
   

  

 

 

 

 

 

 

Hallituksen esitys eduskunnalle eräiden valtiovarainministeriön hallinnonalan lakien muutok-
senhakusäännösten muuttamiseksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräiden valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvien la-
kien muutoksenhakua koskevissa säännöksissä olevat viittaukset kumottuun hallintolainkäyttö-
lakiin viittauksiksi uuteen yleislakiin eli oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin, 
joka tuli voimaan vuoden 2020 alussa. Myös erilliset muutoksenhakua koskevat tarkemmat 
säännökset poistettaisiin siltä osin kuin niitä voidaan pitää tarpeettomina uuden yleislain voi-
maantultua ja muutoksenhakutie muutettaisiin korkeimmasta hallinto-oikeudesta hallinto-oi-
keuteen säännöksissä, joissa ei ole erityistä syytä ylimmän hallintotuomioistuimen toimimiselle 
ainoana muutoksenhakuasteena.  

Lisäksi ehdotetaan muutettavaksi eräisiin lakeihin sisältyvät viittaukset aiemmin kumottuihin 
lakeihin. 

Lait on tarkoitettu tulemaan voimaan syksyllä 2021. 

 

—————  
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PERUSTELUT 

1  Asian tausta ja valmistelu  

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi eräiden valtiovarainministeriön toimialaan kuuluvien la-
kien muutoksenhakua koskevissa säännöksissä olevat viittaukset kumottuun hallintolainkäyttö-
lakiin (586/1996) viittauksiksi uuteen yleislakiin eli oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annet-
tuun lakiin (808/2019), joka tuli voimaan vuoden 2020 alussa.  

Valtiovarainministeriö on pyytänyt esityksestä lausunnon oikeusministeriöltä, korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta, verohallinnolta, Kuntaliitolta ja Kuntien takauskeskukselta. Lausunnot saa-
tiin oikeusministeriöltä ja verohallinnolta. Oikeusministeriöltä saatiin lisäksi erillisenä huomiot 
säännöksistä, joissa muutoksenhakutie tulisi muuttaa. Saatuja lausuntoja käsitellään luvussa 5. 

Hallituksen esityksen tausta-aineisto on saatavilla osoitteessa https://vm.fi/hankkeet tunnuk-
sella VM132:00/2020. 

2  Nykyti la ja sen arvioint i  

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettu laki on tullut voimaan 1.1.2020 ja kumonnut aiem-
man yleislain, hallintolainkäyttölain. Osa valtiovarainministeriön toimialaan kuuluviin lakeihin 
sisältyvistä viittauksista kumottuun hallintolainkäyttölakiin on jo 17.1.2020 vahvistetuilla sää-
döksillä 17-34/2020 muutettu viittauksiksi oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 
Osa ministeriön toimialaan kuuluvista säädöksistä sisältää vielä viittauksia kumottuun hallinto-
lainkäyttölakiin sekä muutoksenhakuun liittyviä säännöksiä, joita vastaavat yleissäännökset 
ovat nykyisin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa. Lisäksi ministeriön toimialan 
lainsäädännössä on viittauksia eräisiin muihin kumottuihin lakeihin. 

Oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 127 §:ssä säädetään, että muualla laissa tai ase-
tuksessa olevalla viittauksella hallintolainkäyttölakiin tai muutoksenhausta hallintoasioissa an-
nettuun lakiin (154/1950) tarkoitetaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain tultua 
voimaan viittausta tähän uuteen yleislakiin. Viittaukset kumottuun hallintolainkäyttölakiin ja 
muihin kumottuihin lakeihin eivät enää ole informatiivisia eivätkä yleissäännösten kanssa pääl-
lekkäiset menettelysäännökset tarpeellisia. Esimerkiksi sellaiset viittaukset hallintolainkäyttö-
lakiin, jotka ovat tarkoittaneet jatkovalitusta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslu-
paa, ovat tosiasiallisesti jo kumoutuneet edellä mainitun 127 §:n johdosta ja oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annettu laki on valituslupajärjestelmän osalta jo nyt voimassa olevaa oikeutta. 
Toisin kuin hallintolainkäyttölain aikaisessa valituslupajärjestelmässä, voimassa olevassa jär-
jestelmässä on pääsääntönä (107 §), että hallintolainkäyttöasiassa annettuun päätökseen saa ha-
kea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. Valtiovarainministeriön toimialan lakeihin sisältyy myös hallintoasioissa 
yleislakina sovellettavan hallintolain (434/2003) kanssa päällekkäisiä säännöksiä, jotka ovat 
vastaavasti tarpeettomia. 

Ministeriön toimialaan kuuluviin säännöksiin sisältyy myös muutamia muutoksenhakusäännök-
siä, joiden mukaan viranomaisen päätöksestä valitetaan hallinto-oikeuden ohi suoraan korkeim-
paan hallinto-oikeuteen. Osa näistä säännöksistä ei ole enää perusteltuja. Oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 8 §:n pääsäännön mukaan vain valtioneuvoston yleisistunnon pää-
töksestä valitetaan korkeimpaan hallinto-oikeuteen ilman valituslupaa. Muun viranomaisen 
päätöksestä valitetaan pääsääntöisesti hallinto-oikeuteen. Säännös vastaa pääosin kumotun hal-
lintolainkäyttölain 7 §:n 1 momenttia (891/2015). Kyseistä säännöstä koskevassa hallituksen 
esityksessä eduskunnalle eräiden hallintoasioiden muutoksenhakusäännösten tarkistamisesta 
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(HE 230/2014 vp) todetaan, ettei ylimmän hallintotuomioistuimen tulisi toimia ainoana muu-
toksenhakuasteena, ellei siihen ole asian laatuun liittyviä erityisiä syitä. 

3  Tavoitteet   

Esityksen tavoitteena on ajantasaistaa ja teknisesti selkeyttää eräitä valtiovarainministeriön toi-
mialan lainsäädäntöön sisältyviä säännöksiä. Lisäksi tavoitteena on tarpeellisin osin yhtenäistää 
ministeriön toimialaan kuuluvien viranomaisten hallintopäätösten muutoksenhakutie oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetun lain kanssa.  

4  Ehdotukset  ja ni iden vaikutukset  

4.1 Keskeiset ehdotukset 

Esityksessä on kyse sääntelyn ajantasaistamisesta ja selkeyttämisestä. Esityksessä ehdotetaan 
muutettavaksi eräitä valtiovarainministeriön toimialan lakeihin sisältyviä viittauksia lakeihin, 
jotka on jo kumottu. Säännöksissä olevat viittaukset kumottuihin lakeihin muutettaisiin viit-
tauksiksi vastaaviin voimassaoleviin lakeihin.  

Lisäksi ministeriön toimialan lakien muutoksenhakusäännöksistä ehdotetaan poistettavaksi 
säännökset, jotka ovat tarpeettomia, koska ne ovat päällekkäisiä muutoksenhaussa sovellettavan 
yleislain eli oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain tai hallintoasioissa yleislakina so-
vellettavan hallintolain säännösten kanssa. Tarpeetonta päällekkäisyyttä on valitusoikeutta, va-
litusaikaa ja valituslupaa koskevien säännösten kanssa. Valitusoikeudesta ei pääsääntöisesti ole 
tarpeellista säätää yleislain säännösten lisäksi, koska lähtökohtaisesti muutosta saa oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 1 momentin nojalla hakea kaikkiin päätöksiin, 
joilla viranomainen on ratkaissut hallintoasian tai jättänyt sen tutkimatta. Myöskään päätöksen 
tiedoksisaannista laskettavasta 30 päivän valitusajasta ei ole yleensä tarpeen erikseen säätää, 
koska valitusajasta on säädetty oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n 2 mo-
mentissa ja hallintolain 49 c §:n 1 momentissa. Valitusluvasta korkeimpaan hallinto-oikeuteen 
valitettaessa on säädetty oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentissa. 

Esityksessä ehdotetaan myös eräiden ministeriön toimialan lakien muutoksenhakusäännösten 
muuttamista siltä osin kuin niissä nimenomaisesti säädetään oikeudesta hakea valittamalla muu-
tosta suoraan korkeimmalta hallinto-oikeudelta. Näiden säännösten osalta muutoksenhakutie 
ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettua lakia. Täl-
löin muiden viranomaisten kuin valtioneuvoston yleisistunnon päätöksiin saisi hakea muutosta 
valittamalla hallinto-oikeuteen, jonka jälkeen muutosta saa hakea valittamalla korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Ehdotettuihin lakeihin sisäl-
lytettäisiin tältä osin siirtymäsäännökset, joiden mukaan, haettaessa muutosta ennen muutoksen 
voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovellettaisiin muutoslain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. Ehdotettu muutos ei koskisi lakeja, joiden osalta valittaminen suoraan korkeimpaan 
hallinto-oikeuteen on edelleen perusteltua yleisempään oikeusvarmuuteen liittyvistä syistä. Esi-
merkiksi verotuksen alalla on tällainen säännös koskien keskusverolautakunnan antamia ennak-
koratkaisuja. 

Lisäksi esitykseen sisältyvien säännösten ruotsinkielisiä versioita ehdotetaan osin päivitettä-
väksi vastaamaan nykyistä ruotsinkielisen lainsäädännön kirjoittamisen muotoa. 
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4.2 Pääasialliset vaikutukset 

Esityksen tarkoituksena on täsmentää valtiovarainministeriön toimialan sääntelyä. Esityksellä 
ajantasaistetaan ja selkeytetään erityisesti hallintoasioiden muutoksenhakua koskevaa säänte-
lyä. Ajantasaisten ja täsmällisten menettelysäännösten arvioidaan parantavan asianosaisten 
mahdollisuuksia olla selvillä omista oikeuksistaan ja velvollisuuksistaan.  

Siltä osin kuin esityksessä ehdotetaan muutoksenhakutien muuttamista siten, että suoraan kor-
keimmalle hallinto-oikeudelle tehtävien valitusten sijaan valitus tehtäisiin hallinto-oikeudelle, 
esityksen arvioidaan vahvistavan korkeimman hallinto-oikeuden asemaa oikeuskäytäntöä oh-
jaavana ja yhtenäistävänä ylimpänä tuomioistuimena ja sen roolia valituslupatuomioistuimena. 
Esityksellä voi tältä osin olla vähäisiä vaikutuksia alueellisten hallinto-oikeuksien työmäärän 
lisääntymiseen, koska esitykseen sisältyvien lakien muutoksenhakutie muutettaisiin korkeim-
masta hallinto-oikeudesta alueellisiin hallinto-oikeuksiin. Vastaavasti esityksellä voi olla vähäi-
siä vaikutuksia korkeimman hallinto-oikeuden työmäärän vähenemiseen, vaikka hallinto-oikeu-
den päätöksestä saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Muutoksen-
haku korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi näissäkin asioissa valituslupaa oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin mukaisesti. Korkein hallinto-oikeus voi 
päättää valituslupapyynnön hyväksymisestä tai hylkäämisestä normaalia ratkaisukokoonpanoa 
suppeammassa kahden tai kolmen jäsenen kokoonpanossa. Asian käsittelyä korkeimmassa hal-
linto-oikeudessa keventäisi myös se, että hallinto-oikeuden perusteltu päätös olisi käsittelyn 
pohjana. Esityksellä arvioidaan kuitenkin olevan vain hyvin vähäisiä vaikutuksia hallintotuo-
mioistuimien työmääriin. Näin ollen esityksellä ei arvioida olevan merkittäviä taloudellisia vai-
kutuksia. 

5  Lausuntopalaute  

Valtiovarainministeriö on pyytänyt esityksestä lausunnon oikeusministeriöltä, korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta, verohallinnolta, Kuntaliitolta ja Kuntien takauskeskukselta. Lausunnot saa-
tiin oikeusministeriöltä ja verohallinnolta. Korkein hallinto-oikeus ja Kuntien takauskeskus il-
moittivat, ettei niillä ole lausuttavaa luonnoksesta. Myös tahoilla, joilta lausuntoa ei nimenomai-
sesti pyydetty, oli mahdollisuus antaa lausunto. 

Lausunnoissa suhtauduttiin pääosin myönteisesti esityksen tavoitteisiin ja ehdotettuihin muu-
toksiin. Lausunnoissa esitettiin eräitä tekstimuutoksia ja tuotiin esiin valtiovarainministeriön 
hallinnonalan lakeja, joissa saattaa olla vastaavia muutostarpeita kuin esitykseen jo sisältyvissä 
laeissa. Oikeusministeriöstä tuotiin erikseen esiin myös tarve tarkastella eräiden valtiovarain-
ministeriön toimialan lakien muuttamista siltäkin osin kuin niihin sisältyy säännöksiä oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetun lain 8 §:n 1 momentista poikkeavasta valitustiestä. 

Luonnosta hallituksen esitykseksi on tarkennettu näiden muutosehdotusten pohjalta siltä osin, 
kuin niitä on pidetty tarpeellisena. Esityksessä on lisäksi otettu huomioon oikeusministeriön 
erikseen esiin tuomien valtiovarainministeriön toimialan lakeihin sisältyvien muutoksenhaku-
tietä koskevien säännösten muutostarve. 

6  Säännöskohta iset  perustelut  

6.1 Valtion maksuperustelaki 

Valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 3 momentin viittaus kumottuun kilpailunrajoituk-
sista annettuun lakiin (480/1992) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan kilpailulakiin 
(948/2011).  
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Lain 11 §:n 1 momentin viittaus kumottuun lakiin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoi-
min (367/1961) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan verojen ja maksujen täytäntöönpa-
nosta annettuun lakiin (706/2007).  

