
Kehitysvammaiset henkilöt maksavat 
suuremman kiinteistöveron kuin 
muut kansalaiset

Taustaa
Kehitysvammaisten ihmisten asumisen edistäminen on 
ollut valtioneuvoston erityisen huomion kohteena pitkään. 
Vuosina 2010 ja 2012 tehtiin kaksi valtioneuvoston periaa-
tepäätöstä asiasta. Kehitysvammaisten valtakunnallinen 
asumisohjelma (KEHAS) alkoi 2010 jatkuen vuoteen 2020.

Viimeisten 10 vuoden aikana kehitysvammaisten henki-
löiden tarpeisiin on Suomeen rakennettu tuhansia uusia 
vuokra-asuntoja, osa Asumisen rahoitus- ja kehittämis-
keskus ARAn tuella, osa muulla rahoituksella. Kehitys-
vammaiset ihmiset eivät ole kuitenkaan asumisessaan 
samassa asemassa kuin muut asukkaat. Verohallinto on 
katsonut, että osa kehitysvammaisten asumisesta ei ole 
vakinaista asumista. Sen perusteella kiinteistövero peri-
tään kehitysvammaisten asumisesta yleisen veroprosen-
tin mukaan. Muiden kansalaisten asumisessa se peritään 
vakituisen asunnon kiinteistöveroprosentin mukaan. 
Tilastokeskuksen Rakennusluokitus 2018 mukaan luok-
kaan Asuinrakennus (luokka 01) katsotaan kuitenkin 
kuuluvaksi pientalot, kerrostalot, asuntolarakennukset ja 
myös erityisryhmien asuinrakennukset (luokat 014 ja 
0140). Verohallinto ei ole tästä huolimatta muuttanut tul-
kintaansa asiasta. 

Tämä merkitsee, että kehitysvammaiset ihmiset maksa-
vat vuokrassaan keskimäärin kaksi kertaa suuremman 
kiinteistöveron kuin muut kansalaiset. Euroina se merkit-
see keskimäärin 0,50 €/m²/kk lisärasitusta kehitys-
vammaisille ihmisille. Suurin osa kehitysvammaisista 
ihmisistä on vähävaraisia, joiden käyttöön kuukausittain 
jäävät tulot vuokran ja muiden pakollisten menojen jäl-
keen ovat pienet. Kaksinkertainen kiinteistövero pienen-
tää käyttövaroja vielä 20–30 euroa kuukaudessa.

Suomi ratifioi vuonna 2016 YK:n yleissopimuksen vam-
maisten henkilöiden oikeuksista. Sopimus kieltää syr-
jinnän vammaisuuden perusteella. Yleissopimus on 
Suomessa juridisesti sitova. Korkein hallinto-oikeus on 
kuitenkin kieltäytynyt tulkitsemasta verohallinnon kiin-
teistöveropäätöksiä yleissopimuksen valossa.

Ratkaisuehdotus
Ehdotamme kiinteistöverolain 654/1992 muuttamista 
12 §:n 2 mom. osalta niin, että vakituiseen asumiseen lue-
taan myös erityisryhmien palvelu- ja tuettu asuminen 
(sosiaalihuoltolaki 21 §).

Asia tulee korjata pikaisesti kehitysvammaisten ihmis-
ten yhdenvertaisuuden ja ihmisoikeuksien toteuttamisen 
edistämiseksi Suomessa.
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