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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun 
lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan koiraverosta annet
tua lakia siten muutettavaksi, että kunnanval
tuusto voisi päättää, onko kunnassa suoritetta
va koiraveroa. Koiraveron enimmäismäärä eh
dotetaan myös korotettavaksi nykyisestä 100 
markasta 300 markkaan. Jos kunnassa ei olisi 
suoritettava koiraveroa, kunnanvaltuusto voisi 
päättää, että koirasta ei ole myöskään tehtävä 

laissa säädettyä ilmoitusta eikä siitä tarvitse 
kirjoittaa valvontalippua. Laki ehdotetaan tu
levaksi voimaan mahdollisimman pian sen jäl
keen, kun eduskunta on esityksen hyväksynyt 
ja laki on vahvistettu. Lakia on tarkoitus 
soveltaa ensimmäisen kerran koiraveroa vero
vuodelta 1991 määrättäessä. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne ja ehdotetut 
muutokset 

Koiraverosta annetun lain (590179) 1 §:n 
mukaan koirasta on vuosittain suoritettava 
koiraveroa sille kunnalle, jonka alueella koiraa 
edellisen kalenterivuoden (verovuoden) päätty
essä on pysyvästi pidetty. Lain 3 §:n mukaan 
koiravero on vähintään 30 ja enintään 100 
markkaa, sen mukaan kuin kunnanvaltuusto 
päättää. Kunnanvaltuusto voi nykyisin päättää 
vain koiraveron määrästä. Koiraveron määrää
minen, maksuunpano ja perintä aiheuttaa kun
nalle koiraveron tuottoon nähden suhteetto
man suuria hallinto- ja perimiskustannuksia. 

Kunta ei voimassaolevien säännösten mu
kaan voi jättää koiraveroa yleisesti perimättä. 
Useat kunnat ovatkin tehneet aloitteen, että ne 
voisivat itse päättää koiraveron kantamisesta 
tai siitä luopumisesta. Kunnanvaltuusto voisi 
tällöin harkita, onko koiraveron periminen 
kunnan kannalta taloudellisesti perusteltua. 
Jos veroa ei perittäisi, kunnanvaltuusto voisi 
samalla päättää, että kunnassa ei koirasta tar
vitse tehdä lain 2 luvussa tarkoitettuja ilmoi-
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tuksia eikä kirjoittaa lain 7 § :ssä tarkoitettua 
valvontalippua. 

Kunnan on lain 14 §:n mukaan pidettävä 
ilmoitetuista koirista luetteloa. Maa- ja metsä
talousministeriöstä saadun tiedon mukaan koi
rien luettelointi ei nykyään ole tarpeen eläin
tautien ehkäisemiseksi. Koirien luettelointi olisi 
siten kuntien omassa harkinnassa. 

Koiraveron enimmäismäärä on nykyisin 100 
markkaa. Useimmissa kunnissa sitä on pidettä
vä koiraveron kannasta aiheutuviin kustannuk
siin nähden riittämättömänä. Koska kunnalla 
edelleen olisi oikeus periä koiraveroa, siten 
kuin kunnanvaltuusto päättää, olisi myös ve
ron enimmäismäärää korotettava kantokustan
nusten kattamiseksi. 

Edellä olevan perusteella koiraverolakia eh
dotetaan muutettavaksi siten, että kunnanval
tuusto voisi päättää koiraveron kantamisesta. 
Ehdotuksen mukaan kunnanvaltuusto voisi 
luopuessaan koiraveron periruisestä päättää, 
ettei koirasta tarvitse tehdä laissa tarkoitettuja 
ilmoituksia eikä kirjoittaa lain 7 §:ssä tarkoi
tettua valvontalippua. Veron enimmäismääräk-
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si ehdotetaan 300 markkaa. Laissa ei ehdoteta 
säädettäväksi koiraveron alarajasta. 

2. Taloudelliset ja hallinnolliset 
vaikutukset 

Vuonna 1988 oli koko maassa lähes 280 000 
koiraa, joista maksettiin koiraveroa 20,8 mil
joonaa markkaa. Koiraveron kunnallistalou
dellinen merkitys on suhteellisen vähäinen. La
kiehdotus ei kaventaisi kuntien oikeutta kantaa 
koiraveroa. Ehdotettu enimmäismäärän muu
tos mahdollistaisi kuntien koiraverokertymän 
lisääntymisen. 

Ehdotus lisäisi hallinnollista joustavuutta, 
kun kunnat saisivat itsenäisesti päättää veron 
perimisestä. 

3. Voimaantulo 

Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan mahdol
lisimman pian sen jälkeen, kun eduskunta on 
sen hyväksynyt ja laki on vahvistettu. Lakia on 
tarkoitus soveltaa ensimmäisen kerran määrät
täessä koiraveroa verovuodelta 1991. 

4. Säätämisjärjestys 

Koska esitys koskee kunnalle tulevaa veroa, 
lakiehdotus olisi käsiteltävä valtiopäiväjärjes
tyksen 66 §:n mukaisessa säätämisjärjestykses
sä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
koiraverosta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan koiraverosta 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetun lain (590/79) 3 § ja 
lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

1 § 

Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa 
ei ole suoritettava koiraveroa. Kunnanvaltuus
to voi tällöin myös päättää, että koiranomista
ja ei ole velvollinen tekemään lain 5 ja 6 §:ssä 
tarkoitettuja ilmoituksia ja ettei koirasta ole 
kirjoitettava 7 § :ssä tarkoitettua valvontalip
pua. 

Helsingissä 23 päivänä marraskuuta 1990 

3 § 
Koiravero on enintään 300 markkaa, sen 

mukaan kuin kunnanvaltuusto päättää. 

Tämä laki tulee voimaan pmvana 
kuuta 199 . Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran verovuodelta 1991. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Ulla Puolanne 
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Liite 

Laki 
koiraverosta annetun lain 1 ja 3 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan koiraverosta 29 päivänä kesäkuuta 1979 annetun lain (590/79) 3 § ja 
lisätään 1 §:ään uusi 2 momentti seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

3 §. 
Koiravero on vähintään 30 ja enintään 100 

markkaa, sen mukaan kuin kunnanvaltuusto 
päättää. 

Ehdotus 

1 § 

Kunnanvaltuusto voi päättää, että kunnassa 
ei ole suoritettava koiraveroa. Kunnanvaltuus
to voi tällöin myös päättää, että koiranomista
ja ei ole velvollinen tekemään lain 5 ja 6 §:ssä 
tarkoitettuja ilmoituksia ja ettei koirasta ole 
kirjoitettava 7 §:ssä tarkoitettua valvontalip
pua. 

3 § 
Koiravero on enintään 300 markkaa, sen 

mukaan kuin kunnanvaltuusto päättää. 

Tämä laki tulee voimaan pazvana 
kuuta 199. Tätä lakia sovelletaan ensimmäisen 
kerran verovuodelta 1991. 




