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Valiokunnan sihteeri on kutsukirjeessään maininnut valtiosääntöoikeudelliseksi ongelmaksi rajan vetämisen valtakunnan ja Ahvenanmaan
maakunnan lainsäädäntövallan välille.
Lainsäädäntövalta verojen säätämisessä on jaettu valtakunnan ja
maakunnan kesken.
Ahvenanmaan itsehallintolain (670/51) mukaan (11.2 §:n 5 k.)
valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluu "valtakunnassa yleisesti
kannettavia veroja ja maksuja " koskeva lainsäädäntö itsehallintolain
23 §:ssä säädetyin poikkeuksin. Itsehallintolain 23.1 §:n mukaan
"maakunnalla on oikeus käyttää tarpeisiinsa elinkeinoveroista ja
huviveroista saadut tulot". Maakuntapäivät päättää näistä veroista.
Miten on käsillä olevaa arpajaisverolakiehdotusta arvioitava
tuolta kannalta? Onko kyseessä "elinkeinovero" itsehallintolain 23.1
§:n mielessä?
Hallituksen esityksen perusteluista käy välillisesti ilmi, että
hallitus olettaa lakiehdotuksen voimaan tullessaan olevan
sovellettavana myös Ahvenanmaalla, ts. että kyseisen lain antaminen
kuuluu valtakunnan lainsäädäntövaltaan.
Itsehallintolain 23.1 §:n tulkinnasta on käsillä PeVL:n tuore
lausunto 5/1991 vp. Lausunnossa todetaan - kuten hyvin on muistissa että "elinkeinoverolla" itsehallintolaissa tarkoitetaan sellaista
määrätyn elinkeinon tuottoon kohdistuvaa veroa, jollaisia vielä oli
voimassa 1920-luvullakin. Elinkeinoverona ei kuitenkaan ole pidettävä
tosiasiallista kulutusveroa, jonka, vaikkakin se muodollisesti
kohdistuu elinkeinonharjoittajaan, on tarkoitus siirtyä viime kädessä
tuotteiden tai palvelusten ku

luttajien maksettavaksi. Viimeksi mainittu kriteeri on sikäli
ongelmallinen, että elinkeinonharjoittajalla luonnollisesti on
taipumus siirtää kaikki elinkeinotoimintaansa kohdistuvat verot
asiakkaittensa maksettaviksi.
Verotusteknisesti uusi arpajaisverolakiehdotus on rakennettu
toisin kuin nykyisin voimassa oleva arpajaisverolaki (259/ 70), jossa
verovelvollisena on voiton saaja. Verovelvollinen käsillä olevan
lakiehdotuksen mukaan taas olisi arpajaisten toimeenpanija.
Siitä, kuka on arpajaisten toimeenpanija, taas säädettäisiin
uuden arpajaisverolain voimaantultuakin arpajaislaissa (491/65) ja sen
nojalla annetuissa asetuksissa, Ahvenanmaalla kuitenkin LL om
lotterier (10/66) -nimisessä maakuntalaissa. Arpajaisten
toimeenpanijoitten joukko on hyvin kirjava. Siihen kuuluu eräitä
yksinoikeuksin toimivia yhteisöjä, kuten Oy Veikkaus Ab, Suomen Hippos
ry ja Raha-automaattiyhdistys.

Siihen voi kuulua - Ahvenanmaan

maakuntalainsäädännönkin mukaan - myös yleishyödyllisiä yhteisöjä sekä
liikeyrityksiä. Joukko on kokoonpanoltaan sellainen, että veroa on
vaikea yleisesti ja kategorisesti luonnehtia itsehallintolain 23.1 §:n
tarkoittamaksi elinkeinoveroksi. Vaikka yksinoikeuksin toimivien
yhteisöjen katsottaisiinkin harjoittavan arpajaistoimintaa
elinkeinona, ei tämä pidä paikkaansa kaikkien toimeenpanijoitten
osalta. Liikeyrityksen kohdalla voi - sikäli kuin arpajaisten
toimeenpanosta on kyse - puuttua elinkeinotoiminnalle tyypillinen
jatkuvuus-elementti. Sama voi koskea yleishyödyllisiä yhteisöjä,
joiden arpajaistoiminnasta saattaa myös puuttua elinkeinotoiminnalle
tyypillinen riski-elementti.
Arpajaisvero ei siis ainakaan yksinomaisesti kohdistuisi
elinkeinona harjoitettuun arpajaistoimintaan.
Kun noin on laita, ei ole tarvetta käydä selvittämään, olisiko
arpajaisvero luonnehdittava kulutusveroksi. Ilmeistä on kylläkin, että
siihen suhteeseen, jossa toisiinsa ovat arpojen hinta ja rahapanosten
suuruus yhtäältä ja voittojen määrä ja arvo toisaalta, vaikuttaa myös
arpajaisveron maksuvelvollisuus yleensä ja tämän veron määrä
erityisesti. Jos arpajaisveroa pidettäisiin elinkeinoverona, olisi
kuitenkin tiettyjen satunnaisuusmomenttien takia erinomaisen vaikea
kategorisesti väittää veron siirtyvän aina arvanostajien tai pelaajien
viime kädessä kannettavaksi.
Entä olisiko arpajaisveroa pidettävä itsehallintolain 23.1
§:ssä tarkoitettuna

