vilkkaammat asun
tomarkkinat.
Edelleen kuitenkin ongelmaksi jää se,
että muuttaminen taantuvilta alueilta
kasvukeskuksiin on vaikeaa sen vuoksi,
että asuntoa ei saa myydyksi, ja vaikka

myönteisiin ja neutraaleihin: https://yle.fi/uuti
set/3-10429617 .
2 Ks. VM:n ilmoitus: https://vm.fi/artikkeli/-/
asset_publisher/kiinteistoverouudistuslykkaantyy-verotusarvoista-ja-veroprosenteistapaatetaan-samanaikaisesti .
3 Ks. https://vm.fi/kiinteistoverouudistus .
4 Prof. Kauko Viitanen (Aalto yliopisto),
Dr. Mika-Petteri Törhönen (Maailmanpankki),
prof. Yrjänä Haahtela (Haahtela Oy), Ari Pennanen
(Haahtela Oy) ja erikoistutkija Teemu Lyytikäinen
(VATT).
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