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OSAAVA KUMPPANI 
KIINTEISTÖVEROSELVITYKSEEN  

Kysy lisää ja pyydä tuottoarvio
Kerromme mielellämme lisää Perlaconin kiinteistöveroselvityspalveluista. 
Teemme myös pyydettäessä arvion kuntasi potentiaalisesta kiinteistöveron 
lisätuotosta.

Lisätietoja:

Tuija Lilja     Juha Koskinen
Asiantuntija     Toimitusjohtaja
040 149 0344     050 407 4855



Kiinteistövero on kunnalle vakaa vuosittainen tuot-
to, jonka merkitys kunnan tulolähteenä kasvaa. Se 
on tasapuolinen, koska jokainen maksaa siitä, mitä 
omistaa ja rakennuksen vero määräytyy aina samoin 
perustein tyypin, koon, iän ja ominaisuuksien 
mukaan. Kiinteistöverolainsäädäntöä ollaan uudis-
tamassa parhaillaan niin, että rakennusten verotus-
arvot tulevat lähentymään alueensa todellista 
hintatasoa ja rakentamiskustannuksia.
(https://vm.fi/verotus/kiinteistoverotus)

On kuitenkin tavallista, että kunnan verotuksen pohja-
na olevat rekisterit ovat puutteelliset tai ne eivät ole 
ajan tasalla. Rakennusrekisteristä saattaa puuttua 
rakennuksia tai olemassa olevien rakennusten tiedot 
voivat olla päivittämättä ja rakennusten virallisista tie-
doista voi puuttua runsaasti verotettavaa pinta-alaa. 

Näin kunnalta jää saamatta sille kuuluvaa kiinteistö-
veroa ja rakennusten omistajat ovat verotuksen 
suhteen eriarvoisessa asemassa. 

Tuottoarvio vaihtelee 
kunnittain rekiste-
reiden ajantasai-
suuden ja olosuh-
teiden mukaan. 

Perlaconilta saat 
pyydettäessä 
perustellun arvion 
kuntasi potentiaali-
sesta kiinteistö-
veron lisätuotosta.

Valitse kiinteistöveroselvityksen kumppaniksi 
Perlacon – osaamista on

Perlaconin kiinteistövero-
selvitysmenetelmä on 
kehitetty ja hiottu toimivaksi 
käytännön selvitystyössä 
ja -hankkeissa viimeisen 
seitsemän vuoden aikana. 
Tulosten perusteella 
menetelmän panos-tuotos 
-suhde on optimaalinen. 
Hankkeen takaisinmaksu-
aika on näin lyhyt – jopa 
alle vuoden. Takaisinmaksun 
kannalta on tärkeää, että ki-
inteistöveroselvitys valmistuu 
ripeästi sovitussa ajassa. 

Perlacon auttaa päivittämään kunnan rakennus- ja 
huoneistorekisterin kustannustehokkaasti, nopeas-
ti, huolellisesti ja lakeja noudattaen. 

Perlaconilta kunta saa 

 1. kiinteistöveroselvitystyön kokonaispalve-
  luna, jolloin työ tehdään kunnalle valmiiksi  
  verotusta varten tai

 2. kunta voi hankkia Perlaconilta omalle
  organisaatiolleen tarvitsemansa määrän  
  tukea ja ohjausta ja aikatauluttaa työnsä  
  itse.

Perlaconin käyttämässä prosessissa rakennusten 
tarkastelu ulottuu alueen jokaiseen kiinteistöön, 
jolloin verotuksen tasapuolisuuden  funktio täyttyy. 
Rakennusten tiedot voidaan kerätä riittävällä tark-
kuudella vain omistajia kuulemalla ja  yhteistyössä 
heidän kanssaan.

Perlacon hyödyntää nykytekniikkaa konkreettisen 
paikalla tehtävän mittaustyön kanssa. Prosessissa 
hyödynnetään rekistereitä, ilmakuvia, laserkeilaus-
pistepilviaineistoa ja maastotietokantoja. Tiedot 
oikein ristiin ajamalla muodostetaan lähempää tar-
kastelua vaativat kohdealueet.

Selvitysprosessin valmistuttua kunnalla on ajan 
tasalla oleva rakennus- ja huoneistorekisteri 
ja verottajalla sen vaatimassa muodossa kiin-
teistöverotuksen päivittämistä varten tarpeelliset 
ja oikeat tiedot.

Kokoa puuttuvat kiinteistötiedot ja lisää 
verotuloja kiinteistöveroselvityksellä

Esim. 
20 000 asukkaan 

kunnassa vuosittaisesta 
verotuotosta voi puuttua 

jopa 500 000 euroa
 ja 70 000 asukkaan kaupungeissa 

1-2 miljoonaa euroa.

Alle 5000 asukkaan kunnassa 
voi hyvin tehty selvitys lisätä 

vuosittaista verotuloa 
100 000-200 000 euroa.