huviverona? Huviverolla on vuoden 1920 it-

sehallintolain säätämisen yhteydessä saatettu tarkoittaa sellaisia
maksuja, joita noihin aikoihin julkisten huvien (kuten teatteriesitysten, arpajaisten, tanssi-iltamien, konserttien yms)
toimeenpanemisesta oli suoritettava valtiolle (vrt. W±llgren, Suomen
finanssioikeus 1910, s. 141; ks. myös Valtiovaraintoimituskunnan kirje
9.11.1897, AsK 40/1897 s.15).
Kun vaivais- ja työhuonemaksua ja ns. kehruuhuonemaksua alun
perin suoritettiin myös arpajaisten toimeenpanosta, tulee nyt käsillä
arpajaisvero lähelle huviveron yleistä kategoriaa. Myöhemmin huvivero
lienee ymmärretty huvitilaisuuden pääsymaksun yhteydessä
osallistujilta perittäväksi veroksi.
Huomattakoon, että arpajaisverosta on nykyisin voimassa
maakuntalaki, LL om lotterlskatt (20/71), joka tosin saa sisältönsä
valtakunnan arpajaisverolaista. Maakuntalain mukaan arpajaisveron
tuotto menee kunnalle (vrt. AsK 13/73), ja on kyseenalaista onko tässä
kyseessä itsehallintolain 23.1 §:n mukaisen verotusvallan käyttö.
Pidän mahdollisena mutta en millään tavalla kiistattomana, että
nyt ehdotettu arpajaisvero - historiallisesti tulkittuna - kuuluisi

itsehallintolain 23.1 §:ssä tarkoitettuun kategoriaan "huvivero".
Siinä tapauksessa siitä päättäminen kuuluu maakunnan toimivaltaan.
Valtakunnan laeissa ei ole ollut tapana nimenomaisesti mainita,
että ne joko koskevat myös Ahvenanmaata tai että ne eivät koske
Ahvenanmaata. Käytännössä voinee korkein oikeus itsehallintolain 43.2
§:n nojalla - ja ehkä korkein hallinto-oikeuskin - tutkia, onko
arpajaisverolakia Ahvenanmaalla sovellettava, mutta harkinnassaan
tuomioistuimen

tulisi asianmukaisesti ottaa huomioon

perustuslakivaliokunnan kanta, sellaisena kuin se tämän asian
yhteydessä esitetään.
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Herra puheenjohtaja.
Toimeksiannon mukaan lausuntoa on pyydetty valtakunnanlain ja
Ahvenanmaan itsehallinnollisen lainsäädäntövallan välisestä suhteesta..
Sovellettavana on vielä vanha Itsehallintolaki. Tosin uusi itsehallintolaki on verotustoimivaltakysymyksessä samansisältöinen kuin nykyinenkin lukuunottamatta sitä,että maakuntaverosta on säädettävä aina maakuntalailla.
Kysymys on oikeastaan lainsäädäntötoimivaltajaon sijasta verottamistoimivaltajaosta.
Vielä voimassaolevan itsehallintolain ll§,2:n 5 kohdan mukaan
valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluu myös yleisten lakien säätäminen,
milloin asia koskee "valtakunnassa yleisesti kannettavia veroja ja maksuja
23§:ssä mainituin poikkeuksin".23§:n mukaan "Ahvenanmaan maakunnalla on
oikeus käyttää tarpeisiinsa elinkeinoveroista ja huviveroista saadut tulot".Tämä
järjestelmä toteutettiin jo ensimmäisessä , vielä voimassa olevaa lakia
edeltäneessä itsehallintolaissa. Mitä järjestely merkitsee?1
Säännös voidaan lukea kahdella tapaa.
1. Voidaan sanoa, että kysymys on siitä,että elinkeino- ja huviverotus
kuuluu sellaisenaan maakuntalain alaan, eikä näillä aloitta siten voitaisi säätää
Ahvenanmaalla sovellettavaa elinkeinoveroa eikä huviveroa.
2. Toisen tulkinnan mukaan Maakunnalle säilytettiin oikeus käyttää itse
itsehallinnon toteutuessa voimassa olleiden elinkeino- ja huviverojen tuotto sekä
oikeus säätää näillä aloilla uusia veroja.
Oikeuslähteen näyttävät vaikenevan siitä, kumpi tulkinta on oikea.
Viimeisimmän itsehallintolakikomitean mietinnössä (KOM 1981:31) tästä
seikasta vaietaan. Hallituksen esityksessä 73/90 sekä siitä annetuissa perustuslakivaliokunnan mietinnöissä 15/90 ja 3/91 asiaa ei käsitellä..
Oikeuskäytäntö elinkeinoverojen alalla näyttää viittaavan siihen, että

