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Kuuleminen perustuslakivaliokunnassa 30.11.2004 
 

Asia: HE 240/2004 vp laiksi väylämaksulain muuttamisesta 

Hallituksen esitys 

Hallituksen esitys perustuu liikenne-ja viestintäministeriön 13.1.2004 väylämaksulainsäädäntöä 
uudistamaan asettaman työryhmän 30.9.2004 antamaan väliraporttiin. Esityksessä käsitellään aino-
astaan jääluokan vahvistamiseen liittyvää teknistä sääntelyä, eikä väylämaksun oikeudelliseen luon-
teeseen vaikuttavia maksuperusteita. 
 
Väylämaksulainsäädännön kokonaisuudistamista pohtivan työryhmän työ jatkuu. Työryhmän mää-
räaika päättyy 31.5.2005. 
 
Esityksellä väylämaksulakiin lisättäisiin uusi 12 a §, jonka nojalla Merenkulkulaitos voisi vahvistaa 
alukselle paremman jääluokan, kuin mihin alus Merenkulkulaitoksen antamien jääluokkamääräys-ten 
perusteella kuuluisi, kun: 

1) kysymys on vähäisestä poikkeuksesta jääluokkamääräyksien vaatimuksista ja 
2) paremman jääluokan vahvistamiseen on erityisiä syitä (esim. luokituslaitoksen antama todistus 
poikkeaa jääluokkamääräyksistä) ja 
3) alus on liikennöinyt vaikeuksitta jääolosuhteissa tai aluksen jäissäkulkukyvyn voidaan muutoin 
arvioida olevan hyvä. 
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valla alukselle määritetyn jääluokan, jolloin aluksen teknisen jäissäkulkukyvyn tulee olla samaa 
tasoa kuin MKL:n jääluokkamääräyksiä noudattavilla aluksilla. 
 
Esityksen tausta 
 
Väylämaksun kantamisen yhteydessä ilmenneitä jäämaksuluokkiin liittyneitä epäselvyyksiä alettiin 
selvittää vuoden 1999 lopulla. 
 
Esille tulleet epäselvyydet johtivat väylämaksulain ja -asetuksen uudistamiseen v. 2002 mm. siten, 
että toistaiseksi voimassa olevat jääluokkatodistukset tulivat määräaikaisiksi. Jääluokkatodistuksia 
uusittaessa luokituslaitoksen antamaa jääluokkaa verrattiin muihin asiakirjoihin. Tähän liittyen tuli 
syksyllä 2003 esille lukuisia uusia tapauksia, joissa aluksilla oli etupäässä vähäisiä poikkeamia jää-
luokkamääräyksistä. Vaikka poikkeamat olivat vähäisiä, ne johtivat useissa tapauksissa jääluokan 
huomattavaan alenemiseen. 
 
Aluksi liikenne-ja viestintäministeriössä ja Merenkulkulaitoksessa lähdettiin siitä, että alusten on 
täytettävä jääluokkaan liittyvät tekniset vaatimukset kokonaisuudessaan tai muuten jääluokka alen-
netaan. Tämän jälkeen paljastui asiaa koskevissa Merenkulkulaitoksen määräyksissä oleva kieli- ja 
käännösvirhe, suomen- ja ruotsinkielinen määräys eivät vastanneet toisiaan. (Jääluokkamääräykset 
oli valmisteltu suomalais-ruotsalaisena yhteistyönä ja niiden alkuperäinen versio tehtiin ruotsinkie-
lellä). 



 

Suomenkielisissä määräyksissä ei puhuta suolattoman veden kesälastiviivasta, vaan ainoastaan ke-
sälastiviivasta. Ruotsin-ja englanninkielisissä määräyksissä suolaton vesi mainitaan, kuten on tar-
koitus. Ero vaikuttaa jäävahvistuksen korkeuteen ja sitäkautta jääluokkaan. Vaikutus jääluokkaan on 
se, että suomenkielisen määräyksen mukaan rakennettuna aluksen jäävahvistuksen rungossa ei 
tarvitse ulottua niin ylös kuin muiden kieliversioiden mukaan. 
 
Jääluokkatodistuksia uusittaessa ja mm. luokituslaitosten ja niiden kansainvälisen järjestön IACS:n 
kanssa käytyjen keskustelujen perusteella voidaan arvioida olevan satoja aluksia, joiden jäävahvis-
tuksessa on sellainen vähäinen puute, joka vastaa sitä eroa, joka on vuoden 1985 jääluokkamääräys-
ten suomenkielisen tekstin ja toisaalta ruotsin-ja englanninkielisten tekstien välillä. 
 
