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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääninoikeuslain muut
tamisesta. 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ. 

Esityksessä ehdotetaan lääninoikeuslakia 
muutettavaksi niin, että kuhunkin lääninhalli
tukseen voitaisiin perustaa lääninoikeuden pu
heenjohtajana toimivan lääninneuvoksen virka. 

Esitys liittyy vuoden 1980 ensimmäiseen lisä
menoarvioesitykseen. Ehdotettu lainmuutos on 
tarkoitus saattaa voimaan 1 päivänä heinäkuuta 
1980. 

PERUSTELUT. 

Veroasioissa tehdään vuosittain oikaisuvaati
muksia verolautakuntiin noin 40 000, veromuis
tutuksia tutkijalautakuntiin noin 130 000 sekä 
verovalituksia lääninoikeuksiin runsaat 30 000. 
Valitusten lukumäärä on viime vuosina lisään
tynyt. Verovalitusten suuri lukumäärä on joh
tanut asioiden ruuhkautumiseen ja ratkaisujen 
viipymiseen. Ratkaisujen viipyminen on vakava 
oikeusturvaongelma. 

Verovalitusruuhkien purkamiseksi on viime 
vuosina tehty useita toimenpide-ehdotuksia. 
Näistä mainittakoon hallintolainkäyttötoimikun
nan (komiteanmietintö 1974: 114), sisäasiain
ministeriön asettaman lääninoikeustyöryhmän 
( 1978) ja hallinnon oikeusturvakomitean (ko
mitean kirje valtioneuvostolle tammikuulta 
1980) ehdotukset. Lähinnä edellä mainittujen 
ehdotusten perusteella sisäasiainministeriön, val
tiovarainministeriön ja oikeusministeriön sekä 
korkeimman hallinto-oikeuden yhteistyönä on 
laadittu 30 päivänä tammikuuta 1980 yhteinen 
toimenpideluettelo tilanteen korjaamiseksi. 
Luetteloon sisältyy ehdotus lääninoikeuden pu
heenjohtajan viran perustamisesta. 

Voimassa olevan lääninoikeuslain 8 § :n mu
kaan lääninoikeuden puheenjohtajana on virassa 
vanhin lääninoikeudessa toimivista lääninneu
voksista. Puheenjohtaja vastaa lääninoikeuden 
tehtävien asianmukaisesta ja joutuisasta hoi
dosta. 
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Nykyistä järjestelmää ei voida pitää tyydyt
tävänä niissä lääninoikeuksissa, joissa on useam
pia lääninneuvoksia. Ottaen huomioon läänin
oikeuden puheenjohtajan vastuun lääninoikeu
den asianmukaisesta ja joutuisasta hoidosta lää
ninoikeuden puheenjohtajaksi tulisi voida valita 
henkilöitä, joilla on erityisesti kykyä johtaa lää
ninoikeuden toimintaa. Puheenjohtajana olevat 
lääninneuvokset ovat nykyisin sijoitettuina sa
maan palkkausluokkaan kuin muutkin läänin
neuvokset. Lääninoikeuden puheenjohtajana toi
mivalle lääninneuvokselle tulisi voida suorittaa 
korkeampaa, lääninoikeuslain antaman vastuun 
edellyttämää palkkaa. 

Mainitussa toimenpideluettelossa on ehdo
tettu lääninoikeuden puheenjohtajan virkoja pe
rustettavaksi asteittain, alkaen suurimmasta lää
ninoikeudesta. 

Tämän vuoden ensimmäisessä lisämenoarvio
esityksessä ehdotetaan lääninoikeuden puheen
johtajana toimivan lääninneuvoksen viran pe
rustamista Uudenmaan läänin lääninhallituk
seen. Viran perustaminen edellyttää läänin
oikeuslain muuttamista. 

Lääninoikeuslain 4 § :ssä on määritelty lää
ninoikeuden jäsenet ja 8 §:ssä säädetty, että vi
rassa vanhin lääninneuvos toimii lääninoikeuden 
puheenjohtajana. Lainkohtia ehdotetaan muu
tettavaksi siten, että 4 §: ssä säädetään läänin
oikeuden muodostuvan puheenjohtajasta ja 
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muista jäsenistä ja että 8 §: ssä lueteltaisiin 
puheenjohtajan tehtävät. Puheenjohtajana toi
mivan lääninneuvoksen viran perustamiseen liit
tyen olisi myös 6 ja 11 §:ää muutettava. 

Lääninoikeuden puheenjohtajana toimivan 
lääninneuvoksen virkojen perustamisesta aiheu
tuvat kustannukset olisivat vähäisiä, koska sa
malla on tarkoitus lakkauttaa vastaavat nykyiset 
lääninneuvoksen virat. Kyseiset virat ehdote
taan perustettaviksi yhtä palkkausluokkaa kor
keammalle kuin muut lääninoikeudessa olevat 
lääninneuvoksen virat ( B 4). Yhden viran pe
rustaminen aiheuttaa menoja kuluvana vuonna 

noin 3 500 mk. Lääninoikeuden puheenjohtaja
na toimivan lääninneuvoksen viran perustami
nen kaikkiin lääninhallituksiin aiheuttaisi me
noja yhteensä noin 75 000 markkaa. 