1

Uuden itsehallinnon osalta on useassa lähteessä painotettu,että verotusoikeus säilyy entisellään.Uusi laki on
kuitenkin rakentaaltaan olennaisesti edeltäjästään poikkeava.Toisin kuin vielä voimassa olevassa
laissa3e!inkeino- ja huvivero on sijoitettu lisäverojen ja kunnallisveron mukaan samaan säännökseen.Lakisystemaattisesti tämä antaisi aiheen tulkinnallejonka mukaan Maakunta päättää kaikista elinkeino- ja huviveroistaan poissulkevasti kuten kunnallisveronsakin.Tätä ei kuitenkaan näy tarkoitetun komiteamietinnön
ja hallituksen esityksen tekstissä.Verotusvalta on liitetty otsikon "maakunnan lainsäädäntövalta,18§
alaisuuteen,kun voimassa olevassa laissa 11,2 5§ verotusvalta on valtakunnalla ja poikkeuksena vain
viitataan 23§:äänjossa puhutaan maakunnan taloudesta ja maakunnan oikeudesta käyttää ko verojen
tulotLain sanamuotoja systematiikka näyttävät poikkeavan perusteluista.
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yleisellä valtakunnanlailla voidaan säätää elinkeinoveroja, jotka tulevat voimaan
myös Ahvenanmaalla.
Lausunnossa 1991/5 perustuslakivaliokunta joutui ottamaan kantaa
tähän ongelmaan. Valiokunta totesi, että "Koska ensimmäisessä itsehallintolaissa ei ole lähdetty siitaketta elinkeinoverolla olisi tarkoitettu jotain muuta kuin
mitä sillä yleisesti tarkoitettiin lain säätämisaikaan, on perusteltua kat-soa,että
tällä käsitteellä on tarkoitettu sellaista määrätyn elinkeinon tuottoon kohdistuvaa
veroajollaisia vielä oli voimassa 1920-luvullakin.On syytä myös katsoa, että
käsitteellä edelleenkin on sama merkitys,koska myöhem-pienkään
itsehallintolakien tarkoituksena ei ole ollut uudistaa sen merkityssisältöä."
Tämä tulkinta soveltunee myös huviveroihin.
Esillä oleva hallituksen esitys.
Tarkoituksena on kumota voimassaoleva arpajaisverolaki ja korvata se
uudella samannimisellä lailla.Hallituksen esityksessä viitataan voimassaolevaan
maakuntalakiin,Landskapslag om lotterier (19/66).Hallituksen esittämällä lailla
ei voimaantulosäännöksen mukaan kumota,eikä kait voitaisikaan kumota tuota
maakuntalakia.
Epäselväksi jää, mikä on tarkoitettu uuden arpajaisverolain ja maakuntalain keskinäissuhteeksi. Ulkonaisesti näyttäisi siitaketta maakuntalaki jää
voimaan.Toisessa yhteydessä kuitenkin todetaan, että "Muutoksen vaikutuksesta
Älands Penningsautomatförening suorittaisi arpajaisveroa vuoden 1990
tilanteen mukaan noin miljoona markkaajolloin yhdistyksen ylijäämä alenisi 6
prosenttia."
Jotta voisi asiasta lausua,olisi tiedettävä,merkitseekö hallituksen esitys
nyt sitä,että Ahvenanmaa menettää ne verotulotjoita sille kertyy tuon
maakuntalain nojalla Jos näin käy .voidaan kysyä, rikkooko järjestely maakunnallista verotusvaltaa.
Ensiksi on ehkä kysyttävä,onko arpajaisvero huvivero.Minulla on se
käsitys että on;bingoaminen ja automaattipelit lienevät viihdettä.
Toiseksi pitäisi kysyä,onko Ahvenanmaa kantanut tämän tyyppistä
huviveroa jo ensimmäisestä itsehallintolaista lähtien.Tätä seikkaa en ole ehtinyt
selvittää.Katsoisin kuitenkin suurpiirteisesti,että vuoden 1966 maakuntalaki
osoittaa,että kyseessä on ollut Itsehallintolain alaan kuuluva huvivero-tus Jos
sen tuotto nyt ollaan ottamassa valtakunnan lainsäädännöllä pois,ky-symys
lienee puuttumassa perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädetyllä Itsehallintolailla turvattuun verotuksellisen autonomian piiriin.
Jos tuota maakuntalakia ei olisi,tilanne saattaisi olla toinen, etenkinjos
sovellettaisiin alussa esitettyä tulkintavazhtoa 2 (verotusoikeus koskee
a.ensimmäisen itsehallintolain ajoilta periytyviä verotusmuotoja ja b.pelkästään
maakunnalle säädettyjä omia lisäveroja).

***
Jo matkustusverolain yhteydessä keskusteltiin siitä,kuuluuko valtakunnankin ja itsehallintolain keskinäissuhteen arviointi perustuslakivaliokunnan toimivaltaan.Toiseksi voidaan kysyä, mitä valiokunnan ja eduskunnan
(myös puhemiehen VJ 80§:n mukaisesti) tulisi tehdäjos ristiriitoja havaitaan.
Vaikka HM ja VJ eivät suoran säädäkään valtakunnanlain ja Itsehallintolain välisen ristiriidan toteamismenettelystä ja ratkaisemismekanismista,minusta luontevinta on lähteä siitä,että käsittelyjärjestyskysymyksissä Itsehallintolaki rinnastetaan perustuslakiin.Jos valtakunnanlaki olisi ristiriidassa
itsehallintolain kanssa,tällaista lakia ei voitaisi säätää edes poikkeuslakina, vaan
lakia olisi muutettava tai sen olisi annettava raueta.
Näyttäisi siis olevan perusteita sille,että esillä oleva hallituksen esitys in
itsehallintolain vastainen: se vastoin itsehallintolakia estää maakuntaa saamasta
käyttöönsä huviveron osan tuloa,sitä osaa jonka paikallinen rahaautomaattiyhdistys hankkii.Jos tästä tulkinnasta - joka ei ole suinkaan kiistaton pidetään kiinni,laki tulee muuttaa sellaiseksi,ettei huviveronluontoisen
arpajaisveron tuottoon ahvenanmaalla kertyvältä osalta puututa.
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Liite
IS:n lausunto Matkustajaverolaista
Hallituksen matkustajaverolakiesityksessä todetaan lakiehdotuksen
säätämisjärjestyksestä,että laki edellyttää VJ 68§:n säätämisjärjestyksen soveltamista.Tätä seikkaa ei mitenkään problematisoida perusteluissa ja asia
vaikuttaakin täysin selvältä. Valiokuntasihteeri Jarmo Vuorinen on kertonut,
että tämänpäiväisen lausuntopyynnön taustalla on kaksi asiaa:
1. Selvitetään,täyttääkö matkustajavero verolain perusedellytykset HM
61§:ssäja
2. Soveltuvatko lakiehdotukseen Ahvenanmaan itsehallintolain säännökset, jotka varaavat maakunnalle oikeuden tiettyjen verojen tuottoon