Kun oikeudellisten asiantuntijalausuntojen perusteella oli käynyt selväksi, että vilpittömässä mielessä 
olleiden maksuvelvollisten tulee voida luottaa suomenkieliseen määräykseen, ryhtyi Merenkul-
kulaitos liikenne-ja viestintäministeriön kannanoton mukaisesti väylämaksulain 28 §:ssä olevan 
säännöksen nojalla kohtuullistamaan näitä vähäisistä puutteista johtuvia väylämaksuseuraamuksia. 
 
Nyt ehdotetulla lainmuutoksella vältyttäisiin väylämaksujen ja väylämaksujen jälkimaksatuksen 
kohtuullistamismenettelyltä, joka on sekä hallinnollisesti raskas että maksuvelvollisten varoja sitova 
prosessi. Jollei jääluokkamääräysten joustavampaa soveltamista mahdollisteta lakiehdotuksen mu-
kaisella tavalla, samoille aluksille joudutaan tekemään vuosittain kyseisen vuoden maksuja koskeva 
kohtuullistamispäätös. Ehdotettu muutos on ainoa mahdollisuus kohtuullistamismenettelykierteen 
katkaisemiseksi. Myöskään oikeudellisesti arvioiden kohtuullistamista ei voida loputtomasti jatkaa. 
 
Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 
 
Lakiehdotuksen 12 a §:n valtuutussäännökset on pyritty laatimaan siten, että ne ovat sopusoinnussa 
perustuslain kanssa. Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viranomainen kuin tasaval-
lan presidentti, valtioneuvosto tai ministeriö voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä mää-
rätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen 
merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla so-
veltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Jääluokkamääräykset koskevat aluksen teknistä rakennetta, 
konetehoa ja muita aluksen teknisiä ominaisuuksia ja ne sisältävät hyvin teknisluonteisia määräyksiä 
ja lisäksi teknisiä kaavoja sekä rakennepiirustuksia. Sen vuoksi on katsottu olevan perustuslain 80 
§:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä valtuuttaa Merenkulkulaitos edelleen antamaan 
oikeussääntöjä näistä asioista. 
 
Esityksen yksityiskohtaisissa perusteluissa on selostettu, mitä pykälässä tarkoitetaan vähäisellä 
poikkeuksella. Samoin yksityiskohtaisissa perusteluissa on selostettu, mitä vaihtoehtoisella mene-
telmällä määritellyllä jääluokalla tarkoitetaan. 
 
Voimassa olevan väylämaksulain (708/2002) 1 §:n nojalla valtiolle kannetaan väylämaksua meren-
kulussa käytettävien julkisten kulkuväylien ja vesiliikenteelle tarpeellisten turvalaitteiden rakenta-
misesta, ylläpidosta ja hoidosta sekä jäänmurtajien avustustoiminnasta valtiolle aiheutuneiden kus-
tannusten kattamiseksi. Lain 2 §:n mukaan väylämaksulla katetaan 1 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta 
aiheutuvat kustannukset. Pykälän mukaan jäänmurtajien avustustoiminnasta valtiolle aiheutuvista 
kustannuksista osa voidaan kuitenkin jättää ottamatta huomioon yksityiskohtaisia maksuperusteita ja 
maksuja valtioneuvoston asetuksella säädettäessä. Väylämaksun määräytymisen perusteet ovat 
aluksen jääluokka ja netto vetoisuus. Voimassa olevassa väylämaksulaissa toiminnan maksullisuus ja 
maksujen suuruuden yleiset perusteet sisältyvät lakiin ja yksityiskohtainen maksutaulukko on 
valtioneuvoston asetuksessa. 
Edellä sanottuun viitaten nykyistä väylämaksulakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 38/2002 
vp) todetaan, että väylämaksu on siten tarkoitettu vastikkeeksi julkisen vallan tarjoamista konkreet-
tisista palveluksista. Tämän vuoksi väylämaksua on pidettävä maksuna eikä verona. Lisäksi esityk-



 

sessä todetaan, että samalla kannalla on myös professori Mikael Hiden asiasta 1.4.1997 antamassaan 
lausunnossa. Esityksestä ei pyydetty perustuslakivaliokunnan lausuntoa. 
 
Kuten nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, oikeusministeriö on esi-
tyksestä antamassaan lausunnossa käsitellyt väylämaksun oikeudellista luonnetta, säätämistasoa ja 
säätämisjärjestystä. Oikeusministeriö on todennut, että ministeriön käsityksen mukaan perustelut 
väylämaksun pitämisestä maksuna eikä verona eivät ole vakuuttavia. Oikeusministeriö mm. toteaa, 
että varsinkin jäämaksuluokitus ja jäänmurtajien kustannusten peittäminen väylämaksuilla viittaa 
maksun veroluonteisuuteen, koska myös alukset, jotka eivät käytä jäänmurtajien apua joutuvat osal-
listumaan näihin kustannuksiin. 
 
