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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi lääninoikeuslain 9 ja 
15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 9 §:n ja voimaan
tulosäännöksen muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan vuoden 1984 loppuun 
saakka voimassa olevan lääninoikeuslain 9 ja 15 
§:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 
voimassaoloaikaa jatkettavaksi vuoden 1987 lop
puun lääninoikeuksien verovalitusasioiden ruuh
kan purkamisen varmistamiseksi. Lain mukaan 

lääninoikeus voi ratkaista yksinkertaiset veroasiat 
yksijäsenisenä. Tätä menettelyä ehdotetaan sa
malla laajennettavaksi tarkastus- ja pysäköintivir
hemaksuja koskeviin asioihin. 

Ehdotettu laki olisi saatettava voimaan vuoden 
1985 alusta. 

PERUSTELUT 

Laki lääninoikeuslain 9 ja 15 §:n väliaikaisesta 
muuttamisesta on annettu 23 päivänä heinäkuu
ta 1982, ja se on voimassa 31 päivään joulukuuta 
1984. Lailla muutettiin lääninoikeuksien verova
litusruuhkien purkamiseksi lääninoikeuden ko
koonpanoa väliaikaisesti siten, että lääninoikeus 
voi ratkaista yksinkertaiset verovalitusasiat yksijä
senisenä. Tällaisia asioita ovat veroasiat, joissa on 
kysymys luontoiseduista, matka-, päivä- ja edus
tusrahoista, sairaudesta, viasta tai vammasta ai
heutuneen pysyvän haitan perusteella tehtävästä 
vähennyksestä taikka tulon hankkimisesta tai säi-

Uudenmaan lääni ................. . 
Turun ja Porin lääni ............... . 
Ahvenanmaan lääni ............... . 
Hämeen lääni ..................... . 
K 1 ..... ~men. a~~~ : ..................... . 
Mtkkelm laam ..................... . 
Kuopion lääni ..................... . 
Pohjois-~~rj_alan lääni ............. . 
Vaasan laam ....................... . 
Keski-Suomen lääni ............... . 
Oulun lääni ....................... . 
Lapin lääni ........................ . 

Yhteensä .......................... . 

438400684/ 

1979 

14 319 
7 450 

427 
6 062 
1 657 
1 772 
1 601 

961 
5 100 
2 516 
5 379 

867 

48 111 

lyttämisestä johtuneiden menojen perusteella 
palkkatulosta tehtävästä vähennyksestä. 

Vuodesta 1980 lukien lääninoikeuksiin synty
nyttä ruuhkaa on pyritty purkamaan lukuisin 
toimenpitein. Lääninoikeuden kokoonpanon 
muuttamisen lisäksi on kehitetty muun muassa 
verolainsäädäntöä, verotusmenettelyä ja muutok
senhakujärjestelmää sekä lisätty lääninoikeuksien 
voimavaroja ja tehostettu niiden työmenetelmiä. 
Tilanne onkin huomattavasti parantunut. 

Lääninoikeuksissa on ollut ratkaisemattomia 
asioita vuoden lopussa seuraavasti: 

1980 1981 1982 1983 
14 625 14 637 11 635 10 717 
9 196 8 873 7 689 5 192 

56 217 169 76 
6 140 6 755 4 802 3 476 
2 174 2 398 1 706 1 276 
1 125 1 134 572 522 
1 729 1 995 1 440 950 
1 542 1613 799 682 
6 164 7 182 6 473 4 158 
3 226 3 622 2 384 1 366 
6 758 7 270 5 258 3 513 
1 234 1 798 1 398 1 091 

53 969 57 494 44 325 33 019 
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Suurimmassa osassa lääninoikeuksia on päästy 
alle vuoden keskimääräiseen verovalitusten käsit
telyaikaan. Kolmessa lääninoikeudessa, nimittäin 
Uudenmaan, Vaasan ja Oulun lääninoikeuksissa, 
ei ole kuitenkaan vielä päästy tähän tavoitteeseen 
eikä todennäköisesti päästä Uudenmaan ja Vaa
san lääninoikeuksissa tavoitteeksi asetetun vuo
den 1984 loppuun mennessä. 