Matkustajavero ja HM 61§.Hallitusmuodon 61 § on vastikään
muutetturuudistettuun sanamuotoon on otettu pääosa niistä periaatteistajotka
perustuslakivaliokunnan lausuntojen pohjalta olivat vakiintuneet tavanomaisoikeudellisiksi säännöiksi verolain sisällöstä.Kun uusi säännös tulee
voimaan vasta 1.3.1992,on matkustusveroon sovellettava näitä tavanomaisoikeudellisia sääntöjä:
1. Verolaki ei saa sisältää verotusvallan delegointia: veron määrän on
käytävä selville lakitekstistä lukuunottamatta eräitä yksityiskohtiajoista
päättäminen voidaan siirtää verolakia alemmalle säädöstasolle,kunhan päätösvalta ei sisällä vapaata harkintaa.
2. Verolain tulee sisältää riittävät oikeusturvakeinot (muutoksenhakumahdollisuus tuomioistuimeen).
3. Vero ei saa olla konfiskatorinen,taannehtiva kylläkin.
4. Varat tuloutetaan valtiolle (kunnallisvero jää eräiltä osiltaan HM
61§:n jaVJ68§:n muodostaman järjestelmän ulkopuolelle).
4.Lisättyyn tai uuteen yli vuodelta kannettavaan veroon sovelletaan 2/3
enemmistövaatimusta eikä lakia voida äänestää lepäämään.
5.Säännöt koskevat ns. aineellisia verolakeja siihen katsomattaanko
kyseessä välillinen tai välitön vero,samoin kuin ns.veronluontoisia maksuja.
Esillä oleva verolaki näyttää täyttävän verolain edellytykset.Verovelvollinen on elinkeinonharjoittaja.Veron lopullinen maksaja lienee kuitenkin
matkustaja.
Laki sisältää tyypilliset verotuksen oikeusturvakeinojen se on tässäkin
suhteessa moitteeton.Lakitekstistä on myös luettavissa veron määräjo-ten se ei
sisällä verotusvallan delegointia.
Erikseen voidaan ehkä tarkastella säännöstä arviomaksuunpanosta
(9§).Sääntöhän oli se,ettei verotusviranomainen saa verotuksen yhteydessä
käyttää vapaata harkintavaltaa.Arviomaksunpano sisältää harkintavaltaa.Näi-hin
arvioverotussäännöksiin on hyvin harvoin otettu perustuslakivaliokunnassa
kantaa;muistissani ei ole yhtään konkreettista tapausta.Mielestäni tämä
arvioverotusmahdollisuus on kuitenkin tyypillinen ja yleinen osa suomalais-ta
verotusjärjestelmää.Arviointi on seurausta verovelvollisen laiminlyönneistä tai
huolimattomuudesta.Arvioverotuksessa on jonkin verran sanktion makua muttei
samassa määrin kuin veronkorotuksessa (10§).Verovelvolli-nenjoka toimii lain
mukaan,välttää sekä arvioverotuksen että veronkorotuksen joista jälkimmäinen
on yleisesti käytössä oleva verotussanktio.Kyseessä ei siis ole viranomaisen
päätösvalta sinänsä verotuksen tasostajoten katsonutta sekä arviomaksuunpano
että veronkorotusjärjestelmä - vaikka ne sisältävät vapaan harkinnan
käyttömahdollisuuden - ovat luonteva osa verolakia ,eivätkä sisällä poikkeusta

8

HM 61§:ssä säädetystä ns.kansan itsevero-tusperiaatteesta (verotusvallan
delegointikiellon taustaperuste).2
18§:n mukaan matkustajavero on lievästi taannehtiva:lakia voidaan
soveltaa eräissä tapauksissa sellaisiinkin matkalippuluovutuksiinjotka ovat
tapahtuneet ennen lain voimaantuloa.Kuten alussa todettiin,perustuslakivaliokunta on useassa lausunnossaan todennut,ettei valtiosääntö sisällä ehdotonta
taannehtivuuden kieltoa.Konfiskatorisuus on kielletty (pakko-otto joka ylittää
normaalin verotuksen tehon),mutta siitähän tässä ei ole kysymys.
Mielestäni kysymyksessä on valtiosääntöoikeudellisesti moitteeton
pysyvä vero joka on siten säädettävä VJ 68,1 §,n mukaisessa järjestyksessä.