Lain 11 a §:n 2 momentissa oleva viittaus kumottuun hallintomenettelylakiin (598/1982) muu-
tettaisiin viittaukseksi voimassa olevaan hallintolakiin (434/2003) ja muutettaisiin vastaamaan 
nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa.  

Lain 11 b §:n 1 momentin viittaus hallintolakiin (434/2003) muutettaisiin vastaamaan nykyistä 
lakiviittausten kirjoittamisen muotoa, minkä lisäksi siitä poistettaisiin hallintolakiin viittaava 
säädösnumero, joka on jo mainittu edellä olevassa pykälässä. Pykälän 2 momentissa oleva viit-
taus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaole-
vaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019).  

6.2 Laki Kuntien takauskeskuksesta  

Kuntien takauskeskuksesta annetun lain (487/1996) 10 §:ssä oleva viittaus kumottuun väestö-
tietolakiin (507/1993) poistettaisiin ja sen sijaan pykälässä viitattaisiin väestötietojärjestelmästä 
ja Digi- ja väestötietoviraston varmennepalveluista annetun lain (661/2009) mukaiseen väestö-
tietojärjestelmään yleisesti. 

Lain 14 §:n viittaus kumottuun lakiin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
(367/1961) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 
annettuun lakiin (706/2007) ja muutettaisiin vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen 
muotoa.  

Lain 15 §:n 1 momentista poistettaisiin hallintolain (434/2003) 49 c §:n 1 momentin kanssa 
päällekkäinen säännös, jonka mukaan oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen 
tiedoksisaannista. Momenttiin lisättäisiin tämän sijaan informatiivinen viittaus hallintolakiin. 
Pykälän 2 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 13 §:n 2 
momentin kanssa päällekkäinen säännös, jonka mukaan valitus on tehtävä 30 päivän kuluessa 
päätöksen tiedoksisaannista. Lisäksi poistettaisiin säännös siitä, että valittamalla saa hakea muu-
tosta myös Kuntien takauskeskus. Viimeksi mainittu säännös on päällekkäinen oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetun lain 109 §:n 2 momentin kanssa, jonka mukaan alkuperäisen hal-
lintopäätöksen tehneellä viranomaisella on jatkovalitusoikeus. Momentissa oleva viittaus ku-
mottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019). Pykälän otsikko muutettaisiin vas-
taamaan paremmin pykälän sisältöä. 

Lain 18 §:n 2 momentissa oleva viittaus kumottuun luottolaitostoiminnasta annettuun lakiin 
(1607/1993) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan luottolaitostoiminnasta annettuun la-
kiin (610/2014). 

6.3 Laki digitaalisten palvelujen tarjoamisesta  

Digitaalisen palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 15 §:n 1 momentin viittaus hal-
lintolakiin (434/2003) muutettaisiin vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa. 
Pykälän 2 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutet-
taisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin 
(808/2019). Lisäksi momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 
107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. 
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6.4 Valtionavustuslaki 

Valtionavustuslain (688/2001) 34 §:n 1 momentin viittaus hallintolakiin (434/2003) muutettai-
siin vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa, minkä lisäksi siitä poistettaisiin 
hallintolakiin viittaava säädösnumero, joka on jo mainittu edellä olevassa pykälässä. Pykälän 2 
momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viit-
taukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019). Py-
kälän 3 momentti, joka sisältää viittauksen kumottuun hallintolainkäyttölakiin ja oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäisen säännöksen vali-
tusluvasta, kumottaisiin. 

Lain 35 §:ssä oleva viittaus kumottuun lakiin verojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
(367/1961) muutettaisiin viittaukseksi voimassa olevaan verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 
annettuun lakiin (706/2007). 

6.5 Kuntarakennelaki 

Kuntarakennelain (1698/2009) 38 §:n 6 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolain-
käyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annettuun lakiin (808/2019).  

Lain 53 §:n 4 momenttiin sisältyy oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 8 §:n pää-
säännön mukaisesta valitustiestä poikkeava säännös, jonka mukaan ministeriön päätöksestä va-
litetaan suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Toisin kuin eräiden muiden tähän esitykseen 
sisältyvien säännösten osalta, kyseistä kuntarakennelain säännöstä ei ehdoteta muutettavaksi 
vastaamaan yleislaissa säädettyä muutoksenhakutietä. Suora muutoksenhaku korkeimpaan hal-
linto-oikeuteen on edelleen katsottu perustelluksi, koska kuntien hallinnon järjestämiseksi kun-
tajaon muutoksista tulisi saada nopeasti lainvoimainen päätös. Momenttiin lisättäisiin selvyy-
den vuoksi myös viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin.  

6.6 Maksuvapautuslaki 

Maksuvapautuslain (529/1980) 2 a §:n 1 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolain-
käyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annettuun lakiin (808/2019), minkä lisäksi siitä poistettaisiin säännös hallintopäätöstä 
koskevasta valitusoikeudesta, koska se on päällekkäinen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netun lain 6 §:n kanssa. Pykälän 2 momentti, joka sisältää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäisen säännöksen valitusluvasta, kumottaisiin. 

6.7 Laki panttilainauslaitoksista  

Panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 40 c §:n 1 momenttiin sisältyvä viittaus ku-
mottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019). Lisäksi pykälää selkeytettäisiin si-
ten, että nykyisin 2 momenttiin sisältyvä säännös oikaisun vaatimisesta muuhun päätökseen 
sekä viittaus hallintolakiin (434/2003) siirrettäisiin 1 momenttiin.  

Pykälän 2 momentti kumottaisiin edellä sanotun johdosta. Nykyiseen 2 momenttiin edellä ole-
van lisäksi sisältyvä säännös hallintopäätöstä koskevasta valitusoikeudesta tarpeeton, koska se 
on päällekkäinen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n kanssa. 
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Pykälän 3 momentti, joka sisältää viittauksen kumottuun hallintolainkäyttölakiin ja oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäisen säännöksen 
valitusluvasta, kumottaisiin.  

6.8 Laki valtiontalouden tarkastusvirastosta 

Valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 13 §:ssä oleva viittaus kumottuun 
hallintomenettelylakiin (598/1982) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan hallintolakiin 
(434/2003) ja vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa. Lisäksi pykälässä 
oleva vanhentunut viittaus hallintomenettelylain 10 ja 11 §:iin muutettaisiin viittaukseksi vas-
taaviin hallintolain 27–30 §:iin. 

Lain 18 §:n 1 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muu-
tettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin 
(808/2019), minkä lisäksi siitä poistettaisiin säännös hallintopäätöstä koskevasta valitusoikeu-
desta, koska se on päällekkäinen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 6 §:n kanssa. 
Uhkasakon tuomitsemista koskevan päätöksen muutoksenhakusäännöksen sisältävästä 2 mo-
mentista poistettaisiin viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin ja oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. Näi-
den sijaan momentissa ehdotetaan säädettäväksi informatiivinen viittaus uhkasakkolakiin 
(1113/1990), jossa säädetään uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teet-
tämis- tai keskeyttämisuhan asettamista ja täytäntöönpantavaksi määräämistä koskevasta pää-
töksestä. 

6.9 Laki Suomen Pankista  

Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 16 §:n 2 momentti muutettaisiin vastaamaan oikeu-
denkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 8 §:ä, jonka mukaan muutoksenhakutie valtioneu-
voston yleisistunnon päätöksistä on valittaminen korkeimpaan hallinto-oikeuteen, mutta muista 
viranomaisen päätöksistä on valittaminen hallinto-oikeuteen. Tämän johdosta tasavallan presi-
dentin päätöksestä johtokunnan puheenjohtajan ja pankkivaltuuston päätöksestä johtokunnan 
muun jäsenen erottamisesta ei enää valitettaisi suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen vaan 
hallinto-oikeuteen. Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttäisi valituslupaa oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n mukaisesti. Hallituksen esityksessä eduskun-
nalle laiksi Suomen Pankista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 6/1998 vp) nykyistä suoraa 
valitusoikeutta korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei ole erikseen perusteltu.  

Lain 24 §:n 1 momentissa oleva viittaus kumottuun hallintomenettelylakiin (598/1982) muutet-
taisiin viittaukseksi voimassaolevaan hallintolakiin (434/2003) ja vastaamaan nykyistä lakiviit-
tausten kirjoittamisen muotoa. 

6.10 Laki Suomen Pankista virkamiehistä  

Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998) oikeusturvaa virkasuhdeasioissa kos-
kevan 10 luvun muutoksenhakutie on muutettu vastaamaan valtion virkamieslakia lailla 
891/2018. Lain 31 §:n 1 momentti ehdotetaan muutettavaksi vastaamaan voimassaolevan lain 
mukaista muutoksenhakutietä siten, että hallintotuomioistuin, eikä ainoastaan korkein hallinto-
oikeus, voi määrätä virantoimituksesta pidättämisestä toisin erityisestä syystä. 
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6.11 Laki Verohallinnosta  

Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 24 §:n 2 momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hal-
lintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019). 

Lain 32 §:n 2 momenttiin lisättäisiin informatiivinen viittaus hallintolakiin (434/2003). Lisäksi 
momenttiin sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin muutettaisiin viittaukseksi voi-
massaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Pykälän otsikko muutettai-
siin vastaamaan paremmin pykälän sisältöä. 

6.12 Laki Kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä  

Kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain (530/2019) 20 §:n 1 momenttiin 
sisältyvä viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voi-
massaolevaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019) ja vastaamaan 
nykyistä lakiviittausten kirjoittamisen muotoa.  

6.13 Laki veronlisäyksestä ja viivekorosta  

Veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 11 a §:n 3 momenttiin sisältyvä viit-
taus kumottuun hallintolainkäyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaole-
vaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019) ja säännöstä selkeytettäi-
siin. Lisäksi pykälän 4 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun 
lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. Lisäksi säännöstä sel-
keytettäisiin avaamalla itse säännökseen siinä viitatut verotusmenettelystä annetun lain 
(1558/1995) säännökset. 

6.14 Laki verotusmenettelystä 

Verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 70 §:n viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasi-
oissa annettuun lakiin (808/2019) muutettaisiin vastaamaan nykyistä lakiviittausten kirjoittami-
sen muotoa.  

Lain 71 d §:n viittaus saman lain 70 ja 71 §:iin muutettaisiin vastaamaan nykyistä lakiviittausten 
kirjoittamisen muotoa. 

Lain 85 a §:n 1 momenttiin lisättäisiin selvyyden vuoksi maininta saman lain 71 §:stä poikkea-
vasta valitusajasta sekä informatiivinen viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 
säännösten soveltamiseen. Lisäksi momentissa käytetty termi määräaika korvattaisiin termillä 
valitusaika. Pykälän 2 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 
107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta ja viitattaisiin sen sijaan ky-
seiseen lakiin. Momentissa oleva viittaus 71 §:ssä olevaan 60 päivän valitusaikaan muutettaisiin 
selkeyden vuoksi poikkeukseksi 71 §:n säännöksestä, koska momentissa on tämän sijaan sää-
detty 30 päivän valitusajasta.  

6.15 Laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta  

Verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 2 §:ssä oleva viittaus 
kumottuun henkilötietolakiin muutettaisiin viittaukseksi voimassa olevaan tietosuojalakiin 
(1050/2018). 

HE 90/2021 vp



   

  

 

 12  

 

 

 

6.16 Laki oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä  

Oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 67 §:n 1 momentti, joka 
sisältää oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 107 §:n 1 momentin kanssa 
päällekkäisen säännöksen valitusluvasta, kumottaisiin. Tämän sijaan pykälän 2 momenttiin li-
sättäisiin selvyyden vuoksi informatiivinen viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annet-
tuun lakiin. Lisäksi säännöstä selkeytettäisiin avaamalla itse säännökseen siinä viitattu verotus-
menettelystä annetun lain (1558/1995) säännös. 

6.17 Autoverolaki 

Autoverolain (777/2020) 100 §:n 1 momenttiin lisättäisiin informatiivinen viittaus oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin (808/2019). Pykälän 3 momentista poistettaisiin va-
litusaikaa koskeva säännös, joka on päällekkäinen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun 
lain 13 §:n 2 momentin kanssa. 

Lain 102 §:n 2 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain sää-
dösnumero, koska numero mainittaisiin jo 100 §:ssä edellä mainitun muutoksen johdosta. 

Lain 103 §:n 1 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 
§:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. Tämän sijaan momenttiin lisättäi-
siin selvyyden vuoksi informatiivinen viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun la-
kiin. 

6.18 Ajoneuvoverolaki 

Ajoneuvoverolain (1281/2003) 51 §:n 1 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetun lain (808/2019) 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valituslu-
vasta. Tämän sijaan momenttiin lisättäisiin selvyyden vuoksi informatiivinen viittaus oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 

6.19 Laki polttoainemaksusta  

Polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 24 §:n 1 momentista poistettaisiin oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen sään-
nös valitusluvasta. Tämän sijaan momenttiin lisättäisiin selvyyden vuoksi informatiivinen viit-
taus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 

6.20 Laki yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta  

Yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain (1307/2007) 22 §:n 
1 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain (808/2019) 107 §:n 
1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. Tämän sijaan pykälään lisättäisiin 
selvyyden vuoksi viittaus oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. Momentista 
poistettaisiin lisäksi 2 momentin viimeisen lauseen kanssa päällekkäinen viittaus saman lain 20 
§:ään. 
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6.21 Laki matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoitta-
van velvollisuuksista  

Matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvolli-
suuksista annetun lain (250/2015) 11 §:n 1 momentissa oleva viittaus kumottuun hallintolain-
käyttölakiin (586/1996) muutettaisiin viittaukseksi voimassaolevaan oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annettuun lakiin (808/2019). Lisäksi momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetun lain 6 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusoikeudesta. 
Pykälän 2 momentista poistettaisiin viittaus kumottuun hallintolainkäyttölakiin ja oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetun lain 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös vali-
tusluvasta. Pykälän 3 momentin sisältö siirtyisi 2 momenttiin ja nykyinen 3 momentissa oleva 
valitusviranomaisen käsite muutettaisiin vastaamaan oikeudenkäynnistä hallintoasioissa anne-
tussa laissa käytettävää käsitettä hallintotuomioistuin.  