Oikeusministeriön lausunnon mukaan sinänsä ei ole ongelmallista, että jääluokkamääritykset ja muut 
tekniset määräykset annetaan asetuksella ja Merenkulkulaitoksen päätöksellä. Edellä sanottuun 
viitaten todetaan vielä, että tässä hallituksen esityksessä käsitellään vain jääluokan vahvistamiseen 
liittyvää teknistä sääntelyä eikä väylämaksun oikeudelliseen luonteeseen vaikuttavia maksupe-
rusteita. Olisi tärkeää mahdollisimman nopeasti muuttaa säännöksiä siten, että aluksen voimassa-
oleva jääluokkatodistus voitaisiin ottaa sellaisenaan väylämaksun määräytymisen pohjaksi, jotta 
väylämaksujen ja väylämaksujen jälkimaksatuksen kohtuullistamismenettelyltä vältyttäisiin. 
 
Kuten edellä on todettu, väylämaksulainsäädännön kokonaisuudistusta valmistelevan työryhmän työ 
jatkuu ja työryhmän määräaika päättyy 31.5.2005. 



 

Maija Sakslin 

30.11.2004 
 
 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona hallituksen esityksestä HE 240/2004 vp laiksi 

väylämaksukin muuttamisesta esitän kohteliaimmin seuraavan. 
 

Väylämaksulain (708/2002 vp) 5 §:n mukaan väylämaksua on velvollinen suorittamaan jokainen, joka 

harjoittaa rekisteröidyllä suomalaisella aluksella tai ulkomaisella aluksella kauppamerenkulkua Suomen 

vesialueella. Maksut tilitetään merenkulkulaitokselle. Lain 7 §:n mukaan ulkomaanliikenteen väylämaksun 

suuruus perustuu aluksen netto vetoisuuteen ja jääluokkaan. Maksu peritään kertamaksuna, kun alus saapuu 

ulkomailta Suomeen. Kun käyntikertojen yhteydessä suoritettujen kertamaksujen määrä ylittää tietyn 

määrän, vapautetaan alus enemmistä maksuista tuon kalenterivuoden ajaksi. Lain 8 §:n mukaan kotimaan 

liikenteen väylämaksun suuruus määräytyy aluksen nettovetoisuuden perusteella. Tarkemmat säännökset 

maksujen suuruudesta on annettu valtioneuvoston asetuksella. Valtioneuvoston asetuksessa on väylämaksut 

porrastettu jääluokan mukaan. 
 

Jäaluokkamäaräykset laaditaan suomalaisten ja ruotsalaisten merenkulkuviranomaisten yhteistyönä. 

Kansainväliset luokituslaitoksen osallistuvat niiden laatimiseen. Tämän kansainvälisen valmistelun vuoksi 

merenkulkulaitos ei voi hallituksen esityksen perustelujen (s. 4) mukaan yksipuolisesti muuttaa 

jäaluokkamääräyksiä. Jääluokka perustuu aluksen teknisiin ominaisuuksiin. Jos väylämaksun periminen 

täysimääräisenä olisi olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta, merenkulkulaitos voi 

väylämaksulain 28 §:n nojalla myöntää yksittäistapauksessa alennuksen väylämaksusta tai vapautuksen 

maksun suorittamisesta tai määrätä jo suoritetun maksun tai sen osan palautettavaksi. Jääluokan 

määräytymisestä on aiheutunut hallituksen esityksen perusteluissa kuvattuja ongelmia yhtäältä jälkimaksuina 

ja niiden kohtuullistamisena toisaalta lii-kennerajoituksina ja niistä myönnettyinä erivapauksina. Näiden 

ongelmien poistamiseksi lakiehdotuksen tarkoituksena on tehdä jäaluokkamääräysten soveltaminen nykyistä 

joustavammaksi. 

Hallituksen esityksen perusteluista käy ilmi, että jotkin varustamot ovat tehneet aluksiinsa korja uksia ja 

lastiviivamuutoksia, jotta ne täyttäisivät jääluokkamääräykset. Toisaalta merenkulkuhal litus on 

kohtuullistanut maksuja jos aluksissa on ollut vähäisiä puutteita. Lakiehdotuksessa ei oteta kantaa 



 

muutoksiin perustuviin mahdollisiin korvausvaatimuksiin niiden alusten osalta, jotka täyttävät 

jääluokkamääräykset. 
 