Ahvenanmaan
itsehallinnollinen
verotusoikeus.Ahvenanmaan
itsehallintolaki sisältää tavattoman runsaasti vaikeita ja mielenkiintoisia tulkintaongelmia.Nyt on esillä ilmeisesti verotusvallan jako valtakunnanlainsäädännön ja itsehallintolainsäädännön välillä.Verostahan säädetään lailla.
Esillä olevaan verolakiin on sovellettava vanhaa Itsehallintolakia,koska uusi
laki ei vielä ole voimassa.Tällä ei sinänsä ole merkitystä,koska - kuten hallituksen esityksestä uudeksi Itsehallintolaiksi käy ilmi - verotuksen suhteen
toimivaltasuhteet säilyvät ennallaan.
Vuoden 1951 itsehallintolain ll§:n 5 kohdan mukaan " valtakunnan
lainsäädäntövaltaan kuuluu valtakunnassa yleisesti kannettava verotus lain
23§:ssä säädetyin poikkeuksin."23§:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalla "on
oikeus käyttää tarpeisiinsa elinkeinoveroista ja huviverosta saadut tulot. "Näistä
veroista päättävät maakuntapäivät. "Kuten säännöksen sanamuodosta käy ilmi
ja kuten edellä mainitussa hallituksen esityksessä tode-taan,23§ tarkoittaa vain
sellaisia verotuloja jotka koskevat maakuntaa ja joista on säädetty
maakuntalaissa,Kompetenssi säätää koko valtiota koskevia veroja maakunta
mukaanlukien kuuluu eduskunnalle ja tasavallan presidentille. Vaikka
matkustajavero voidaan luokitella elinkeinoveroksi sanan yleisessä
merkityksessä,se ei muuta asiantilaa.Verotusvalta kuuluu koko valtiota
koskevana eduskunnalle ja veron tuotto menee valtion kanssaan.3 Vaikka vero
koskee muiden ohessa myös Ahvenanmaalaisia elinkeinoharjoittajia,niin kun
kyseessä ei ole maakuntapäivien (uuden lain mukaan aina maakuntalailla)
päättämä vero,sen tuotto ei jää maakuntaan.
Ahvenanmaalle kuuluva oikeus säätää omia elinkeinoveroja ei rajoita
valtakunnan verotusvaltaa eikä siten estä säätämästä maakuntapäivien
suostumuksetta nyt esillä olevaa matkustajaveroa.
Ilkka Saraviita

Lisäykset kokouksessa 29.10.
Kun valiokunnan kokouksessa ennen puheenvuoroani esitettiin
olennaisesti edellä olevista tulkinnoista poikkeavia käsityksiä Itsehallintoiaista,täydensin edellä olevia lyhyitä kommenttejani seuraavilla näkökohdilla.

2

Vapaan harkintavallan käyttö hallinnossa ilmaistaan eri säädöksissä eri tavoin.Nyt esillä olevan lain 9§:n
mukaan verotus perustuu "arvioon''. Verovelvollinen voi antaa tarpeelliset laskuperusteet ja veron
määräämistä koskevaan päätökseen on otettava ne syyt joiden perusteella vero on määrätty arvion
mukaan.On epäselvää,sisältääkö tähän päätöksentekoon vapaan harkintavallan käyttöä lainkaan.Sensijaan
veron korotus ilmaistaan 10§:ssä tyypillisellä vapaan harkintavallan käyttöön oikeuttavalla ilmauksella
"matkustajaveroa voidaan korottaa" .Korotusmäärä ilmaistaan sanalla "enintään".
3
Yksityiskohdista ks.He 73/1990 vp s.13 ja s.20 sekä komiteamietintöjä 1987:31 s.105.

9

1.Puheenjohtajan tiedusteltua,kuuluko kannanmäärittely matkustusverolain suhteesta itsehallintolainsäädäntöön perustuslakivaliokunnan toimivaltaan katsoin,että valiokunta voi toimivaltaansa ylittämättä ottaa kantaa tähän
seikkaan,koska itsehallinto on osa Suomen valtiosääntöä ja valiokunta on
useassa lausunnossaan arvioinut esillä olevan lakiehdotuksen suhdetta,perustuslakien lisäksi, myös kansainvälisoikeudellisin yleissopimuksiin (pääasiassa
ihmisoikeusyleissopimuksiin mutta myös mm. rotusyrjintäsopimukseen
(saamelaisasiat),lasten oikeuksien yleissopimukseen, UNESCO:n kulttuurisopimuksiin ja ILO:n sopimuksiin (kielikysymykset).Itsehallintolakiin kiinnitettiin huomiota mm.arvioitaessa erään ILO:n sopimuksen sisältämien kielellisiä oikeuksia tarkoittavien velvoitteiden voimaansaattamista.Kyseinen asia
raukesi sittemmin.
VJ 46§:n mukaan perustuslakivaliokunta valmistelee sinne lähetetyt
asiat, jotka koskevat "perustuslain kanssa läheisessä asiallisessa yhteydessä
olevaa lainsäädäntöä".Suoraan sanamuodon mukaan tulkiten itsehallintolainmukaisuuskysymykset eivät kuulu pemstuslakivaliokunnalle.Itsehaliintolaki rajoittaa sekä eduskunnan että tasavallan presidentin lainsäädäntövaltaa ja
toisaalta turvaa Ahvenanmaalle laajan itsehallinnon.Mielestäni on kuitenkin
täysin luontevaa,että samalla kun perustuslakivaliokunta valvoo sitä,että lait
säädetään perustuslakien mukaisessa käsittelyjärjestyksessä,se valvoo myös
sitä,ettei Ahvenanmaalle turvattua erityisasemaa loukata eduskunnan
päätöksin.On muistettava,että valiokunnalle kuuluvaa valtaa valvoa lakien
pemsttislainmukaisuutta ei sitäkään ole kirjoitettu perustuslakiin.4
2. Kysymys Korkeimman oikeuden toimivallasta julistaa esillä oleva
matkustajavero
itsehallintolain
vastaiseksi.Suomessa
on
vanhastaan
katsottu,etteivät ylimmät tuomioistuimet omaa valtaa tutkia lakien perustuslain
mukaisuutta.Itsehallintolain 43§:n 2 momentissa puhtaan hallintotoimeen
nähden syntyneestä erimielisyydestä valtion viranomaisten tai maakuntahallituksen itsehalliuntolain mukaisesta toimivallastajolloin asian ratkaisee
KKO.Ei ole mitään syytä sekoittaa toisiinsa lainsäädäntövaltaa ja hallinto
l.toimeenpanovaltaa.Säännös puhuu vain hallintovallan käytöstä,ei tietenkään
eduskunnan lainsäädäntövallasta.KKO:lla ei ole oikeutta kiertoteitse
itsehallintolain kautta ottaa itselleen valtaa tutkia eduskunnan hyväksymien
lakien pätevyyttä kuten oikeusministeriön edustaja suositteli.
3. Lausuntoa laatiessani en tullut edes ajatelleeksi,että Itsehallintolakia
voitaisiin tulkita siten,että 23§:n säännöksen voitaisiin katsoa antaneen
Maakuntapäiville valtakunnanlainsäädäntöön nähden poissulkevan oikeuden
elinkeinoverotukseenjoten en sisällyttänyt alkuperäiseen lausuntoni argumentteja tätä tulkintaa vastaanSeuraavassa eräitä näkökohtia.
Itsehallintolain 13 § säädetään maakunnallisen lainsäädännön ala.Sin-ne
kuuluu mm. kunnallisverotus. Tässä on selkeä esimerkki maakuntalainsäädännön etusijasta valtakunnanlainsäädäntÖÖn nähden.Valtakunta ei voi
säätää Ahvenanmaata koskevaa kunnallisverolakia.Sensijaan 23 § on "Maakunnan talous ja Ahvenanmaan valtuuskunnan tehtävät"- nimisessä luvussa.Jos
Ahvenanmaalla olisi kunnallisverotuksen tavoin eksklusiivinen oikeus säännellä
4