6.22 Veronkantolaki 

Veronkantolain (11/2018) 62 §:n 1 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetun lain (808/2019) 107 §:n 1 momentin kanssa päällekkäinen säännös valitusluvasta. 

6.23 Laki arvonimistä suoritettavasta verosta  

Arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain (1388/2001) 6 §:ää muutettaisiin siten, että 
muutoksenhaun osalta viitattaisiin informatiivisesti oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annet-
tuun lakiin, jonka mukaan muutoksenhakutie muista viranomaisen päätöksistä kuin valtioneu-
voston yleisistunnon päätöksistä on valittaminen hallinto-oikeuteen. Valtioneuvoston kanslian 
toimenpiteistä arvonimestä suoritettavaa veroa koskevissa asioissa ei tämän jälkeen enää vali-
tettaisi suoraan korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Hallituksen esityksessä eduskunnalle laiksi ar-
vonimistä suoritettavasta verosta (HE 195/2001 vp) säännöstä on perusteltu siten, että vastaava 
säännös oli silloisessa leimaverolaissa (662/1943).  

6.24 Rakennusverolaki 

Rakennusverolain (54/1977) 17 §:n 1 momentista poistettaisiin oikeudenkäynnistä hallintoasi-
oissa annetun lain (808/2019) 13 §:n 2 momentin kanssa päällekkäinen säännös 30 päivän vali-
tusajasta. Pykälän 2 momentista poistettaisiin mainitun lain 107 §:n 1 momentin kanssa pääl-
lekkäinen säännös valitusluvasta. Lisäksi säännöstä selkeytettäisiin avaamalla itse säännökseen 
siinä viitattu verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 71 §:n säännös ja lisäämällä pykä-
lään 3 momentti, joka sisältäisi viittauksen oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annettuun lakiin. 

7  Voimaantulo  

Ehdotetaan, että lait tulevat voimaan syksyllä 2021. 

8  Suhde perustuslaki in ja  säätämisjärjestys  

Esitys selkeyttää muutoksenhakusääntelyä ja sitä kautta vahvistaa perustuslain 21 §:ssä suojat-
tua oikeusturvaa. Esityksellä ei arvioida olevan muita vaikutuksia perustuslailla suojattuihin oi-
keuksiin, joten lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 
Ponsi 
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Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:  
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Lakiehdotukset 
 

1. 

Laki 

valtion maksuperustelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 3 momentti, 11 §:n 1 momentti, 11 a §:n 2 

momentti sekä 11 b §:n 1 ja 2 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 3 momentti ja 11 a §:n 2 momentti laissa 961/1998 sekä 11 b §:n 

1 ja 2 momentti laissa 951/2015, seuraavasti: 
 

7 § 

Muiden suoritteiden hinnat 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Jos viranomainen tuottaa suoritteita määräävässä markkina-asemassa, on suoritteiden hinnoit-

telussa otettava huomioon kilpailulain (948/2011) määräävän markkina-aseman väärinkäyttöä 
koskevat säännökset. 
 

11 § 

Maksujen perintä 

Edellä 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudellisesta suoritteesta perittävän maksun suorasta ulos-
ottokelpoisuudesta ilman ulosottoperustetta säädetään verojen ja maksujen täytäntöönpanosta 
annetussa laissa (706/2007). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

11 a § 

Maksun määrääminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Maksun määräämisessä todettu virhe voidaan korjata noudattaen, mitä hallintolaissa 

(434/2003) säädetään asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

11 b § 

Maksua koskeva muutoksenhaku 

Edellä 6 §:ssä tarkoitetun maksun määräämistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikaisua kuu-
den kuukauden kuluessa maksun määräämisestä. Muutoin oikaisuvaatimukseen sovelletaan, 
mitä hallintolaissa säädetään.  
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Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019). Hallinto-oikeuden päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muutosta va-
littamalla. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
————— 

 

2. 

Laki 

Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Kuntien takauskeskuksesta annetun lain (487/1996) 10, 14 ja 15 § sekä 18 §:n 2 

momentti, sellaisina kuin niistä ovat 14 ja 15 § laissa 944/2006, seuraavasti: 
 

10 §  

Jäsenyhteisöjen vastuu  

Jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä takauskeskuksen sellaisten menojen ja sitoumusten rahoituk-
sesta, joita ei muuten saada katetuiksi, edeltävän vuodenvaihteen asukaslukujen mukaisessa 
suhteessa. Asukasluvut määräytyvät väestötietojärjestelmään talletettujen vuoden ensimmäisen 
päivän tietojen mukaisesti. 
 

14 §  

Maksujen periminen  

Takauskeskuksen myöntämistä takauksista perittävät takausprovisiot ja jäsenyhteisöjen mak-
suosuudet ovat verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) tarkoitettuja 
suoraan ulosottokelpoisia saatavia. Haettaessa muutosta jäsenyhteisön maksuosuutta koskevan 
päätökseen sovelletaan kuitenkin, mitä 15 §:ssä säädetään. 
 

15 §  

Muutoksenhaku 

Jäsenyhteisö saa vaatia valtuuskunnalta oikaisua jäsenyhteisön maksuosuutta koskevasta hal-
lituksen päätöksestä. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa (434/2003).  

Maksuosuuden oikaisua koskevaan valtuuskunnan päätökseen jäsenyhteisö saa hakea muu-
tosta valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. Valtuuskunnan päätös voidaan panna täytäntöön 
muutoksenhausta huolimatta. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, 
mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) säädetään. 
 

18 §  
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Muiden lakien soveltaminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Takauskeskukseen ei sovelleta luottolaitostoiminnasta annettua lakia (610/2014). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 

3. 

Laki 

digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 15 § seuraavasti: 

 
15 § 

Muutoksenhaku 

Valvontaviranomaisen 11 §:n 2 momentissa tarkoitetun saavutettavuusselvityspyynnön joh-
dosta tekemään päätökseen ja 12 §:n 3 momentin nojalla antamaan määräykseen saa vaatia oi-
kaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019).  

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 

4. 

Laki 

valtionavustuslain 34 ja 35 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtionavustuslain (688/2001) 34 ja 35 §, sellaisena kuin niistä on 34 § laissa 

952/2015, seuraavasti:  
 

34 § 

Muutoksenhaku 

Valtionapuviranomaisen päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hal-
lintolaissa. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019). 
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35 § 

Täytäntöönpano 

Valtionapuviranomaisen päätös voidaan panna täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. 
Edellä 21 ja 22 §:ssä tarkoitetussa asiassa oikaisuvaatimuksesta annettu päätös voidaan panna 
täytäntöön verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) säädetyssä jär-
jestyksessä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 

5. 

Laki 

kuntarakennelain 38 ja 53 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kuntarakennelain (1698/2009) 38 §:n 6 momentti ja 53 §:n 4 momentti seuraavasti: 
 

38 § 

Välitysmenettely 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Kunnat voivat hakea välittäjien taloudellista selvitystä koskevaan päätökseen muutosta. Muu-

toksenhaussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019) säädetään. 
 

53 § 

Muutoksenhaku kuntajaon muuttamista koskevaan valtioneuvoston tai ministeriön päätökseen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Valitus on tehtävä korkeimmalle hallinto-oikeudelle 30 päivän kuluessa siitä, kun kuntajaon 

muuttamista tarkoittava päätös on julkaistu Suomen säädöskokoelmassa tai muuttamisesityksen 
hylkäämistä tarkoittava päätös on saatettu esityksen tekijöiden tietoon. Valitus käsitellään kor-
keimmassa hallinto-oikeudessa kiireellisenä. Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomioistui-
meen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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6. 

Laki 

maksuvapautuslain 2 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maksuvapautuslain (529/1980) 2 a §, sellaisena kuin se on laissa 704/2005, seu-

raavasti: 
 

2 a § 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-

netussa laissa (808/2019).  
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
————— 

 

7. 

Laki 

panttilainauslaitoksista annetun lain 40 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 40 c §:n 2 ja 3 momentti, sellai-

sina kuin ne ovat laissa 948/2015, sekä 
muutetaan 40 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 948/2015, seuraavasti: 

 
40 c § 

Muuhun kuin 5, 40 ja 40 a §:ssä tarkoitettuun päätökseen saa vaatia oikaisua. Oikaisuvaati-
muksesta säädetään hallintolaissa (434/2003). Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen sää-
detään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019).  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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8. 

Laki 

valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 13 ja 18 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 13 § sekä 18 §:n 1 ja 

2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 1 ja 2 momentti laissa 954/2018, seuraavasti: 
 

13 § 

Hallintomenettely 

Hallintoasioiden käsittelystä säädetään hallintolaissa (434/2003). Mitä mainitun lain 27 - 30 
§:ssä säädetään, sovelletaan myös tarkastustoiminnassa virkamiehen esteellisyyteen. 
 

18 § 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019). 

Muutoksenhaussa uhkasakon asettamista ja maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämis- tai 
keskeyttämisuhan asettamista ja täytäntöönpantavaksi määräämistä koskevaan päätökseen so-
velletaan kuitenkin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  

————— 
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9. 

Laki 

Suomen Pankista annetun lain 16 ja 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 16 §:n 2 momentti ja 24 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin niistä on 16 §:n 2 momentti laissa 18/2020, seuraavasti: 
 

16 § 

Johtokunnan jäsenen virkasuhteen päättäminen 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Edellä 1 momentissa tarkoitetusta päätöksestä saa muu johtokunnan jäsen kuin puheenjohtaja 

hakea muutosta valittamalla. Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). Johtokunnan puheenjohtajan valitusoi-
keudesta määrätään perussäännössä. 
 

24 § 

Hallintomenettely ja virkakieli 

Käsiteltäessä hallintoasioita Suomen Pankissa noudatetaan, mitä hallintolaissa (434/2003) 
säädetään.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän 

lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
————— 

 

10. 

Laki 

Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998) 31 §:n 1 momentti seu-

raavasti: 
 

31 § 
Jos virkamiehen irtisanomista koskeva päätös ei ole saanut lainvoimaa silloin, kun irtisano-

misaika on kulunut loppuun, hänet on pidätettävä virantoimituksesta, jollei hallintotuomioistuin 
erityisestä syystä toisin määrää. Jos virkamies on pantu viralta tai virkasuhde on purettu, hänet 
on heti pidätettävä virantoimituksesta, vaikkei päätös ole saanut lainvoimaa. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän 

lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
————— 

 

11. 

Laki 

Verohallinnosta annetun lain 24 ja 32 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 24 §:n 2 momentti ja 32 §:n otsikko ja 2 

momentti seuraavasti: 
 

24 §  

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ja sen tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön tehtävänä on valvoa valtion, kunnan, seurakunnan, 

Kansaneläkelaitoksen, metsänhoitoyhdistyksen ja metsäkeskuksen oikeutta verotuksessa ja ve-
rotusta koskevassa muutoksenhaussa sekä hallintolaissa tai oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019) tarkoitetussa muussa asiassa silloin, kun yksikkö katsoo, että: 

1) se on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa tapauksissa taikka verotus- tai oi-
keuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tarpeen; 

2) asia on taloudellisesti merkittävä; tai 
3) veronsaajien oikeudenvalvonta muutoin sitä edellyttää. 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

32 § 

Verotuskustannusten perintä ja muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Jos veronsaaja ei tyydy päätökseen, sen on tehtävä oikaisuvaatimus Verohallinnolle perimistä 

seuraavan kalenterikuukauden aikana. Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallintolaissa. Muutok-
senhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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12. 

Laki 

kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain (530/2019) 20 §:n 1 

momentti seuraavasti: 
 

20 §  

Muutoksenhaku  

Jos kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat tehneet 6 §:ssä tarkoitetun hakemuk-
sen käsiteltäväksi ottamisesta hylkäävän päätöksen, asianomainen henkilö voi hakea hallinto-
oikeudelta muutosta Suomen toimivaltaisen viranomaisen päätökseen. Muutoksenhausta hallin-
totuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 
Valitus hallinto-oikeuteen on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun kaikki asianomaiset toimi-
valtaiset viranomaiset ovat tehneet hylkäävän päätöksen. Jos vähintään yksi toimivaltainen vi-
ranomainen hyväksyy hakemuksen käsiteltäväksi muiden asianomaisten toimivaltaisten viran-
omaisten hylätessä hakemuksen, voi asianomainen henkilö pyytää riidanratkaisutoimikunnan 
perustamista tämän lain 11 §:n mukaisesti. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 

13. 

Laki 

veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 11 a §:n 3 ja 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 787/2016, seuraavasti: 
 

11 a § 

Muutoksenhaku 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Muun viranomaisen kuin Verohallinnon tämän lain nojalla antamaan päätökseen haetaan 

muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin vero- tai maksuvelvollisen 
kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. Muutoin muutoksenhaussa muun viranomaisen kuin Vero-
hallinnon päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
(808/2019) säädetään.  
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Muutoksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa. Valitus on kuitenkin tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeuden päätöksen 
tiedoksisaannista.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 

14. 