Ehdotettu lainmuutos on tarkoitus saattaa 
voimaan 1 päivänä heinäkuuta 1980. Niihin 
lääninoikeuksiin, joita varten ei ole perustettu 
puheenjohtajana toimivan lääninneuvoksen vir
kaa, sovellettaisiin kuitenkin edelleen aikaisem
pia säännöksiä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
lääninoikeuslain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun läänin
oikeuslain (1021/74) 4 §, 6 §:n 1 momentti, 8 § ja 11 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

4 §. 
Lääninoikeudessa on lääninoikeuden puheen

johtajana toimiva lääninneuvos ja muina jäse
ninä lääninoikeudessa toimivat lääninneuvokset 
sekä vanhemmat ja nuoremmat lääninasessorit. 

Kussakin lääninhallituksessa on vähintään 
yksi lääninoikeuden puheenjohtajana toimivan 
lääninneuvoksen peruspalkkainen virka sekä yh
teensä vähintään kolme vanhemman ja nuorem
man lääninasessorin peruspalkkaista virkaa. 

Lääninhallituksessa voi lääninoikeuden teh
täviä varten olla myös lääninoikeudessa toimi
van lääninneuvoksen virkoja sekä lääninoikeu
densihteerin virkoja ja toimia. 

6 §. 
Lääninoikeuden puheenjohtajana to1m1van 

lääninneuvoksen, lääninoikeudessa toimivan lää
ninneuvoksen sekä vanhemman ja nuoremman 
lääninasessorin tulee olla oikeustieteen kandi
daatin tai aikaisemman sitä vastaavan tutkin
non suorittaneita. Heiltä vaaditaan lisäksi, että 
he aikaisemmalla toiminnallaan ovat osoittaneet 
sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyk
sellinen hoitaminen edellyttää. 

8 §. 
Lääninoikeuden puheenjohtaja vastaa läänin

oikeuden tehtävien asianmukaisesta ja joutui
sasta hoidosta. Puheenjohtajan on tässä tarkoi-

tuksessa valvottava, että lääninoikeuden muut 
jäsenet ja sille kuuluvia tehtäviä suorittavat 
muut virkamiehet täyttävät heille uskotut lää
ninoikeuden tehtävät. 

Puheenjohtajan on valvottava myös oikeus
periaatteiden soveltamista ja laintulkinnan yh
denmukaisuutta lääninoikeuden ratkaisuissa. 

11 §. 
Valtioneuvosto voi määrätä lääninoikeuden 

puheenjohtajana toimivan lääninneuvoksen, lää
ninoikeudessa toimivan lääninneuvoksen tai 
vanhemman lääninasessorin toimimaan läänin
hallituksen kansliapäällikön ja yleisen osaston 
päällikön sijaisena. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 

Lääninoikeuden puheenjohtajana toumvan 
lääninneuvoksen virat perustetaan lääninhalli
tuksiin sen mukaan kuin tulo- ja menoarviossa 
osoitetaan tarkoitukseen määrärahat. Kunnes 
virka on perustettu, sovelletaan asianomaiseen 
lääninoikeuteen lääninoikeuslain säännöksiä sel
laisina kuin ne olivat tämän lain voimaan tul
lessa. 
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Lääninhallitukseen perustettavaan läänin
oikeuden puheenjohtajana toimivan lääninneu
voksen virkaan voidaan siirtää suostumuksensa 

Helsingissä 29 päivänä huhtikuuta 1980. 

perusteella virkaa haettavaksi julistamatta lää
ninoikeuden puheenjohtajana oleva lääninoikeu
dessa toimivan lääninneuvoksen viran haltija. 

Tasavallan Presidentti 

URHO KEKKONEN 

Ministeri ]. Koikkalainen 
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Liite 

Laki 
lääninoikeuslain muuttamisesta. 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 31 päivänä joulukuuta 1974 annetun läänin
oikeuslain (1021/74) 4 §, 6 §:n 1 momentti, 8 § ja 11 §:n 1 momentti näin kuuluviksi: 

Voimassa oleva laki. 

4 §. 
Lääninoikeudessa ovat jäseninä asianomaisen 

lääninhallituksen lääninneuvokset, kansliapääl
likkönä toimivaa lääninneuvosta lukuun otta
matta, sekä vanhemmat ja nuoremmat läänin
asessorit. 

Kussakin lääninhallituksessa on vähintään 
yksi lääninoikeudessa toimivan lääninneuvoksen 
peruspalkkainen virka sekä yhteensä vähintään 
kolme vanhemman ja nuoremman lääninasesso
rin peruspalkkaista virkaa. 