Verotusvaltaa koskeva rakennelma sisältyi jo ensimmäiseen itsehallintolakiin 6 päivältä toukokuuta
1920.Lain 9§:n 2 momentin 5 kohdan mukaan tasavallan lainsäädäntöelimellä oli yksinomainen
lainsäädäntövala mikäli asia koski mm. "tasavallassa yleisesti kannettavia veroja ja maksuja,21§:ssä
mainituin poikkeuksin".21§:n mukaan Ahvenanmaan maakunnalla on oikeus tarpeisiinsa käyttää tulot
henkirahasta,elinkeinoveroista ja huviveroista sekä maakuntapäivillä oikeus päättää näistä veroista.
"Samoin maakuntapäivillä oli oikeus maakunnan tarpeisiin säätää valtion yleiseen tuloverotukseen
liittyvä,samojen perusteiden mukaan määrättävä ja sen yhteydessä maksettavaksi pantava ja kannettava
lisävero sekä myös päättää satunnaisesti kannettavasta ylimääräisestä verosta. Päätökset tulivat voimaan
ilman tasavallan presidentin vahvistusta.Viimeksi mainituista säännöksestä voidaan päätellä,ettei kyseessä
ollut maa-kuntalaein toteuttava järjestelmä eikä lainsäädäntökompetenssien jako.
Henkiraha ja maakauppamaksu (joka oli tällainen elinkeino vero) lakkautettiin valtakunnassa 29.11.1924
annetuilla laeillajoissa nimenomaan säädettiin,että lakkautus ei koskenut Ahvenanmaalle kuuluvaa oikeutta
käyttää tarpeisiinsa tulot henkirahasta ja elinkeinoveroista.Maäkuntapäivät kuitenkin lopettivat näiden
verojen kantamisen Ahvenanmaalla Rnvivp.rns^g rnaapäivät vät tekivät useita erjjljsiä päätöksiä.Kun eräät
maaverot valtakunnassa lakkautet-tiin,myös niiden osalta tehtiin Ahvenanmaavaraus.Maakuntapäivät
päättivät vastaavasti lakkauttaa myös tämän elin-keinoveron kantamisen.Maakunnalle annettiin tästä
tulonvähennyksestä erityinen korvausjärjestelyt osoittavat mie-lestäni,että voimassa olleet elinkeinoverot
olivat Maakuntapäivien harkinnassa mutta verojen kantamisesta luovut-tiin,koska se olisi merkinnyt
ahvenanmaalaisille korkeampaa verotasoa kuin mannermaalla asuville.Missään tuon ajan lähteessä ei
sanota,että kyseessä olisi ollut Ahvenanmaalle säädetty oikeus säätää uusia elinkeinoveroja vaiku-hiksm,että
valtakunnan verotusvalta näillä alueilla alueilla estyisi.
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elinkeinoverotuksestako valta olisi pitänyt säätää 13§:ssä.23 § on sanamuotonsa
mukaan poikkeus valtakunnan yksinomaisesta vero(lainsäädäntö)vallasta
sikäli,että maakunnalla on oikeus käyttää tarpeisiinsa maakuntapäivien
päättämät elinkeinovero- ja huviverotulot.Samoin maakuntapäivillä (2
momentti) on oikeus maakunnan tarpeita varten määrätä suoritettavaksi tulon
perusteella lisäveroa ja satunnaisesti kannettavaa ylimääräistä tuloveroa.Näitä
päätöksiä ei tarvitse suorittaa maakuntalailla (kuten uudessa Itsehallintolaissa)
.Missään kohdassa säännöstä ei kirjoitetuetta maakuntapäivillä olisi yksinoikeus
tai valtion lainsäädännön syrjäyttävä oikeus elinkeinoverotuksen alueella.2
momentti (lisäverot ja satunnaiset ylimääräiset tuloverot) joka alkaa sanalla
"Samoin",viittaa selvästi siihen,et-tä 1. ja 2. momenteissa tarkoitettu
verotusvalta on itsenäistä maakunnallista verotusvaltaa jota voidaan käyttää
valtion verotusvallan ohessa.Kysymyk-sessä on todellinen ja itsenäinen
valtaoikeus,sillä mitkään muut alueelliset tai muuntyyppiset yksiköt eivät voi
säätää omia veroja.Esim. kunnallisvero perustuu eduskuntalakiin.Kirkollisvero
samoin.Kuntainliitot eivät voi säätää veroja lääninhallitukset eivät voi säätää
läänikohtaisia veroja jne.
Jos katsottaisin,että Ahvenanmaalla on poissulkeva oikeus säätää
elinkeinoveroista ,koko nykyisin voimassa oleva elinkeinoverotusjärjestelmä
olisi ristiriidassa Itsehallintolain kanssa.Maakunnassa sovelletaan yleistä
elinkeinoverotuslakia.Maatalouden asema määräytyy valtakunnallisen maatalouselinkeinoverotuksen mukaan .Lähes kaikki erityissäännöksetjotka
koskevat elinkeinoharjoittajan verovelvollisuutta on kuitenkin säädetty
maakuntapäivien suostumuksetta. Ajatus siitä,että maakunnalla olisi itsehallintolakiin perustuva monopoli säätää elinkeinoveroista näyttää olevan kokonaan uusi idea,koskei tällaisia vaatimuksia ole ennen esitetty.
Jos katsotaan,että maakuntapäivillä on valtion verotusvallan syrjäyttävä
valta päättää elinkeinoveroista,maakunta voisi irrottautua kokonaan pääosasta
valtakunnallista verojärjestelmää.Valtaosa valtion verotuloista kertyy
erityyppisistä
elinkeinoveroista.Maakuntapäivät
voisivat
hyväksyä
maakuntakohtaisen
maataloustulolain,elinkeinoverolain,liikevaihtoverolain
,yhtiöverotuslain, elintarvikeveroja,alkoholi- ja tupakkaveron,valmisteveroja
jne. sekä päättää niiden tasosta. Vain yleinen tulo- ja varallisuusvero jäisi
valtion lainsäädäntövallan puitteisiin. Maakuntapäivät voisivat siis ohjata
näiden elinkeinotoimintaa koskevien verojen tulot suoraan itselleen,kuten
23§:ssä säädetään.Tämä taas veisi kokonaan pohjan pois tasoitusjärjestelmäl-tä.
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että ky see ssä o n vähä ine n t ai