Laki 

verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 70 ja 71 d § sekä 85 a §:n 1 ja 2 

momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 70 § laissa 852/2019, 71 d § laissa 875/2012, 85 a §:n 1 momentti 

laissa 772/2016 ja 85 a §:n 2 momentti laissa 942/2015, seuraavasti: 
 

70 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 

 
71 d § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätökseen 

Jos hallinto-oikeus ratkaisee valituksen 71 c §:ssä mainituissa tilanteissa, hallinto-oikeuden 
päätöstä koskevassa muutoksenhaussa sovelletaan, mitä 70 ja 71 §:ssä säädetään. 

 
85 a § 

Muutoksenhaku Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun 

Verovelvollinen ja muu 62 §:n 1 momentissa tarkoitettu sekä Veronsaajien oikeudenvalvon-
tayksikkö saavat hakea muutosta Verohallinnon antamaan ennakkoratkaisuun hallinto-oikeu-
delta. Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin verovelvollisen kotikunta 
päätöstä tehtäessä kuului. Jos mikään hallinto-oikeus ei olisi toimivaltainen käsittelemään vali-
tusta, muutosta haetaan Helsingin hallinto-oikeudelta. Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, 
mitä 69 §:ssä säädetään. Poiketen siitä, mitä 71 §:ssä säädetään, valitusaika on 30 päivää pää-
töksen tiedoksisaannista. Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön valitusaika lasketaan päätök-
sen tekemisestä. Haettaessa muutosta hallinto-oikeudelta sovelletaan muutoin, mitä oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa säädetään. 

Muutoksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa. Poiketen siitä, mitä 71 §:ssä säädetään, valitusaika on 30 päivää päätöksen 
tiedoksisaannista. 
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— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
——— 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
————— 

 

15. 

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 2 § seu-

raavasti: 
 

2 § 

Suhde muihin säädöksiin 

Verotusasiakirjoihin ja -tietoihin sovelletaan viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun 
lain (621/1999) ja tietosuojalain (1050/2018) säännöksiä, ellei tässä tai muussa laissa toisin sää-
detä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 

16. 

Laki 

oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 67 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 67 §:n 1 mo-

mentti sekä 
muutetaan 67 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
67 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Muutoksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa. Valitusaika muusta kuin hallinto-oikeuden ennakkoratkaisua koskevasta pää-
töksestä on kuitenkin 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .  

————— 
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17. 

Laki 

autoverolain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan autoverolain (777/2020) 100 §:n 1 ja 3 momentti, 102 §:n 2 momentti ja 103 §:n 1 

momentti seuraavasti: 
 

100 § 

Muutoksenhaku ennakkoratkaisuun 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019). Ennakkoratkaisun hakija sekä valtion oikeudenvalvoja saavat hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen. Päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta ennakko-
ratkaisua, ei kuitenkaan saa hakea valittamalla muutosta. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Valtion oikeudenvalvojan valitusaika lasketaan päätöksen tekemisestä. 
 

102 § 

Valtion oikeudenvalvojan ja verovelvollisen kuuleminen valitusta käsiteltäessä 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Sen lisäksi, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetun lain 44 §:n 2 momentissa sääde-

tään asian ratkaisemisesta asianosaista kuulematta, hallintotuomioistuin voi ratkaista valituksen 
kuulematta valtion oikeudenvalvojaa, jos veron määrä voi verovelvollisen vaatimuksesta muut-
tua enintään 6 000 euroa eikä asia ole tulkinnanvarainen tai epäselvä. 
 

103 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Muutoksenhausta hallinto-oikeuden päätökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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18. 

Laki 

ajoneuvoverolain 51 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 51 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

937/2015, seuraavasti: 
 

51 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 

19. 

Laki 

polttoainemaksusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 24 §:n 1 momentti, sellaisena kuin 

se on laissa 940/2015, seuraavasti: 
 

24 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä. Valitusoikeus on niillä, 
jotka voivat 23 §:n nojalla hakea muutosta maksuunpanoon. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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20. 

Laki 

yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 22 §:n muuttami-
sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 

(1307/2007) 22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 944/2015, seuraavasti: 
 

22 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Muutoksenhaussa hallinto-oikeuden päätökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetussa laissa säädetään, jollei tässä laissa toisin säädetä.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 

21. 

Laki 

matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvol-
lisuuksista annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan matkailijamyynnissä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoitta-

van velvollisuuksista annetun lain (250/2015) 11 § seuraavasti: 
 

11 § 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019). 

Tässä laissa tarkoitettu päätös toimiluvan tai hyväksymisen peruuttamisesta pannaan valituk-
sesta huolimatta täytäntöön, jollei hallintotuomioistuin sitä kiellä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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22. 

Laki 

veronkantolain 62 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan veronkantolain (11/2018) 62 § seuraavasti: 
 

62 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Haettaessa muutosta hallinto-oikeuden päätökseen sovelletaan, mitä verotusmenettelystä an-
netussa laissa säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 

23. 

Laki 

arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain (1388/2001) 6 § seuraavasti: 

 
6 § 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019). Valitus on kuitenkin tehtävä 60 päivän kuluessa päivästä, jona vero 
on suoritettu tai olisi ollut suoritettava. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voimaantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tämän 

lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.  
————— 
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24. 

Laki 

rakennusverolain 17 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan rakennusverolain (54/1977) 17 §, sellaisena kuin se on laissa 530/2010, sekä 
lisätään 17 §:än 3 momentti, seuraavasti: 

 
17 § 

Verovelvollisella ja Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on oikeus hakea muutosta tässä 
laissa tarkoitettuun Verohallinnon päätökseen siltä hallinto-oikeudelta, jonka alueella rakennus-
vero on määrätty tai olisi ollut määrättävä. Hallinto-oikeuden on käsiteltävä valitus kiireellisenä. 

Haettaessa muutosta hallinto-oikeuden päätökseen valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-
linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. Valtion puolesta on valitusoikeus Veronsaajien oi-
keudenvalvontayksiköllä.  

Muutoin muutoksenhaussa sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa (808/2019) säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 
Helsingissä 20.5.2021 

 
 

Pääministeri 

Sanna Marin 

 
 
 
 

Valtiovarainministeri Matti Vanhanen 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1.  

Laki 

valtion maksuperustelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtion maksuperustelain (150/1992) 7 §:n 3 momentti, 11 §:n 1 momentti, 11 a §:n 2 

momentti sekä 11 b §:n 1 ja 2 momentti,  
sellaisina kuin niistä ovat 7 §:n 3 momentti ja 11 a §:n 2 momentti laissa 961/1998 sekä 11 b §:n 

1 ja 2 momentti laissa 951/2015, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

7 § 

Muiden suoritteiden hinnat 

Viranomaisen muiden kuin 6 §:ssä tarkoitet-
tujen suoritteiden hinnoista päätetään liiketa-
loudellisin perustein. Valtion talousarviossa 
voidaan osoittaa määräraha liiketaloudellisin 
perustein hinnoiteltujen suoritteiden hintojen 
alentamiseksi. 

Jos viranomaisella on tosiasiallinen yksinoi-
keus 1 momentissa tarkoitetun suoritteen tuot-
tamiseen, saadaan suoritteesta perittävä hinta 
määrätä myös niin, että se vastaa suoritteen 
omakustannusarvoa. 

Jos viranomainen tuottaa suoritteita määrää-
vässä markkina-asemassa, on suoritteiden 
hinnoittelussa otettava huomioon kilpailunra-
joituksista annetun lain (480/1992) määräävän 
markkina-aseman väärinkäyttöä koskevat 
säännökset. 

11 § 

Maksujen perintä 

Maksu 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudel-
lisesta suoritteesta saadaan periä siinä järjes-
tyksessä kuin verojen ja maksujen perimisestä 
ulosottotoimin annetussa laissa (367/61) sää-
detään.  

Perittäessä saatavia 7 §:ssä tarkoitetuista 
muista suoritteista noudatetaan, mitä yksityis-
oikeudellisten saatavien perinnästä säädetään. 

7 § 

Muiden suoritteiden hinnat 

Viranomaisen muiden kuin 6 §:ssä tarkoitet-
tujen suoritteiden hinnoista päätetään liiketa-
loudellisin perustein. Valtion talousarviossa 
voidaan osoittaa määräraha liiketaloudellisin 
perustein hinnoiteltujen suoritteiden hintojen 
alentamiseksi. 

Jos viranomaisella on tosiasiallinen yksinoi-
keus 1 momentissa tarkoitetun suoritteen tuot-
tamiseen, saadaan suoritteesta perittävä hinta 
määrätä myös niin, että se vastaa suoritteen 
omakustannusarvoa. 

Jos viranomainen tuottaa suoritteita määrää-
vässä markkina-asemassa, on suoritteiden 
hinnoittelussa otettava huomioon kilpailulain 
(948/2011) määräävän markkina-aseman vää-
rinkäyttöä koskevat säännökset. 

 
11 § 

Maksujen perintä 

Edellä 6 §:ssä tarkoitetusta julkisoikeudelli-
sesta suoritteesta perittävän maksun suorasta 
ulosottokelpoisuudesta ilman ulosottoperus-
tetta säädetään verojen ja maksujen täytän-
töönpanosta annetussa laissa (706/2007). 

Perittäessä saatavia 7 §:ssä tarkoitetuista 
muista suoritteista noudatetaan, mitä yksityis-
oikeudellisten saatavien perinnästä säädetään. 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
11 a § 

Maksun määrääminen 

Maksun määräämistä koskevasta tositteesta 
tai muusta asiakirjasta on käytävä ilmi sään-
nökset, joihin maksu perustuu. Jos maksun 
määrääminen perustuu julkisoikeudellisen 
suoritteen osalta erityiseen laskelmaan, on las-
kelma liitettävä mukaan. 

Maksun määräämisessä todettu virhe voi-
daan korjata noudattaen vastaavasti, mitä hal-
lintomenettelylaissa (598/1982) säädetään 
asia- ja kirjoitusvirheen korjaamisesta. 

Julkisoikeudellista suoritetta koskevan 
maksun määräämisen yhteydessä on maksun 
määränneen viranomaisen annettava ohjeet 11 
b §:ssä tarkoitetun oikaisukeinon käyttämi-
sestä. 

11 b § 

 
Maksua koskeva muutoksenhaku 

 
Lain 6 §:ssä tarkoitetun maksun määrää-

mistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikai-
sua kuuden kuukauden kuluessa maksun mää-
räämisestä siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. 

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. Hallinto-oikeuden pää-
tökseen ei saa hakea muutosta valittamalla. 

Lain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita 
koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana 
käräjäoikeudessa. 

 
11 a § 

Maksun määrääminen 

Maksun määräämistä koskevasta tositteesta 
tai muusta asiakirjasta on käytävä ilmi sään-
nökset, joihin maksu perustuu. Jos maksun 
määrääminen perustuu julkisoikeudellisen 
suoritteen osalta erityiseen laskelmaan, on las-
kelma liitettävä mukaan. 

Maksun määräämisessä todettu virhe voi-
daan korjata noudattaen, mitä hallintolaissa 
(434/2003) säädetään asia- ja kirjoitusvirheen 
korjaamisesta. 

Julkisoikeudellista suoritetta koskevan 
maksun määräämisen yhteydessä on maksun 
määränneen viranomaisen annettava ohjeet 11 
b §:ssä tarkoitetun oikaisukeinon käyttämi-
sestä. 

11 b § 

 
Maksua koskeva muutoksenhaku 

 
Edellä 6 §:ssä tarkoitetun maksun määrää-

mistä koskevaan päätökseen saa vaatia oikai-
sua kuuden kuukauden kuluessa maksun mää-
räämisestä. Muutoin oikaisuvaatimukseen so-
velletaan, mitä hallintolaissa säädetään. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019). Hallinto-oikeu-
den päätökseen ei kuitenkaan saa hakea muu-
tosta valittamalla. 

Lain 7 §:ssä tarkoitettuja muita suoritteita 
koskevat maksuriidat käsitellään riita-asiana 
käräjäoikeudessa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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2. 

Laki 

Kuntien takauskeskuksesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Kuntien takauskeskuksesta annetun lain (487/1996) 10, 14 ja 15 § sekä 18 §:n 2 

momentti, sellaisina kuin niistä ovat 14 ja 15 § laissa 944/2006, seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

10 § 

 

Jäsenyhteisöjen vastuu 
 

Jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä takauskes-
kuksen sellaisten menojen ja sitoumusten ra-
hoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, 
väestötietolain (507/93) 18 §:ssä tarkoitetun 
edeltävän vuodenvaihteen asukaslukujen mu-
kaisessa suhteessa. 

 
 

14 § 

Maksujen periminen 

Takauskeskuksen myöntämistä takauksista 
perittävät takausprovisiot ja jäsenyhteisöjen 
maksuosuudet saadaan ulosottaa ilman tuo-
miota ja päätöstä siinä järjestyksessä kuin ve-
rojen ja maksujen perimisestä ulosottotoimin 
annetussa laissa (367/1961) säädetään. Oikai-
suvaatimuksesta ja muutoksenhausta jäsenyh-
teisön maksuosuutta koskevan päätökseen on 
kuitenkin voimassa, mitä 15 §:ssä säädetään. 