Yhden jäsenen käsittelyssä on vuoden kuluessa 
ratkaistu yhteensä noin 6 400 veroasiaa, joka on 
noin 18 % kaikista ratkaisniista veroasioista. Alle 
vuoden käsittelyaikaan pääsemiseksi kaikissa lää-

ninoikeuksissa sekä tilanteen varmistamiseksi ja 
parantamiseksi edelleen niissä lääninoikeuksissa, 
joissa on päästy tavoitteeseen, ehdotetaan läänin
oikeuslain 9 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamises
ta annetun lain voimassaoloa jatkettavaksi vuo
den 1987 loppuun. Samalla ehdotetaan laissa 
tarkoitettua menettelyä laajennettavaksi siten, et
tä se koskisi myös tarkastus- ja pysäköintivirhe
maksuja koskevia asioita. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
lääninoikeuslain 9 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 9 §:n ja voimaantulosäännök

sen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lääninoikeuslain 9 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttami
sesta 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetun lain (588/82) 9 §:n 2 momentti ja voimaantulosäännös 
näin kuuluvaksi: 

9 § 

Veroasiat, joissa on kysymys vain luontois
eduista, matka-, päivä- ja edustusrahoista, sairau
desta, viasta tai vammasta aiheutuneen pysyvän 
haitan perusteella tehtävästä vähennyksestä taik
ka tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtu
neiden menojen perusteella palkkatulosta tehtä
västä vähennyksestä, lääninoikeus voi kuitenkin 
ratkaista esittelystä yksijäsenisenä, jos asian esitte
lijä ja jäsen ovat ratkaisusta yhtä mieltä. Samaa 
menettelyä voidaan noudattaa ratkaistaessa tar-

Helsingissä 2 päivänä marraskuuta 1984 

kastus- ja pysäköintivirhemaksuja koskevia asioi
ta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1982 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 
1987. Sitä sovelletaan asioihin, jotka sen voimas
saoloaikana ratkaistaan lääninoikeudessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Sisäasiainministeri Matti Luttinen 
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Liite 

Laki 
lääninoikeuslain 9 ja 15 §:n väliaikaisesta muuttamisesta annetun lain 9 §:n ja voimaantulosäännök

sen muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan lääninoikeuslain 9 ja 15 §:n väliaikrusesta muuttami
sesta 23 päivänä heinäkuuta 1982 annetun lain (588/82) 9 §:n 2 momentti ja voimaantulosäännös 
näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

9 § 

Veroasiat, joissa on kysymys vain luontoise
duista, matka-, päivä- ja edustusrahoista, sairau
desta, viasta tai vammasta aiheutuneen pysyvän 
haitan perusteella tehtävästä vähennyksestä taik
ka tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtu
neiden menojen perusteella palkkatulosta tehtä
västä vähennyksestä, lääninoikeus voi kuitenkin 
ratkaista esittelystä yksijäsenisenä, jos asian esitte
lijä ja jäsen ovat ratkaisusta yhtä mieltä. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä syyskuuta 
1982 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 1984. 
Sitä sovelletaan asioihin, jotka sen voimassaoloai
kana ratkaistaan lääninoikeudessa. 

Veroasiat, joissa on kysymys vain luontois
eduista, matka-, päivä- ja edustusrahoista, sairau
desta, viasta tai vammasta aiheutuneen pysyvän 
haitan perusteella tehtävästä vähennyksestä taik
ka tulon hankkimisesta tai säilyttämisestä johtu
neiden menojen perusteella palkkatulosta tehtä
västä vähennyksestä, lääninoikeus voi kuitenkin 
ratkaista esittelystä yksijäsenisenä, jos asian esitte
lijä ja jäsen ovat ratkaisusta yhtä mieltä. Samaa 
menettelyä voidaan noudattaa ratkaistaessa tar
kastus- ja pysäköintivirhemaksuja koskevia asioi
ta. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1982 ja on voimassa 31 päivään joulukuuta 
1987. Sitä sovelletaan asioihin, jotka sen voimas
saoloaikana ratkaistaan lääninoikeudessa. 

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuu
ta 1985. 
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