ei

voi da san oa ,

v oi n jo ihi nki n e ri ty isti lan tei sii n

rajo itt uva ta i va in k oht uus syi st ä käyt ett äv i ssä o le va v alt uus .
Täss ä s uht ees sa v altu utt ava sä än nö s
käyt töe del lyt yk si ltää n

va iku tta a

ja käy tt öt arko itu ksi lta ^ ol eell ise sti vä lj

emmä ltä ku in ve ro tus lai n 1 25

§ : ssä an net tu va pa utu val tuu s.

"jok in ti eto s iit ä, mis sä ta rko itu kses sa ja mis sä r ajoi ssa v ero sta
void aan va p au tt aa .
Minu sta va lio ku nn an p itä isi k H K k x t M x x x x a y Ä x k M R x M M Ä X x x x x x Wxx nyt k un

uude n H M 61

:n sä ännö kse n t ulk in ta käyt änt öjä ke hi te l lää n h ark ita ,

olis iko ve ron s uu ruud en per usc ei si in l uet tav a m yö s
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Peru stu s 1 aki va li okun nal le

Asia :

A r pa jai sve r ol

a

in

s äät ämi n en

j

a

Ah ven anm a an

ma aku nn an

toim iva lta _(H E 15 /199 2 v p)

Laus unt ona

A hve na nmaa n

maa kun nan

toim iva lla sta

a rp ajai sve rol ain

säät ämi sen ka nn a1 ta esi tän ku nn io itta vas ti seu ra av an.

Voim ass a

ol ev an

Ahve nam aan

kuul uu

ver ola ins äädä ntö

luku un

ot tam at ta

keuk set

lain

kos kev at

it s ehal lin tol ain

va lta kun nan

23 .1

§: ss ä

"huv ive roi sta "

lai nsä ädä ntö vall an

sääde tty jä
ja

(6 70/5 1)

m uka an
pii rii n

po ik keuk sia .

"e lin kei nov er oist a"

Poi k -

s aat uja

tu1o ja, ja na is tä vero ist a pää t ääni ine n kuu lu u site n ma aku n tia 11 e .

Esil lä

ole vas sa

tetu ssa
tai

Term i
,

asia ssa

on

arp aja is vero lai ssa

nä in

oll en

tar ko itet tua

sii tä,
ver oa

v oida ank o'e hd o p i tää

h uvi ver ona

el ink ein ov er ona.

hu viv ero

mut ta

sisä ltö

ei

ole

k äsi tt e ellä
ja

tät ä

v ero lai ns ä ädän töö n
on

ilmau s

v ero -o i keud ess a
ta

on

si säl tyv ä

leg aal ite r mi

va ki int unut

mer kit ys -

käytet ty

myös

1ain sää dän töm en et tely ssä j.

Vero -oi keu del li se ssa

t utk imu kses sa

on

huv ive roa

melk o
peru ste ell ise st i käsi tel ty pro fes s ori E sk o Li nna kan kaan vu ode 1 ta 198 4 ole vas sa väit ösk irj ass a Ur heil u ja ve rot us (eri t. s. 37 38, 46 -50 , 5 9 -6 2 ja 10 6 -1 09) . Hä n en es ity kse stä än ilm en ee, et tä
huvi ver o

o te tt iin mei llä kä yt tö ön j ulk isi sta n äy tänn öis tä

ja h uvi ti 1

ai su uksi sta

ka nne tta v aa v ä1i aik ais ta

vero a k osk eva i

1 a lei sar ill is el la a set uks ell a 16 .12. 191 4.

