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Valtiovarainministeriö
Vero-osasto
Viite: Lausuntopyyntö VM027:00/2018, asianumero VM/245/03.01.00/2018
Valtiovarainministeriö on pyytänyt Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry:ltä lausuntoa luonnoksesta
hallituksen esitykseksi eduskunnalle laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta. Kiitämme ministeriötä erittäin
vahvasti puoltamastamme esityksestä sekä mahdollisuudesta lausua lakiluonnoksesta.

Suomen Kennelliitto ry:n lausunto luonnoksesta hallituksen esitykseksi
laiksi koiraverosta annetun lain kumoamisesta
Suomen Kennelliitto – Finska Kennelklubben ry. on Pohjoismaiden vanhin koira-alan asiantuntijajärjestö, joka on
perustettu vuonna 1889. Valtakunnallisena järjestönä toimintamme tarkoituksena on edistää terveiden ja
hyväluonteisten rekisteröityjen rotukoirien kasvattamista ja käyttöä. Lisäksi toimimme koiranomistajien,
-kasvattajien ja harrastajien keskusjärjestönä ja edunvalvojana sekä edistämme koirien hyvinvointia ja koiranpidon
edellytyksiä suomalaisessa yhteiskunnassa. Edustamme noin 146 000 henkilöjäsentä sekä 2000 jäsenyhdistystä,
joiden joukossa ovat muiden muassa 19 alueellista kennelpiiriä.
Jaamme lakiluonnoksessa esitetyn näkemyksen, jonka mukaan 1800-luvulta juontuvan koiraverolain
olemassaololle ei ole enää perusteita. Suomen Kennelliitto on jo pitkään kannattanut koiraverolain kumoamista
myös sen vuoksi, että laki on mahdollistanut koiranomistajien epäoikeudenmukaisen kohtelun muihin kuntalaisiin,
lemmikkien omistajiin sekä harrastajiin nähden. Lisäksi on huomion arvoista, että viime vuosina on saatu selvää
tieteellistä näyttöä koiran positiivisista vaikutuksista omistajansa terveydelle ja hyvinvoinnille. Näiden vaikutusten
voidaan perustellusti olettaa välittyvän myös kansanterveyteen ja -talouteen, minkä vuoksi koiran omistamisen
verottamista voidaan pitää epätarkoituksenmukaisena.
Esimerkiksi viime vuonna julkaistun 3,4 miljoonan ihmisen aineistoon nojanneen ruotsalaistutkimuksen tuloksista
selvisi, että koiran omistaminen on yhteydessä varsinkin yksinasuvien alentuneeseen riskiin sairastua sydän- ja
verisuonitauteihin. Suomen Kennelliitto julkaisi vuosina 2014 ja 2016 THL:n Terveys 2000 -aineistoon sekä yli 9000
vastaajan kyselyyn perustuvat tutkimukset, joista ilmenivät koiran yllättävänkin laaja-alaiset myönteiset vaikutukset
omistajansa terveydelle ja psykososiaaliselle hyvinvoinnille. Koira vähentää erityisesti naimattomien ja leskien
yksinäisyyttä, millä on väestön ikääntyessä ja yhden hengen kotitalouksien yleistyessä entistäkin tärkeämpi
merkitys.
Näkemyksemme mukaan koiravero ei noudata sen enempää hyvän, oikeudenmukaisen kuin tehokkaan
verojärjestelmän periaatteita. Suomen Kennelliitto kannattaa lämpimästi hallituksen esitystä laiksi koiraverosta
annetun lain kumoamisesta sekä lain mahdollisimman nopeaa voimaantuloa.
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