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§ 274
Vuoden 2023 kiinteistöveroprosenttien määrääminen

HEL 2022-011776 T 02 03 02 00

Esitys

Kaupunginvaltuusto päätti määrätä vuoden 2023 kiinteistöveroprosentit 
seuraavasti:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
 voimalaitosten veroprosentti 3,10

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Esitysehdotus

Esitys on ehdotuksen mukainen.

Esittelijän perustelut

Kaupunginhallitus toteaa, että kiinteistöverolain 11 §:n mukaan kun-
nanvaltuusto määrää kunnan kiinteistöveroprosenttien suuruuden lais-
sa säädettyjen vaihteluvälien rajoissa vuosittain etukäteen samalla, kun  
se vahvistaa varainhoitovuoden tuloveroprosentin. Kiinteistöveropro-
sentit määrätään prosentin sadasosan tarkkuudella. Jokaisen kunnan  
on vahvistettava aina yleinen kiinteistöveroprosentti, vakituisten asuin- 
rakennusten veroprosentti sekä muiden asuinrakennusten veroprosent-
ti (viimeksi mainittu hallituksen esityksen 174/2016 laiksi kiinteistövero-
lain muuttamisesta). Kunta voi halutessaan vahvistaa erillisen veropro-
sentin voimalaitoksille, yleishyödyllisille yhteisöille ja eräin edellytyksin  
myös rakentamattomalle rakennuspaikalle. Viimeksi mainitun osalta  
eräiden kuntien (Helsingin seutu) on KiintVL:n 12 b §:n mukaan mää-
rättävä rakentamattomalle rakennuspaikalle erillinen veroprosentti.
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Vuoden 2023 verotuksessa lainsäädännössä määritellyt kiinteistövero-
veroprosenttien rajat ovat seuraavat:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93–2,00
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41–1,00
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93–2,00
 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 2,00–6,00, 

KiintVL:n 12 b §:ssä mainituissa kunnissa alaraja on valtuuston 
määräämä yleinen veroprosentti +3,00, veroprosentiksi voidaan 
määrätä kuitenkin enintään 6,00 prosenttia

 yleishyödyllisen yhteisön kiinteistöveroprosentti 0,00–2,00
 voimalaitosrakennukset ja -rakennelmat kiinteistöveroprosentti 

0,93–3,10

Kiinteistöveroveroprosenttien rajoissa ei ole muutosta vuoteen 2022.

Vuonna 2022 kiinteistöveroprosentit ovat Helsingissä seuraavat:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
 voimalaitosten veroprosentti 3,10

Kiinteistöveron tuotoksi vuonna 2023 on arvioitu 300 milj. euroa. Vuo-
den 2022 tilitysarvio on 295 milj. euroa.

Kiinteistöverotuoton 1,7 prosentin nousu vuodelle 2023 johtuu pääosin 
kiinteistökannan kasvusta ja sitä kautta veropohjan ennakoidusta nou-
susta. 

Kunnan tulee ilmoittaa kiinteistöveroprosentit verohallinnolle viimeis-
tään marraskuun 17. päivänä.

Kiinteistöverotuksen kokonaisuudistuksen lainsäädäntövalmistelu

Kiinteistöverotuksen arvostamisuudistusta koskevaa hallituksen esitys-
tä ei anneta eduskunnalle tällä hallituskaudella. Maan hallitus on ar-
vioinut, ottaen huomioon myös asumisen kustannusten yleisen nousun, 
että nykyisessä tilanteessa ei ole syytä antaa eduskunnalle uudistuse-
sitystä, joka väistämättä lisäisi taloudellista epävarmuutta. Näin ollen 
mahdollinen kiinteistöverotuksen arvostamisuudistus siirtyy aikaisin-
taan vuodelle 2025 tai sen jälkeisiin vuosiin.

Rakennus- ja kiinteistörekisteritietojen kehittämisprojektin vaikutus kiinteistöveron verotusarvoi-
hin
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Helsingin kaupunki on sekä omana työnään että konsulttiselvityksin  
selvittänyt erillisprojektissa viime vuosina Verohallinnon kiinteistövero-
luettelon ja kaupungin omien rekisteritietojen vastaavuutta. Tehtyjen  
selvitysten perusteella on todettu, että eri viranomaisten ylläpitämien  
rekistereiden tiedoissa on olemassa eroavaisuuksia. Rekisteritietojen  
oikeellisuus vaikuttaa ensi vaiheessa suorimmin kiinteistöveron perus-
teena oleviin verotusarvoihin ja sitä kautta kaupungille kertyviin kiinteis-
töverotuloihin sekä kiinteistöveron oikeudenmukaisuuden paranemi-
seen verovelvollisen näkökulmasta.

Verohallinnolle on lähetetty korjattavaksi vuonna 2022 tuhansia kiinteis-
töjä koskevia eri tasoisia kiinteistötietojen päivityksiä ja ne tulevat vero-
vuoden 2023 kiinteistöverotuksen pohjaksi. Vuonna 2021 toimitettiin 
tietojen päivityksiä noin 2 000 kiinteistön osalta. Helsingissä rekisteritie-
tojen kehittämisprojektin tuoma kiinteistöverotulojen vuosittainen lisäys 
on alustavien arvioiden mukaan vuoteen 2024 mennessä noin 3–5 milj. 
euroa.

Esittelijä
Kaupunginhallitus

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi

Muutoksenhaku

Kunnallisvalitus, valtuusto

Päätöshistoria

Kaupunginhallitus 07.11.2022 § 742

HEL 2022-011776 T 02 03 02 00

Esitys

Kaupunginhallitus esitti kaupunginvaltuustolle seuraavaa: 

Kaupunginvaltuusto päättää määrätä vuoden 2023 kiinteistöveropro-
sentit seuraavasti:

 yleinen kiinteistöveroprosentti 0,93
 vakituisten asuinrakennusten veroprosentti 0,41
 muiden asuinrakennusten veroprosentti 0,93
 rakentamattoman rakennuspaikan veroprosentti 3,93
 voimalaitosten veroprosentti 3,10
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31.10.2022 Pöydälle

Esittelijä
pormestari
Juhana Vartiainen

Lisätiedot
Ari Hietamäki, taloussuunnittelupäällikkö, puhelin: 310 36567

ari.hietamaki(a)hel.fi