Linn aka nka an
vero tus
kevi en

ja

es i tys
se n

pä ätt yy

k umoa min en.

lei mav ero lain

(83/ 198 0 v p).

siv uill a

Hal lit us

sä änn öst en

Es ityk ses sä

106 -10 9

an toi

j akso on

1 980

muut tam ist a

h u vive roa

k osk evan

puh uta a n hu viv ero sta

H u vi -

ja

kos -

es ity kse n

tar koi tus

oli

kave nta a hu viv ero n ala a. Va lti ova r ainv ali oku nta pää tyi k ui tenk i n
ehdo tta maa n

hu vi vero n

ehdo tuk sen

muk a i

sään nök set

kum ott i

ku moa mis ta

ses ti
in.

koko naa n,

hu vi v eroa

V aii oku nna n

ja

vaii oku n -n an

kos kev at

mie tin nös sä

1eim ave rol ain

kä ytet ään

san on -

taa " ehd ott aa h uv iver on p ois tam ist a kok ona an" (19 80 vp. V aVM n :o
39

s .l) .

Y l ei nen

käs ity s

on

o llu tkin

se ,

e ttä

me illä

ei

vi ode n

1980 1a inm uut ok se n jä lke en ole o ll ut h uvi ver oa.

Huvi ver o

on

oil u t

kohd ist uva ,
esil lä

o lev a

l uon tee lta an

tek n ises ti

1e ima ver o n

arp ajai sve ro

järj est ämi see n

h uvit i1a isu uks ie n

ei

ko hdis tuv a

o le

ve ro,

tyyp pin en

luon tee lta an

e ikä

s itä

järj est ämi see n

er i tyis ver o.

Ny t

hu viti lai suu ksi en

l aaj ast ikaa n

tu lki ten

void a pit ää hu viv eron a. La aja 1 l a tulk inn al1 a e hkä vo itä isi i n
sen

s ija an

el o kuva ver o

se iit tä ä

huv ive ron

j ä lkel äis pii rii n

sä äde tyn

it s ehaZ 1in to - lai n

kuul uva ksi .

Asia a
18

ei

§: n

muu ta
5

Kysy myk ses sä
aika ise mma sta
telu ist a

k äy

s e,

ett ä

ko hd assa
nä y ttää

v uon na

ede 1le en
o lev an

sä ädök ses tä,
i lm i,

e ttä

käyt etä än

me k aani nen

ei kä

ter mi

1 991

hai

li e

i lma is ua

hu viv ero .

t erm ino l ogin en

1it uks en

hu v iv ero

si irt o

esi tyks en

oli si

per us -

hal utt u

an taa

joki n e rit yin en m erki tys sis ält ö.

Kysy mys si itä , on ko ar pa jai sve ro m ahdo lli ses ti eli n kein ove ro, on
j os sak i n mää ri n tu lki nna nva rai n en. Eli nke ino ver o n kä si t e o li
esil lä

m atk aus ta jave ron

sää täm is en

yh tey des sä

( (Per VL

1 3.1 1. -

1991 n : o 5) . Va ku ut ta vi n pe rus te in va ii oku nta pää tyi s i i hen ,
ette i

ma tku sta ja vero

telu iss a

vii tat a an

määr äty n

e lin kei non

Pien ten

o

11u t

s ii hen ,
tuo tto on

ei

1ink ein ove ro.

e ttä

käs it tee 11ä

ko hdis tuv aa

Mi etin nön
on

per us -

tar ko ite ttu
erit yis ver oa.
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ja

su urt en

apt ee kkie n

tu lok si a

t asaa vaa

apt ee kki m aksu a

vo ida an

pitä ä e lin kei no ve rona .

Onge lma lli sek si e sill ä ol eva n a sia n tek ee s e, ett ä ehdo teu n la in
muka an
voi

v ero n

ol la

2.2

p er uste ena

a rpa jai sten

§ :ss a.

voi tt oje n

t uot to ,

T ässä

on

yhte enl ask et un

jok a

määr ite llä än

kui t enki n

arvo n

li säk si

e hdo tetu n

ky sy mys

vain

lai n
ve ron

1ask ent ata vas ta , ja ve ron f ina nss i oike ude 11i nen luo nne p alj as tuu
TVL 79 §: stä . Ehd otet un sa nam uod on mukaa n vero na 1 aista t ulo a ei
ole

a rpa jai sv ero l ain

voit to.

2

§:s sä

Arp aja i svoi tot

vero nal ais ta
saaj ien

tu l oa

tulo ver on

ova t

saa jal lee n,

tu lo ver on

äske nta tav an

tar k oite tui sta

peri aat tee lli s elta
ja

arp aij ais ver o

k orv aa" #i ver o.

v a ikut tam att a

kor vau s vero na.

ar pa ja isis ta

A sia

ve r on

on

on

n äin

s aat u

kan nal ta
vo itt oje n
ver on

1

lu ont ees een

voit ons aaj an

ei

luo nte elt aan

Ky sym yks e ssä

sit en

ole

jonk in e 1 ink ei no n tu ott ooo n k oh di stuv a e rit yis ve ro .

Ede

11

kain en

ä

e sit ety n

peru ste ell a

a rpa jai sv ero

ol e

ka tson ,

se lla ine n

ett ei

huvi ve ro

1a ki ehdo tuk sen
ta i

elin kei nov ero ,

jost a p äät täm in en kuu lui si maa ku nn an t oim iva 1 ta an .

Hels ing iss ä 2 8 pä ivän ä h uht iku ut a 1992 .

mu -