 
15 § 

 

Oikaisuvaatimus ja muutoksenhaku 
 
Jäsenyhteisö voi tehdä valtuuskunnalle oi-

kaisuvaatimuksen jäsenyhteisön maksu-
osuutta koskevasta hallituksen päätöksestä. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kulu-
essa maksuosuutta koskevan päätöksen tie-
doksisaamisesta. 

10 § 

 

Jäsenyhteisöjen vastuu 

Jäsenyhteisöt vastaavat yhdessä takauskes-
kuksen sellaisten menojen ja sitoumusten ra-
hoituksesta, joita ei muuten saada katetuiksi, 
edeltävän vuodenvaihteen asukaslukujen mu-
kaisessa suhteessa. Asukasluvut määräytyvät 
väestötietojärjestelmään talletettujen, vuoden 
ensimmäisen päivän tietojen mukaisesti. 

 
14 § 

Maksujen periminen 

Takauskeskuksen myöntämistä takauksista 
perittävät takausprovisiot ja jäsenyhteisöjen 
maksuosuudet ovat verojen ja maksujen täy-
täntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) 
tarkoitettuja suoraan ulosottokelpoisia saata-
via. Haettaessa muutosta jäsenyhteisön mak-
suosuutta koskevan päätökseen sovelletaan 
kuitenkin, mitä 15 §:ssä säädetään. 

 
 

15 § 

 

Muutoksenhaku 
 
Jäsenyhteisö saa vaatia valtuuskunnalta oi-

kaisua jäsenyhteisön maksuosuutta koske-
vasta hallituksen päätöksestä. Oikaisuvaati-
muksesta säädetään hallintolaissa 
(434/2003). 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Maksuosuuden oikaisua koskevaan valtuus-
kunnan päätökseen jäsenyhteisö saa hakea 
muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oi-
keuteen 30 päivän kuluessa päätöksen tiedok-
sisaamisesta. Valtuuskunnan päätös voidaan 
panna täytäntöön muutoksenhausta huoli-
matta. Muutoksenhaun johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
myös Kuntien takauskeskus. Muutoksenha-
kuun sovelletaan muilta osin hallintolainkäyt-
tölakia (586/1996). 

 

18 § 

 

Muiden lakien soveltaminen 
 
Takauskeskuksen toimihenkilöiden palve-

lussuhteesta ja eläketurvasta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä kunnallisten viranhaltijoi-
den ja työntekijöiden palvelussuhteesta ja elä-
keturvasta säädetään. 

Takauskeskukseen ei sovelleta luottolaitos-
toiminnasta annettua lakia (1607/1993). 

 

Maksuosuuden oikaisua koskevaan valtuus-
kunnan päätökseen jäsenyhteisö saa hakea 
muutosta valittamalla Helsingin hallinto-oi-
keuteen. Valtuuskunnan päätös voidaan panna 
täytäntöön muutoksenhausta huolimatta. 
Muutoin muutoksenhaussa hallintotuomiois-
tuimeen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019) 
säädetään.  

 

 

 

18 § 

 

Muiden lakien soveltaminen 
 

Takauskeskuksen toimihenkilöiden palve-
lussuhteesta ja eläketurvasta on soveltuvin 
osin voimassa, mitä kunnallisten viranhaltijoi-
den ja työntekijöiden palvelussuhteesta ja elä-
keturvasta säädetään. 

Takauskeskukseen ei sovelleta luottolaitos-
toiminnasta annettua lakia (610/2014). 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 

3. 

Laki 

digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain 15 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan digitaalisten palvelujen tarjoamisesta annetun lain (306/2019) 15 § seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

15 § 

Muutoksenhaku 

Valvontaviranomaisen 11 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun saavutettavuusselvityspyynnön 
johdosta tekemään päätökseen ja 12 §:n 3 mo-
mentin nojalla antamaan määräykseen saa 

15 § 

Muutoksenhaku 

Valvontaviranomaisen 11 §:n 2 momentissa 
tarkoitetun saavutettavuusselvityspyynnön 
johdosta tekemään päätökseen ja 12 §:n 3 mo-
mentin nojalla antamaan määräykseen saa 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa sääde-
tään. 

Oikaisuvaatimuksen johdosta annettuun 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. Hallinto-oi-
keuden päätöksestä saa hakea muutosta valit-
tamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valituslu-
van. 

 

vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta sääde-
tään hallintolaissa.  

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019). 

 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 

4. 

Laki 

valtionavustuslain 34 ja 35 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtionavustuslain (688/2001) 34 ja 35 §, sellaisena kuin niistä on 34 § laissa 

952/2015, seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

34 § 

Muutoksenhaku 

Valtionapuviranomaisen päätökseen saa 
vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään.  

Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen, joka koskee 
avustuksen maksatuksen keskeyttämistä tai ta-
kaisinperintää, saa hakea muutosta valitta-
malla siten kuin hallintolainkäyttölaissa sää-
detään. Hallinto-oikeuden muuhun päätök-
seen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valituslu-
van. 

 
 

34 § 

Muutoksenhaku 

Valtionapuviranomaisen päätökseen saa 
vaatia oikaisua. Oikaisuvaatimuksesta sääde-
tään hallintolaissa. 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019). 

 
(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

35 § 
 

Täytäntöönpano 
 

Valtionapuviranomaisen päätös voidaan 
panna täytäntöön muutoksenhausta huoli-
matta. Edellä 21 ja 22 §:ssä tarkoitetussa asi-
assa oikaisuvaatimuksesta annettu päätös voi-
daan panna täytäntöön verojen ja maksujen 
perimisestä ulosottotoimin annetussa laissa 
(367/1961) säädetyssä järjestyksessä. 
 

 

35 § 
 

Täytäntöönpano 
 

Valtionapuviranomaisen päätös voidaan 
panna täytäntöön muutoksenhausta huoli-
matta. Edellä 21 ja 22 §:ssä tarkoitetussa asi-
assa oikaisuvaatimuksesta annettu päätös voi-
daan panna täytäntöön verojen ja maksujen 
täytäntöönpanosta annetussa laissa 
(706/2007) säädetyssä järjestyksessä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 

5. 

Laki 

kuntarakennelain 38 ja 53 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kuntarakennelain (1698/2009) 38 §:n 6 momentti ja 53 §:n 4 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

38 § 

Välitysmenettely 

Jos muutoksen kohteena olevat kunnat eivät 
pääse yksimielisyyteen taloudellisesta selvi-
tyksestä tai kuntajakoselvittäjän 16 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetusta sitä koskevasta ehdo-
tuksesta, asia ratkaistaan kunnan vaatimuk-
sesta tämän pykälän mukaisessa välitysmenet-
telyssä. 

Kunnat nimeävät yhden tai useamman välit-
täjän toimittamaan taloudellisen selvityksen. 
Jos kunnat eivät pääse yksimielisyyteen välit-
täjistä, kukin kunta nimeää yhden välittäjän ja 
välittäjät yhdessä nimeävät puolueettomana 
puheenjohtajana toimivan välittäjän. Jos välit-
täjät ovat erimielisiä taloudelliseen selvityk-
seen liittyvästä asiasta, enemmistön kanta on 
ratkaiseva. Välittäjiin sovelletaan, mitä 17 §:n 

38 § 

Välitysmenettely 

Jos muutoksen kohteena olevat kunnat eivät 
pääse yksimielisyyteen taloudellisesta selvi-
tyksestä tai kuntajakoselvittäjän 16 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitetusta sitä koskevasta ehdo-
tuksesta, asia ratkaistaan kunnan vaatimuk-
sesta tämän pykälän mukaisessa välitysmenet-
telyssä. 

Kunnat nimeävät yhden tai useamman välit-
täjän toimittamaan taloudellisen selvityksen. 
Jos kunnat eivät pääse yksimielisyyteen välit-
täjistä, kukin kunta nimeää yhden välittäjän ja 
välittäjät yhdessä nimeävät puolueettomana 
puheenjohtajana toimivan välittäjän. Jos välit-
täjät ovat erimielisiä taloudelliseen selvityk-
seen liittyvästä asiasta, enemmistön kanta on 
ratkaiseva. Välittäjiin sovelletaan, mitä 17 §:n 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

1–3 momentissa säädetään kuntajakoselvittä-
jän rikosoikeudellisesta vastuusta, vahingon-
korvausvastuusta, oikeudesta saada tietoja 
sekä kelpoisuudesta. 

Edellä 37 §:ssä säädettyjen edellytysten li-
säksi välittäjät voivat ottaa selvityksessä huo-
mioon sellaisia kuntajaon muutoksesta aiheu-
tuvia taloudellisia vaikutuksia, jotka katsotaan 
kuntien talouden ja tasapuolisen kohtelun 
kannalta kohtuullisiksi. 

Kunnat vastaavat välitysmenettelyn kustan-
nuksista yhteisvastuullisesti. Välittäjille mak-
settavan korvauksen on ottaen huomioon teh-
tävän vaatima aika, asian vaikeus ja muut asi-
aan vaikuttavat seikat oltava kohtuullinen. 

Välittäjien on tehtävä taloudellisesta selvi-
tyksestä päätös. Päätös on annettava kunnille 
tiedoksi hallintolain 59 tai 60 §:n mukaisesti. 

Kunnat voivat hakea välittäjien taloudellista 
selvitystä koskevaan päätökseen muutosta 
hallinto-oikeudelta siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

 
 

 
53 § 

Muutoksenhaku kuntajaon muuttamista kos-
kevaan valtioneuvoston tai ministeriön pää-

tökseen 

Valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdis-
tymistä koskevan esityksen hylkäämisestä saa 
hakea muutosta valittamalla muutoksen koh-
teena oleva kunta, sen jäsen tai 10 §:ssä tar-
koitettu yhdistymishallitus. 

Jos valtioneuvosto päättää kuntien yhdisty-
misestä 18 §:n 2 tai 3 momentin nojalla, pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla muu-
toksen kohteena oleva kunta tai sen jäsen.  

Valtioneuvoston ja ministeriön päätökseen 
kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan saa 
valittamalla hakea muutosta muutoksen koh-
teena oleva kunta tai sen jäsen ja muuttami-
sesityksen hylkäämistä tarkoittavaan päätök-
seen esityksen tekijä. 

Valitus on tehtävä korkeimmalle hallinto-
oikeudelle 30 päivän kuluessa siitä, kun kun-

1–3 momentissa säädetään kuntajakoselvittä-
jän rikosoikeudellisesta vastuusta, vahingon-
korvausvastuusta, oikeudesta saada tietoja 
sekä kelpoisuudesta. 

Edellä 37 §:ssä säädettyjen edellytysten li-
säksi välittäjät voivat ottaa selvityksessä huo-
mioon sellaisia kuntajaon muutoksesta aiheu-
tuvia taloudellisia vaikutuksia, jotka katsotaan 
kuntien talouden ja tasapuolisen kohtelun 
kannalta kohtuullisiksi. 

Kunnat vastaavat välitysmenettelyn kustan-
nuksista yhteisvastuullisesti. Välittäjille mak-
settavan korvauksen on ottaen huomioon teh-
tävän vaatima aika, asian vaikeus ja muut asi-
aan vaikuttavat seikat oltava kohtuullinen. 

Välittäjien on tehtävä taloudellisesta selvi-
tyksestä päätös. Päätös on annettava kunnille 
tiedoksi hallintolain 59 tai 60 §:n mukaisesti. 

Kunnat voivat hakea välittäjien taloudellista 
selvitystä koskevaan päätökseen muutosta. 
Muutoksenhaussa hallintotuomioistuimeen 
sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019) sääde-
tään. 

 
53 § 

Muutoksenhaku kuntajaon muuttamista kos-
kevaan valtioneuvoston tai ministeriön pää-

tökseen 

Valtioneuvoston päätökseen kuntien yhdis-
tymistä koskevan esityksen hylkäämisestä saa 
hakea muutosta valittamalla muutoksen koh-
teena oleva kunta, sen jäsen tai 10 §:ssä tar-
koitettu yhdistymishallitus. 

Jos valtioneuvosto päättää kuntien yhdisty-
misestä 18 §:n 2 tai 3 momentin nojalla, pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla muu-
toksen kohteena oleva kunta tai sen jäsen.  

Valtioneuvoston ja ministeriön päätökseen 
kunnan osan siirtämisestä toiseen kuntaan saa 
valittamalla hakea muutosta muutoksen koh-
teena oleva kunta tai sen jäsen ja muuttami-
sesityksen hylkäämistä tarkoittavaan päätök-
seen esityksen tekijä. 

Valitus on tehtävä korkeimmalle hallinto-
oikeudelle 30 päivän kuluessa siitä, kun kun-
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

tajaon muuttamista tarkoittava päätös on jul-
kaistu Suomen säädöskokoelmassa tai muut-
tamisesityksen hylkäämistä tarkoittava päätös 
on saatettu esityksen tekijöiden tietoon. Vali-
tus käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa kiireellisenä.  

 
 
 
Kuntajaon muuttamista tarkoittava valtio-

neuvoston tai ministeriön päätös voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin se on saanut 
lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan 
saa ryhtyä, jos korkein hallinto-oikeus kieltää 
täytäntöönpanon. 
 

tajaon muuttamista tarkoittava päätös on jul-
kaistu Suomen säädöskokoelmassa tai muut-
tamisesityksen hylkäämistä tarkoittava päätös 
on saatettu esityksen tekijöiden tietoon. Vali-
tus käsitellään korkeimmassa hallinto-oikeu-
dessa kiireellisenä. Muutoin muutoksen-
haussa hallintotuomioistuimeen sovelletaan, 
mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa säädetään.  