Lääninhallituksessa voi lääninoikeuden tehtä
viä varten olla myös lääninoikeudensihteerin 
virkoja ja toimia. 

6 §. 
Lääninoikeudessa t01m1van lääninneuvoksen 

sekä vanhemman ja nuoremman lääninasessorin 
tulee olla oikeustieteen kandidaatin tai aikai
semman sitä vastaavan tutkinnon suorittaneita. 
Heiltä vaaditaan lisäksi, että he aikaisemmalla 
toiminnallaan ovat osoittaneet sellaista taitoa 
ja kykyä, jota viran menestyksellinen hoitami
nen edellyttää. 

8 §. 
Lääninoikeuden puheenjohtajana on virassa 

vanhin lääninoikeudessa toimivista lääninneu
voksista. 

Puheenjohtaja vastaa lääninoikeuden tehtä
vien asianmukaisesta ja joutuisasta hoidosta. 
Puheenjohtajan on tässä tarkoituksessa valvot
tava, että lääninoikeuden jäsenet ja sille kuu
luvia tehtäviä suorittavat muut virkamiehet 
täyttävät heille uskotut lääninoikeuden tehtä
vät. 

Ehdotus. 

4 §. 
Lääninoikeudessa on lääninoikeuden puheen

johtajana toimiva lääninneuvos ja muina jäse
ninä lääninoikeudessa toimivat lääninneuvokset 
ja vanhemmat ja nuoremmat lääninasessorit. 

Kussakin lääninhallituksessa on vähintään yk
si lääninoikeuden puheenjohtajana toimivan lää
ninneuvoksen peruspalkkainen virka sekä yh
teensä vähintään kolme vanhemman ja nuorem
man lääninasessorin peruspalkkaista virkaa. 

Lääninhallituksessa voi lääninoikeuden teh
täviä varten olla myös lääninoikeudessa toimi
van lääninneuvoksen virkoja sekä lääninoikeu
densihteerin virkoja ja toimia. 

6 §. 
Lääninoikeuden puheenjohtajana toimivan 

lääninneuvoksen, lääninoikeudessa toimivan lää
ninneuvoksen sekä vanhemman ja nuoremman 
lääninasessorin tulee olla oikeustieteen kandi
daatin tai aikaisemman sitä vastaavan tutkin
non suorittaneita. Heiltä vaaditaan lisäksi, että 
he aikaisemmalla toiminnallaan ovat osoittaneet 
sellaista taitoa ja kykyä, jota viran menestyk
sellinen hoitaminen edellyttää. 

8 §. 

Lääninoikeuden puheenjohtaja vastaa läänin
oikeuden tehtävien asianmukaisesta ja joutui
sasta hoidosta. Puheenjohtajan on tässä tarkoi
tukses&a valvottava, että lääninoikeuden muut 
jäsenet ja sille kuuluvia tehtäviä suorittavat 
muut virkamiehet täyttävät heille uskotut lää
ninoikeuden tehtävät. 
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Voimassa oleva laki. 

Puheenjohtajan on valvottava myös oikeus
periaatteiden soveltamista ja laintulkinnan yh
denmukaisuutta lääninoikeuden ratkaisuissa. 

11 §. 
Valtioneuvosto voi määrätä lääninoikeudessa 

toimivan lääninneuvoksen tai vanhemman lää
ninasessorin toimimaan lääninhallituksen kans
liapäällikön ja yleisen osaston päällikön sijai
sena. 
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Ehdotus. 

Puheenjohtajan on valvottava myös oikeus
periaatteiden soveltamista ja laintulkinnan yh
denmukaisuutta lääninoikeuden ratkaisuissa. 

11 §. 
Valtioneuvosto voi määrätä lääninoikeuden 

puheenjohtajana toimivan lääninneuvoksen, lää
ninoikeudessa toimivan lääninneuvoksen tai 
vanhemman lääninasessorin toimimaan läänin
hallituksen kansliapäällikön ja yleisen osaston 
päällikön sijaisena. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä 
kuuta 198 . 

Lääninoikeuden puheenjohtajana toimivan 
lääninneuvoksen virat perustetaan lääninhalli
tuksiin sen mukaan kuin tulo- ja menoarviossa 
osoitetaan tarkoitukseen määrärahat. Kunnes 
virka on perustettu, sovelletaan asianomaiseen 
lääninoikeuteen lääninoikeuslain säännöksiä sel
laisina kuin ne olivat tämän lain voimaan tul
lessa. 

Lääninhallitukseen perustettavaan lääninoi
keuden puheenjohtajana toimivan lääninneuvok
sen virkaan voidaan siirtää suostumuksensa pe
rusteella virkaa haettavaksi julistamatta läänin
oikeuden puheenjohtajana oleva lääninoikeudes
sa toimivan lääninneuvoksen viran haltija. 