Kuntajaon muuttamista tarkoittava valtio-
neuvoston tai ministeriön päätös voidaan 
panna täytäntöön ennen kuin se on saanut 
lainvoiman. Täytäntöönpanoon ei kuitenkaan 
saa ryhtyä, jos korkein hallinto-oikeus kieltää 
täytäntöönpanon. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .   

————— 
  

 

6. 

Laki 

maksuvapautuslain 2 a §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan maksuvapautuslain (529/1980) 2 a §, sellaisena kuin se on laissa 704/2005, seu-

raavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

2 a § 
Valtiokonttorin tämän lain nojalla antamaan 

päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan. 

2 a § 
Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 

säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019).  

 
(kumotaan) 

 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .   

————— 
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7. 

Laki 

panttilainauslaitoksista annetun lain 40 c §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992) 40 c §:n 2 ja 3 momentti, sellai-

sina kuin ne ovat laissa 948/2015, sekä 
muutetaan 40 c §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 948/2015, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

40 c § 
Edellä 5, 40 ja 40 a §:ssä tarkoitettuun pää-

tökseen saa hakea muutosta valittamalla hal-
linto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttö-
laissa (586/1996) säädetään. 

 
 
Muuhun päätökseen saa vaatia oikaisua si-

ten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. 
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 40 §:ssä tar-
koitettua kieltoa ja 40 a §:ssä tarkoitettua toi-
miluvan peruuttamista koskevassa asiassa 
saa hakea muutosta valittamalla siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-
oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 

Tässä laissa tarkoitettua päätöstä toimiluvan 
peruuttamisesta on muutoksenhausta huoli-
matta noudatettava, jollei valitusviranomai-
nen toisin määrää. 

40 c § 
Muuhun kuin 5, 40 ja 40 a §:ssä tarkoitet-

tuun päätökseen saa vaatia oikaisua.  Oikai-
suvaatimuksesta säädetään hallintolaissa 
(434/2003). Muutoksenhausta hallintotuo-
mioistuimeen säädetään oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa (808/2019). 

(kumotaan) 
 
 
 
 
 
(kumotaan)  
 
 
 
 
 
 
Tässä laissa tarkoitettua päätöstä toimiluvan 

peruuttamisesta on muutoksenhausta huoli-
matta noudatettava, jollei valitusviranomai-
nen toisin määrää. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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8. 

  Laki 

valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain 13 ja 18 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan valtiontalouden tarkastusvirastosta annetun lain (676/2000) 13 § sekä 18 §:n 1 ja 

2 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 18 §:n 1 ja 2 momentti laissa 954/2018, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

13 § 

Hallintomenettely 

Hallintoasioiden käsittelyyn tarkastusviras-
tossa sovelletaan, mitä hallintomenettely-
laissa (598/1982) säädetään. Lain 10 ja 11 
§:ää sovelletaan myös tarkastustoiminnassa 
virkamiehen esteellisyyteen. 

 
18 § 

Muutoksenhaku 

Tarkastusviraston päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sää-
detään. 

Uhkasakon tuomitsemista koskevaan hal-
linto-oikeuden päätökseen saa hakea muu-
tosta valittamalla korkeimpaan hallinto-oi-
keuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, 
jos korkein hallinto-oikeus myöntää valituslu-
van. 

Muutoksenhausta virkasuhdeasioissa sääde-
tään eduskunnan virkamiehistä annetussa 
laissa. 

13 § 

Hallintomenettely 

Hallintoasioiden käsittelystä säädetään hal-
lintolaissa (434/2003). Mitä mainitun lain 27-
30 §:ssä säädetään, sovelletaan myös tarkas-
tustoiminnassa virkamiehen esteellisyyteen. 

 
 

18 § 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019). 

 
Muutoksenhaussa uhkasakon asettamista ja 

maksettavaksi tuomitsemista sekä teettämis- 
tai keskeyttämisuhan asettamista ja täytän-
töönpantavaksi määräämistä koskevaan pää-
tökseen sovelletaan kuitenkin, mitä uhkasak-
kolaissa (1113/1990) säädetään. 

 
 
Muutoksenhausta virkasuhdeasioissa sääde-

tään eduskunnan virkamiehistä annetussa 
laissa. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .   

————— 
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9.  

Laki 

Suomen Pankista annetun lain 16 ja 24 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Pankista annetun lain (214/1998) 16 §:n 2 momentti ja 24 §:n 1 momentti, 

sellaisena kuin niistä on 16 §:n 2 momentti laissa 18/2020, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

16 § 

Johtokunnan jäsenen virkasuhteen päättämi-
nen 

Tasavallan presidentti voi erottaa johtokun-
nan puheenjohtajan ja pankkivaltuusto johto-
kunnan muun jäsenen ainoastaan, jos hän ei 
enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen teh-
tävänsä edellyttävät, tai jos hän on syyllisty-
nyt vakavaan rikkomukseen.  

Edellä 1 momentissa tarkoitetusta päätök-
sestä saa muu johtokunnan jäsen kuin puheen-
johtaja valittaa korkeimpaan hallinto-oikeu-
teen. Muutoksenhausta hallintotuomioistui-
meen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa (808/2019). Johto-
kunnan puheenjohtajan valitusoikeudesta 
määrätään perussäännössä.  

 
24 § 

Hallintomenettely ja virkakieli 

Suomen pankissa noudatetaan hallintome-
nettelylakia (598/1982) käsiteltäessä hallinto-
asioita.  

Suomen Pankin virkakielestä on voimassa, 
mitä kaksikielisen virka-alueen virkakielestä 
säädetään.  
 

 

16 § 

Johtokunnan jäsenen virkasuhteen päättämi-
nen 

Tasavallan presidentti voi erottaa johtokun-
nan puheenjohtajan ja pankkivaltuusto johto-
kunnan muun jäsenen ainoastaan, jos hän ei 
enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen teh-
tävänsä edellyttävät, tai jos hän on syyllisty-
nyt vakavaan rikkomukseen. 

 Edellä 1 momentissa tarkoitetusta päätök-
sestä saa muu johtokunnan jäsen kuin puheen-
johtaja hakea muutosta valittamalla. Muutok-
senhausta hallintotuomioistuimeen säädetään 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa (808/2019). Johtokunnan puheenjohta-
jan valitusoikeudesta määrätään perussään-
nössä. 

 
 24 § 

Hallintomenettely ja virkakieli 

Käsiteltäessä hallintoasioita Suomen Pan-
kissa noudatetaan, mitä hallintolaissa 
(434/2003) säädetään.  

Suomen Pankin virkakielestä on voimassa, 
mitä kaksikielisen virka-alueen virkakielestä 
säädetään.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .   
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voi-

maantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

————— 
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10. 

Laki 

Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 31 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998) 31 §:n 1 momentti seu-

raavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

31 § 
Jos virkamiehen irtisanomista koskeva pää-

tös ei ole saanut lainvoimaa silloin, kun irtisa-
nomisaika on kulunut loppuun, hänet on pidä-
tettävä virantoimituksesta, jollei korkein hal-
linto-oikeus erityisestä syystä toisin määrää. 
Jos virkamies on pantu viralta tai virkasuhde 
on purettu, hänet on heti pidätettävä virantoi-
mituksesta, vaikkei päätös ole saanut lainvoi-
maa. 

Virkamies voidaan lisäksi pidättää virantoi-
mituksesta: 

1) rikossyytteen ja sen edellyttämien tutki-
musten ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta 
virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä; 

2) jos virkamies kieltäytyy 16 §:ssä tarkoi-
tetuista tarkastuksista tai tutkimuksista taikka 
jos hän kieltäytyy antamasta sanotun pykälän 
mukaisesti terveydentilaansa koskevia tietoja; 

3) jos virkamiehellä on sellainen sairaus, 
joka haittaa olennaisesti viran hoitoa; sekä 

4) välittömästi irtisanomisen jälkeen, jos ir-
tisanomisen perusteena oleva teko tai laimin-
lyönti osoittaa virkamiehen siinä määrin so-
veltumattomaksi tehtäväänsä, ettei virantoi-
mitusta voida jatkaa tai jos virantoimituksen 
jatkuminen irtisanomisajan voi vaarantaa kan-
salaisen turvallisuuden. 

Virantoimituksesta pidättämisen tapahtu-
essa 2 momentin 4 kohdan nojalla virkamie-
hellä on kuitenkin oikeus irtisanomisajan 
palkkaan. 

31 § 
Jos virkamiehen irtisanomista koskeva pää-

tös ei ole saanut lainvoimaa silloin, kun irtisa-
nomisaika on kulunut loppuun, hänet on pidä-
tettävä virantoimituksesta, jollei hallintotuo-
mioistuin erityisestä syystä toisin määrää. Jos 
virkamies on pantu viralta tai virkasuhde on 
purettu, hänet on heti pidätettävä virantoimi-
tuksesta, vaikkei päätös ole saanut lainvoi-
maa. 

Virkamies voidaan lisäksi pidättää virantoi-
mituksesta: 

1) rikossyytteen ja sen edellyttämien tutki-
musten ajaksi, jos näillä voi olla vaikutusta 
virkamiehen edellytyksiin hoitaa tehtäväänsä; 

2) jos virkamies kieltäytyy 16 §:ssä tarkoi-
tetuista tarkastuksista tai tutkimuksista taikka 
jos hän kieltäytyy antamasta sanotun pykälän 
mukaisesti terveydentilaansa koskevia tietoja; 

3) jos virkamiehellä on sellainen sairaus, 
joka haittaa olennaisesti viran hoitoa; sekä 

4) välittömästi irtisanomisen jälkeen, jos ir-
tisanomisen perusteena oleva teko tai laimin-
lyönti osoittaa virkamiehen siinä määrin so-
veltumattomaksi tehtäväänsä, ettei virantoi-
mitusta voida jatkaa tai jos virantoimituksen 
jatkuminen irtisanomisajan voi vaarantaa kan-
salaisen turvallisuuden. 

Virantoimituksesta pidättämisen tapahtu-
essa 2 momentin 4 kohdan nojalla virkamie-
hellä on kuitenkin oikeus irtisanomisajan 
palkkaan. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .   
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Haettaessa muutosta ennen tämän lain voi-
maantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

————— 
 

 

11. 

Laki 

Verohallinnosta annetun lain 24 ja 32 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Verohallinnosta annetun lain (503/2010) 24 §:n 2 momentti ja 32 §:n otsikko ja 2 

momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

24 § 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ja sen 
tehtävät 

Verohallinnossa on Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikkö. Yksikkö käyttää veronsaa-
jien puhevaltaa verotusta koskevassa asiassa 
asianosaisena siten kuin tässä laissa ja muu-
alla laissa säädetään. 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön teh-
tävänä on valvoa valtion, kunnan, seurakun-
nan, Kansaneläkelaitoksen, metsänhoitoyh-
distyksen ja metsäkeskuksen oikeutta vero-
tuksessa ja verotusta koskevassa muutoksen-
haussa sekä hallintolaissa tai hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) tarkoitetussa muussa asi-
assa silloin, kun yksikkö katsoo, että: 

1) se on lain soveltamisen kannalta muissa 
samanlaisissa tapauksissa taikka verotus- tai 
oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tar-
peen; 

2) asia on taloudellisesti merkittävä; tai 
3) veronsaajien oikeudenvalvonta muutoin 

sitä edellyttää. 

24 § 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikkö ja sen 
tehtävät 

Verohallinnossa on Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikkö. Yksikkö käyttää veronsaa-
jien puhevaltaa verotusta koskevassa asiassa 
asianosaisena siten kuin tässä laissa ja muu-
alla laissa säädetään. 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön teh-
tävänä on valvoa valtion, kunnan, seurakun-
nan, Kansaneläkelaitoksen, metsänhoitoyh-
distyksen ja metsäkeskuksen oikeutta vero-
tuksessa ja verotusta koskevassa muutoksen-
haussa sekä hallintolaissa tai oikeudenkäyn-
nistä hallintoasioissa annetussa laissa 
(808/2019) tarkoitetussa muussa asiassa sil-
loin, kun yksikkö katsoo, että: 

1) se on lain soveltamisen kannalta muissa 
samanlaisissa tapauksissa taikka verotus- tai 
oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi tar-
peen; 

2) asia on taloudellisesti merkittävä; tai 
3) veronsaajien oikeudenvalvonta muutoin 

sitä edellyttää. 
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Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on 
oikeudenvalvontatehtävässään itsenäinen rat-
kaisuvalta. 

 
32 § 

Verotuskustannusten perintä ja oikaisu 

 
Verohallinto perii vuosittain maalis-, kesä-, 

syys- ja joulukuun verontilitysten yhteydessä 
30 §:n 2 momentissa tarkoitetuilta veronsaa-
jilta näiden osuudet Verohallinnon vahvista-
mista verotuskustannuksista. Kustannusten 
määrä ja yksittäisen veronsaajan osuus siitä on 
ilmoitettava perimistä koskevassa päätök-
sessä. 

Jos veronsaaja ei tyydy päätökseen, sen on 
tehtävä oikaisuvaatimus Verohallinnolle peri-
mistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. 
Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen 
saa hakea valittamalla muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä on 
oikeudenvalvontatehtävässään itsenäinen rat-
kaisuvalta. 

 
32 § 

Verotuskustannusten perintä ja muutoksen-
haku 

Verohallinto perii vuosittain maalis-, kesä-, 
syys- ja joulukuun verontilitysten yhteydessä 
30 §:n 2 momentissa tarkoitetuilta veronsaa-
jilta näiden osuudet Verohallinnon vahvista-
mista verotuskustannuksista. Kustannusten 
määrä ja yksittäisen veronsaajan osuus siitä on 
ilmoitettava perimistä koskevassa päätök-
sessä. 

Jos veronsaaja ei tyydy päätökseen, sen on 
tehtävä oikaisuvaatimus Verohallinnolle peri-
mistä seuraavan kalenterikuukauden aikana. 
Oikaisuvaatimuksesta säädetään hallinto-
laissa. Muutoksenhausta hallintotuomioistui-
meen säädetään oikeudenkäynnistä hallinto-
asioissa annetussa laissa.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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12. 

Laki 

kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain 20 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan kansainvälisten veroriitojen ratkaisumenettelystä annetun lain (530/2019) 20 §:n 1 

momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

20 § 
 

Muutoksenhaku 

 

Jos kaikki asianomaiset toimivaltaiset viran-
omaiset ovat tehneet 6 §:ssä tarkoitetun hake-
muksen käsiteltäväksi ottamisesta hylkäävän 
päätöksen, asianomainen henkilö voi hakea 
muutosta Suomen toimivaltaisen viranomai-
sen päätökseen valittamalla hallinto-oikeu-
teen siten kuin hallintolainkäyttölaissa 
(586/1996) säädetään kuitenkin siten, että va-
litus on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun 
kaikki asianomaiset toimivaltaiset viranomai-
set ovat tehneet hylkäävän päätöksen. Jos vä-
hintään yksi toimivaltainen viranomainen hy-
väksyy hakemuksen käsiteltäväksi muiden 
asianomaisten toimivaltaisten viranomaisten 
hylätessä hakemuksen, voi asianomainen hen-
kilö pyytää riidanratkaisutoimikunnan perus-
tamista tämän lain 11 §:n mukaisesti. 

Asianomainen henkilö saa hakea 8 §:n 6 
momentin, 10 §:n 3 momentin, 12 §:n 3 mo-
mentin, 13 §:n 3 momentin, 16 §:n 3 ja 7 mo-
mentin ja tämän pykälän 1 momentin mukai-
seen hallinto-oikeuden päätökseen muutosta 
valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
antaa valitusluvan. 

Mitä 2 momentissa säädetään asianomai-
sesta henkilöstä, sovelletaan myös toimival-
taiseen viranomaiseen.  

Edellä 8 §:ssä tarkoitettuun toimivaltaisen 
viranomaisen yksipuoliseen päätökseen asian 
ratkaisemisesta ja 10 tai 16 §:ssä tarkoitettuun 
toimivaltaisten viranomaisten päätökseen ei 
saa hakea valittamalla muutosta.  

20 § 
 

Muutoksenhaku 

 
Jos kaikki asianomaiset toimivaltaiset viran-

omaiset ovat tehneet 6 §:ssä tarkoitetun hake-
muksen käsiteltäväksi ottamisesta hylkäävän 
päätöksen, asianomainen henkilö voi hakea 
hallinto-oikeudelta muutosta Suomen toimi-
valtaisen viranomaisen päätökseen. Muutok-
senhausta hallintotuomioistuimeen säädetään 
oikeudenkäynnistä hallintoasioissa annetussa 
laissa (808/2019). Valitus hallinto-oikeuteen 
on tehtävä 30 päivän kuluessa siitä, kun kaikki 
asianomaiset toimivaltaiset viranomaiset ovat 
tehneet hylkäävän päätöksen. Jos vähintään 
yksi toimivaltainen viranomainen hyväksyy 
hakemuksen käsiteltäväksi muiden asian-
omaisten toimivaltaisten viranomaisten hylä-
tessä hakemuksen, voi asianomainen henkilö 
pyytää riidanratkaisutoimikunnan perusta-
mista tämän lain 11 §:n mukaisesti. 

Asianomainen henkilö saa hakea 8 §:n 6 
momentin, 10 §:n 3 momentin, 12 §:n 3 mo-
mentin, 13 §:n 3 momentin, 16 §:n 3 ja 7 mo-
mentin ja tämän pykälän 1 momentin mukai-
seen hallinto-oikeuden päätökseen muutosta 
valittamalla vain, jos korkein hallinto-oikeus 
antaa valitusluvan. 

Mitä 2 momentissa säädetään asianomai-
sesta henkilöstä, sovelletaan myös toimival-
taiseen viranomaiseen. 

Edellä 8 §:ssä tarkoitettuun toimivaltaisen 
viranomaisen yksipuoliseen päätökseen asian 
ratkaisemisesta ja 10 tai 16 §:ssä tarkoitettuun 
toimivaltaisten viranomaisten päätökseen ei 
saa hakea valittamalla muutosta. 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 
 
 

13. 

 

Laki 

 veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain 11 a §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan veronlisäyksestä ja viivekorosta annetun lain (1556/1995) 11 a §:n 3 ja 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat laissa 787/2016, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

11 a § 

Muutoksenhaku 

Verovelvollinen, muu verosta vastuussa 
oleva ja Veronsaajien oikeudenvalvontayk-
sikkö saavat hakea muutosta Verohallinnon 
tämän lain nojalla antamaan päätökseen. 
Muutosta haetaan verotuksen oikaisulauta-
kunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 60 päivän kulu-
essa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tie-
don Verohallinnon päätöksestä. Päätös voi-
daan antaa tiedoksi verovelvolliselle tai ve-
rosta vastuussa olevalle siten kuin verotusme-
nettelystä annetun lain 26 c §:ssä säädetään. 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön mää-
räaika lasketaan kuitenkin päätöksen tekemi-
sestä. Menettelyyn sovelletaan muutoin, mitä 
oikaisuvaatimusta koskevasta menettelystä 
verotusmenettelystä annetussa laissa sääde-
tään. 

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikkö saavat hakea oikaisuvaati-
mukseen annettuun päätökseen muutosta va-

11 a § 

Muutoksenhaku 

Verovelvollinen, muu verosta vastuussa 
oleva ja Veronsaajien oikeudenvalvontayk-
sikkö saavat hakea muutosta Verohallinnon 
tämän lain nojalla antamaan päätökseen. 
Muutosta haetaan verotuksen oikaisulauta-
kunnalta kirjallisella oikaisuvaatimuksella. 
Oikaisuvaatimus on tehtävä 60 päivän kulu-
essa siitä, kun muutoksenhakija on saanut tie-
don Verohallinnon päätöksestä. Päätös voi-
daan antaa tiedoksi verovelvolliselle tai ve-
rosta vastuussa olevalle siten kuin verotusme-
nettelystä annetun lain 26 c §:ssä säädetään. 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksikön mää-
räaika lasketaan kuitenkin päätöksen tekemi-
sestä. Menettelyyn sovelletaan muutoin, mitä 
oikaisuvaatimusta koskevasta menettelystä 
verotusmenettelystä annetussa laissa sääde-
tään. 

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikkö saavat hakea oikaisuvaati-
mukseen annettuun päätökseen muutosta va-
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

littamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuo-
miopiiriin verovelvollisen kotikunta Verohal-
linnon päätöstä tehtäessä kuului. Valitusaika 
on 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun 
päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajien oi-
keudenvalvontayksikön valitusaika lasketaan 
oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätök-
sen tekemisestä. Menettelyyn sovelletaan 
muutoin, mitä valitusta koskevasta menette-
lystä verotusmenettelystä annetussa laissa 
säädetään. 

Muun viranomaisen kuin Verohallinnon tä-
män lain nojalla antamaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeu-
teen, jonka tuomiopiiriin vero- tai maksuvel-
vollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. 
Muutoksenhaussa noudatetaan muutoin hal-
lintolainkäyttölain (586/1996) säännöksiä. 

 
 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutok-
senhaussa noudatetaan tällöin, mitä verotus-
menettelystä annetun lain 70 ja 71 §:ssä sää-
detään. 

Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikkö saavat hakea muutosta 2 mo-
mentissa tarkoitettuun verotuksen oikaisulau-
takunnan päätökseen ennakkopäätösvalituk-
sella siten kuin verotusmenettelystä annetun 
lain 71 a–71 d §:ssä säädetään. 

littamalla siihen hallinto-oikeuteen, jonka tuo-
miopiiriin verovelvollisen kotikunta Verohal-
linnon päätöstä tehtäessä kuului. Valitusaika 
on 60 päivää oikaisuvaatimukseen annetun 
päätöksen tiedoksisaannista. Veronsaajien oi-
keudenvalvontayksikön valitusaika lasketaan 
oikaisuvaatimuksen johdosta annetun päätök-
sen tekemisestä. Menettelyyn sovelletaan 
muutoin, mitä valitusta koskevasta menette-
lystä verotusmenettelystä annetussa laissa 
säädetään. 

Muun viranomaisen kuin Verohallinnon tä-
män lain nojalla antamaan päätökseen haetaan 
muutosta valittamalla siihen hallinto-oikeu-
teen, jonka tuomiopiiriin vero- tai maksuvel-
vollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. 
Muutoin muutoksenhaussa muun viranomai-
sen kuin Verohallinnon päätökseen sovelle-
taan, mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019) säädetään.  

Muutoksenhausta hallinto-oikeuden pää-
tökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetussa laissa. Valitus on kuiten-
kin tehtävä 60 päivän kuluessa hallinto-oikeu-
den päätöksen tiedoksisaannista.   

 
Verovelvollinen ja Veronsaajien oikeuden-

valvontayksikkö saavat hakea muutosta 2 mo-
mentissa tarkoitettuun verotuksen oikaisulau-
takunnan päätökseen ennakkopäätösvalituk-
sella siten kuin verotusmenettelystä annetun 
lain 71 a–71 d §:ssä säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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14. 

Laki 

verotusmenettelystä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotusmenettelystä annetun lain (1558/1995) 70 ja 71 d § sekä 85 a §:n 1 ja 2 

momentti,  
sellaisina kuin ne ovat, 70 § laissa 852/2019, 71 d § laissa 875/2012, 85 a §:n 1 momentti 

laissa 772/2016 ja 85 a §:n 2 momentti laissa 942/2015, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

70 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla siten kuin oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
säädetään. 

 
71 d § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätök-
seen 

Jos hallinto-oikeus ratkaisee valituksen 71 c 
§:ssä mainituissa tilanteissa, hallinto-oikeu-
den päätökseen voi hakea muutosta korkeim-
malta hallinto-oikeudelta siten kuin 70 ja 71 
§:ssä säädetään. 
 

85 a § 

Muutoksenhaku Verohallinnon antamaan en-
nakkoratkaisuun 

Verovelvollinen ja muu 62 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu sekä Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikkö saavat hakea muutosta Vero-
hallinnon antamaan ennakkoratkaisuun hal-
linto-oikeudelta. Valitus tehdään siihen hal-
linto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin verovel-
vollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. 
Jos mikään hallinto-oikeus ei olisi toimivaltai-
nen käsittelemään valitusta, muutosta haetaan 
Helsingin hallinto-oikeudelta. Muutoksen-

70 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Muutoksenhaussa hallinto-oikeuden pää-
tökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, 
jollei tässä laissa toisin säädetä. 

 
71 d § 

Muutoksenhaku hallinto-oikeuden päätök-
seen 

Jos hallinto-oikeus ratkaisee valituksen 71 c 
§:ssä mainituissa tilanteissa, hallinto-oikeu-
den päätöstä koskevassa muutoksenhaussa 
sovelletaan, mitä 70 ja 71 §:ssä säädetään. 

 

85 a § 

Muutoksenhaku Verohallinnon antamaan en-
nakkoratkaisuun 

Verovelvollinen ja muu 62 §:n 1 momen-
tissa tarkoitettu sekä Veronsaajien oikeuden-
valvontayksikkö saavat hakea muutosta Vero-
hallinnon antamaan ennakkoratkaisuun hal-
linto-oikeudelta. Valitus tehdään siihen hal-
linto-oikeuteen, jonka tuomiopiiriin verovel-
vollisen kotikunta päätöstä tehtäessä kuului. 
Jos mikään hallinto-oikeus ei olisi toimivaltai-
nen käsittelemään valitusta, muutosta haetaan 
Helsingin hallinto-oikeudelta. Muutoksen-
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

haussa noudatetaan tällöin, mitä 69 §:ssä sää-
detään. Valitusaika on 30 päivää päätöksen 
tiedoksisaannista. Veronsaajien oikeudenval-
vontayksikön määräaika lasketaan päätöksen 
tekemisestä. 

 
 
 
 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. Muutok-
senhaussa noudatetaan tällöin, mitä 70 ja 71 
§:ssä säädetään. Valitusaika hallinto-oikeu-
den ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä 
on kuitenkin 30 päivää tiedoksisaannista. 

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsitel-
tävä Verohallinnossa, hallinto-oikeudessa ja 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireelli-
senä. 

Päätökseen, jolla Verohallinto on päättänyt 
olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

 

haussa noudatetaan tällöin, mitä 69 §:ssä sää-
detään. Poiketen siitä, mitä 71 §:ssä sääde-
tään, valitusaika on 30 päivää päätöksen tie-
doksisaannista. Veronsaajien oikeudenval-
vontayksikön valitusaika lasketaan päätöksen 
tekemisestä. Haettaessa muutosta hallinto-oi-
keudelta sovelletaan muutoin, mitä oikeuden-
käynnistä hallintoasioissa annetussa laissa 
säädetään. 

Muutoksenhausta hallinto-oikeuden pää-
tökseen säädetään, oikeudenkäynnissä hallin-
toasioissa annetussa laissa. Poiketen siitä, 
mitä 71 §:ssä säädetystä valitusaika on 30 
päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

 
 
Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsitel-

tävä Verohallinnossa, hallinto-oikeudessa ja 
korkeimmassa hallinto-oikeudessa kiireelli-
senä. 

Päätökseen, jolla Verohallinto on päättänyt 
olla antamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea 
muutosta valittamalla. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 
 
 

 

  

HE 90/2021 vp



   

  

 

 50  

 

 

 

15. 

Laki 

verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta annetun lain (1346/1999) 2 § seu-

raavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

2 § 

Suhde muihin säädöksiin 

Verotusasiakirjoihin ja -tietoihin sovelle-
taan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain (621/1999) ja henkilötietolain 
(523/1999) säännöksiä, ellei tässä tai muussa 
laissa toisin säädetä. 

 

2 § 

Suhde muihin säädöksiin 

Verotusasiakirjoihin ja -tietoihin sovelle-
taan viranomaisten toiminnan julkisuudesta 
annetun lain (621/1999) ja tietosuojalain 
(1050/2018) säännöksiä, ellei tässä tai muussa 
laissa toisin säädetä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 
 
 

16. 

Laki 

oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain 67 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan oma-aloitteisten verojen verotusmenettelystä annetun lain (768/2016) 67 §:n 1 mo-

mentti sekä 
muutetaan 67 §:n 2 momentti seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

67 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden antamaan päätökseen 
saa hakea muutosta valittamalla korkeimpaan 

67 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

(kumotaan) 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

hallinto-oikeuteen vain, jos korkein hallinto-
oikeus myöntää valitusluvan. 

Muutoksenhaussa noudatetaan tällöin, mitä 
verotusmenettelystä annetun lain 71 §:ssä sää-
detään, kuitenkin niin, että valitusaika hal-
linto-oikeuden ennakkoratkaisua koskevasta 
päätöksestä on 30 päivää päätöksen tiedoksi-
saannista.  

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsitel-
tävä korkeimmassa hallinto-oikeudessa kii-
reellisenä. 
 

 
 
Muutoksenhausta hallinto-oikeuden pää-

tökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetussa laissa. Valitusaika 
muusta kuin hallinto-oikeuden ennakkoratkai-
sua koskevasta päätöksestä on kuitenkin 60 
päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsitel-
tävä korkeimmassa hallinto-oikeudessa kii-
reellisenä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 
 
 

17. 

Laki 

autoverolain muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan autoverolain (777/2020) 100 §:n 1 ja 3 momentti, 102 §:n 2 momentti ja 103 §:n 1 

momentti seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

100 § 

Muutoksenhaku ennakkoratkaisuun 

Ennakkoratkaisun hakija sekä valtion oikeu-
denvalvoja saavat hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen. Päätökseen, jolla on 
päätetty olla antamatta ennakkoratkaisua, ei 
saa hakea valittamalla muutosta. 

 
 
 
Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, 

jonka tuomiopiiriin hakijan kotikunta tai koti-
paikka päätöstä tehtäessä kuului. Jos mikään 
hallinto-oikeus ei olisi toimivaltainen käsitte-
lemään valitusta, muutosta haetaan Helsingin 

100 § 

Muutoksenhaku ennakkoratkaisuun 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019). Ennakkoratkai-
sun hakija sekä valtion oikeudenvalvoja saa-
vat hakea muutosta valittamalla hallinto-oi-
keuteen. Päätökseen, jolla on päätetty olla an-
tamatta ennakkoratkaisua, ei saa hakea valit-
tamalla muutosta. 

Valitus tehdään siihen hallinto-oikeuteen, 
jonka tuomiopiiriin hakijan kotikunta tai koti-
paikka päätöstä tehtäessä kuului. Jos mikään 
hallinto-oikeus ei olisi toimivaltainen käsitte-
lemään valitusta, muutosta haetaan Helsingin 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

hallinto-oikeudelta. Muutoksenhaussa nouda-
tetaan, mitä 102 §:ssä säädetään. 

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedok-
sisaannista. Valtion oikeudenvalvojan vali-
tusaika lasketaan päätöksen tekemisestä. 

 
102 § 

Valtion oikeudenvalvojan ja verovelvollisen 
kuuleminen valitusta käsiteltäessä 

Hallintotuomioistuimen on varattava vero-
velvollisen tekemästä valituksesta 45 §:ssä 
tarkoitetulle valtion oikeudenvalvojalle ja 45 
§:ssä tarkoitetun valtion oikeudenvalvojan te-
kemästä valituksesta verovelvolliselle tilai-
suus antaa vastine sekä tarvittaessa muutok-
senhakijalle tilaisuus antaa vastaselitys. 

Sen lisäksi, mitä oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetun lain (808/2019) 44 §:n 2 
momentissa säädetään asian ratkaisemisesta 
asianosaista kuulematta, hallintotuomioistuin 
voi ratkaista valituksen kuulematta valtion oi-
keudenvalvojaa, jos veron määrä voi verovel-
vollisen vaatimuksesta muuttua enintään 6 
000 euroa eikä asia ole tulkinnanvarainen tai 
epäselvä. 

 
103 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-
linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitusaika hallinto-oikeuden ennakkoratkai-
sua koskevasta päätöksestä on kuitenkin 30 
päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

 

hallinto-oikeudelta. Muutoksenhaussa nouda-
tetaan, mitä 102 §:ssä säädetään. 

Valtion oikeudenvalvojan valitusaika laske-
taan päätöksen tekemisestä.  

 
 

102 § 

Valtion oikeudenvalvojan ja verovelvollisen 
kuuleminen valitusta käsiteltäessä 

Hallintotuomioistuimen on varattava vero-
velvollisen tekemästä valituksesta 45 §:ssä 
tarkoitetulle valtion oikeudenvalvojalle ja 45 
§:ssä tarkoitetun valtion oikeudenvalvojan te-
kemästä valituksesta verovelvolliselle tilai-
suus antaa vastine sekä tarvittaessa muutok-
senhakijalle tilaisuus antaa vastaselitys. 

Sen lisäksi, mitä oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetun lain 44 §:n 2 momentissa 
säädetään asian ratkaisemisesta asianosaista 
kuulematta, hallintotuomioistuin voi ratkaista 
valituksen kuulematta valtion oikeudenvalvo-
jaa, jos veron määrä voi verovelvollisen vaa-
timuksesta muuttua enintään 6 000 euroa eikä 
asia ole tulkinnanvarainen tai epäselvä. 

 
 

103 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Muutoksenhausta hallinto-oikeuden pää-
tökseen säädetään oikeudenkäynnistä hallin-
toasioissa annetussa laissa. 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-
linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitusaika hallinto-oikeuden ennakkoratkai-
sua koskevasta päätöksestä on kuitenkin 30 
päivää päätöksen tiedoksisaannista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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18. 

Laki 

ajoneuvoverolain 51 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan ajoneuvoverolain (1281/2003) 51 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 

937/2015, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

51 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

 
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-

linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitusoikeus on niillä, jotka voivat 50 §:n no-
jalla hakea muutosta verotukseen. 
 

51 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Muutoksenhaussa hallinto-oikeuden pää-
tökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, 
jollei tässä laissa toisin säädetä.  

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-
linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valitusoikeus on niillä, jotka voivat 50 §:n no-
jalla hakea muutosta verotukseen. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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19. 

Laki 

polttoainemaksusta annetun lain 24 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan polttoainemaksusta annetun lain (1280/2003) 24 §:n 1 momentti, sellaisena kuin 

se on laissa 940/2015, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

24 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusoi-
keus on niillä, jotka voivat 23 §:n nojalla ha-
kea muutosta maksuunpanoon. 

 
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-

linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 

24 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Muutoksenhaussa hallinto-oikeuden pää-
tökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, 
jollei tässä laissa toisin säädetä. Valitusoi-
keus on niillä, jotka voivat 23 §:n nojalla ha-
kea muutosta maksuunpanoon. 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-
linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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20. 

Laki 

yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 22 §:n muuttami-
sesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan yksityisestä huvialuksesta suoritettavasta polttoainemaksusta annetun lain 

(1307/2007) 22 §:n 1 momentti, sellaisena kuin se on laissa 944/2015, seuraavasti: 
 

 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

22 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. Valitusoi-
keus on niillä, jotka voivat 20 §:n nojalla ha-
kea muutosta maksuunpanoon. 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-
linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista 
kuitenkin niin, että valitusaika hallinto-oikeu-
den ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä 
on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Valtion puolesta valitusoikeus on Veronsaa-
jien oikeudenvalvontayksiköllä. 

22 § 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

Muutoksenhaussa hallinto-oikeuden pää-
tökseen sovelletaan, mitä oikeudenkäynnistä 
hallintoasioissa annetussa laissa säädetään, 
jollei tässä laissa toisin säädetä.  

 
Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-

linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista 
kuitenkin niin, että valitusaika hallinto-oikeu-
den ennakkoratkaisua koskevasta päätöksestä 
on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Valtion puolesta valitusoikeus on Veronsaa-
jien oikeudenvalvontayksiköllä. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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21. 

Laki 

matkailijamyynnistä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoittavan velvol-
lisuuksista annetun lain 11 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
 muutetaan matkailijamyynnissä suoritetun arvonlisäveron käteispalautustoimintaa harjoitta-

van velvollisuuksista annetun lain (250/2015) 11 §, seuraavasti: 
 
 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

11 § 

Muutoksenhaku 

Tämän lain nojalla annettuun Verohallinnon 
päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyt-
tölaissa (586/1996) säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen toimiluvan 
tai hyväksymisen peruuttamista koskevassa 
asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten 
kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hal-
linto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Tässä laissa tarkoitettu päätös toimiluvan tai 
hyväksymisen peruuttamisesta pannaan vali-
tuksesta huolimatta täytäntöön, jollei valitus-
viranomainen sitä kiellä. 
 

11 § 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019). 

 
Tässä laissa tarkoitettu päätös toimiluvan tai 

hyväksymisen peruuttamisesta pannaan vali-
tuksesta huolimatta täytäntöön, jollei hallinto-
tuomioistuin sitä kiellä. 

 
 
 
 
 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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22. 

Laki 

verokantolain 62 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan verokantolain (11/2018) 62 § seuraavasti:  

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 

 

62 § 
 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

 
Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 

muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen vain, jos korkein hallinto-oikeus 
myöntää valitusluvan. Muutoksenhakuun so-
velletaan, mitä verotusmenettelystä annetussa 
laissa säädetään. 

 

 

62 § 
 

Valitus korkeimpaan hallinto-oikeuteen 

 
Haettassa muutosta hallinto-oikeuden pää-

tökseen sovelletaan, mitä verotusmenettelystä 
annetussa laissa säädetään.  

 
 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
 

23. 

Laki 

arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan arvonimistä suoritettavasta verosta annetun lain (1388/2001) 6 § seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

6 § 

Muutoksenhaku 

Valtioneuvoston kanslian toimenpiteisiin 
arvonimestä suoritettavaa veroa koskevissa 
asioissa saadaan hakea muutosta valittamalla 
korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Valitus on 
tehtävä 60 päivän kuluessa päivästä, jona vero 
on suoritettu tai olisi ollut suoritettava. 

6 § 

Muutoksenhaku 

Muutoksenhausta hallintotuomioistuimeen 
säädetään oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 
annetussa laissa (808/2019). Valitus on kui-
tenkin tehtävä 60 päivän kuluessa päivästä, 
jona vero on suoritettu tai olisi ollut suoritet-
tava. 

——— 
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Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 .   
Haettaessa muutosta ennen tämän lain voi-

maantuloa tehtyyn päätökseen sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

————— 
 
 

24. 

Laki 

rakennusverolain 17 §:n muuttamisesta  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan rakennusverolain (54/1977) 17 §, sellaisena kuin se on laissa 530/2010, ja 
lisätään 17 §:ään 3 momentti, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki 

 

Ehdotus 

 

 
17 § 

 

Verovelvollisella ja Veronsaajien oikeuden-
valvontayksiköllä on oikeus hakea muutosta 
tässä laissa tarkoitettuun Verohallinnon pää-
tökseen kolmenkymmenen päivän kuluessa 
tiedoksi saamisesta siltä hallinto-oikeudelta, 
jonka alueella rakennusvero on määrätty tai 
olisi ollut määrättävä. Hallinto-oikeuden on 
käsiteltävä valitus kiireellisenä. 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan. Muutoksenhaussa noudate-
taan tällöin, mitä verotusmenettelystä annetun 
lain (1558/1995) 70 ja 71 §:ssä säädetään. 
Valtion puolesta on valitusoikeus Veronsaa-
jien oikeudenvalvontayksiköllä. 

 
17 § 

 

Verovelvollisella ja Veronsaajien oikeuden-
valvontayksiköllä on oikeus hakea muutosta 
tässä laissa tarkoitettuun Verohallinnon pää-
tökseen siltä hallinto-oikeudelta, jonka alu-
eella rakennusvero on määrätty tai olisi ollut 
määrättävä. Hallinto-oikeuden on käsiteltävä 
valitus kiireellisenä. 

 
Haettaessa muutosta hallinto-oikeuden 

päätökseen valitus on tehtävä 60 päivän kulu-
essa hallinto-oikeuden päätöksen tiedoksi-
saannista. Valtion puolesta on valitusoikeus 
Veronsaajien oikeudenvalvontayksiköllä. 

 
 
 
Muutoin muutoksenhaussa sovelletaan, 

mitä oikeudenkäynnistä hallintoasioissa an-
netussa laissa (808/2019) säädetään.  
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 20 . 

————— 
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