Esityksessä ehdotetaan, että merenkulkuhallitus voisi antaa oikeussääntöjä jääluokkamääräyksis tä ja niistä 

poikkeamisesta. Väylämaksun määräytyminen perustuisi edelleen aluksen jääluokkaan ja nettovetoisuuteen. 

Ehdotetun 12 a §:n 2 momentin mukaan Merenkulkuhallitus voisi hyväksyä vaihtoehtoisella menetelmällä 

alukselle määritetyn jääluokan. Säännöksen mukaan edellytyksenä on, että aluksen kyky kulkea jäissä on 

teknisesti saman arvoinen kuin jos jääluokka olisi vahvistettu 1 momentin määräysten mukaan. 

Säännöksessä ei määritellä, mikä on tarkoi tettu vaihtoehtoinen menetelmä. 
 

Ehdotetussa 12 a §:n 3 momentissa valtuutettaisiin Merenkulkulaitos vahvistamaan hakemukses ta parempi 

jääluokka, kuin säännöksen 1 momentissa tarkoitetut jääluokkamääräykset edellyttävät. Säännöksessä on 

asetettu paremman jääluokan myöntämisen edellytykseksi 

a) erityiset syyt 

b) se että poikkeaminen on vähäinen ja 

c) että alus on liikennöinyt vaikeuksitta siten, että sen kyky kulkea jäissä voidaan arvioida hyväksi. 

Perusteluissa määritellään tarkemmin, että erityinen syy voi olla 

a) virheellisen tiedon sisältävä todistus ja 

b) tarkastajan vahvistama parempi luokitus. 

Perustelujen mukaan vähäinen poikkeaminen on esimerkiksi 

a) poikkeama konetehossa, 

b) poikkeama rungon jäävahvistuksessa tai 

c) poikkeama koneiston jäävahvistuksessa. 

d) Lisäksi vähäisellä poikkeamalla ei ole alusturvallisuutta vaarantavaa vaikutusta. 
 

Ehdotukset ovat valtiosäantöoikeudellisesti merkityksellisiä perustuslain 80 §:n 2 momentin ja 81 §:n 

kannalta. Perustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta on arvioitava, onko kysymys sellaises ta oikeussääntöjen 

antamisesta, jossa ei ole tarpeen käyttää lakia tai asetusta. Perustuslain 81 § 

koskee valtion veroja ja maksuja. Säännöksessä määritellään se, miten rahasuorituksen valtio-

sääntöoikeudellinen luonne vaikuttaa suorituksesta säätämisen tapaan. 
 

Valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen 

suuruuden yleisistä perusteista säädetään perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan lailla. Maksulle on 

ominaista, että se on korvaus tai vastike julkisen vallan palveluista, muut rahasuoritukset ovat veroja. 

Yleisesti toiminnan rahoittamiseen perittävä rahasuoritus on perustuslakivaliokunnan käytännön mukaan 



 

pikemmin vero kuin maksu. Vastikesuhteen olemassaolo arvioitaessa on perustuslakivaliokunnan mukaan 

(PeVL 67/2002 vp, PeVL 66/2002 vp, PeVL 61/2002 vp) kiinnitettävä huomiota siihen, että 

1) suoritteiden, joista maksuja peritään tulee olla jollain tavoin yksilöitävissä. 

2) lailla on säädettävä siitä, millaisista virkatoimista, palveluista ja tavaroista maksuja voidaan 

periä ja mitkä suoritteet ovat maksuttomia. 

3) Laissa on säädettävä maksujen suuruuden määräämisessä noudatettavista periaatteista. 

4) Maksun suuruuden ja määräytymisperusteiden tulee säilyttää jokin yhteys suoritteen 

tuottamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Mitä suurempi on ero maksun ja tehtävään 

suorittamisesta aiheutuvien kustannusten välillä sitä ilmeisemmin kysymys on verosta. 
 

Perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan kysymyksessä on vero, jos suoritteista ei voi kieltäytyä, 

maksuvelvollisuus määräytyy suoraan lain nojalla ja koskee tietyt tunnusmerkit täyttäviä oikeussubjekteja. 

Rahasuoritusten käyttötarkoituksella ei ole valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa merkitystä. 
 

Esimerkiksi ratamaksun perusmaksu oli perustuslakivaliokunnan mukaan valtiosääntöoikeudellisessa 

mielessä maksu, koska se peritään palveluista ja hyödykkeistä niiden käytön mukaisesti ja maksun suuruus 

perustuu suoraan liikenteen harjoittamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Ratamaksun lisämaksu, jonka 

tarkoitus on kattaa radanpidon kiinteitä kustannuksia ei ollut valtiosääntöoikeudellisessa mielessä vastike 

yksilöidystä suoritteesta, vaan yleisesti viranomaistoiminnan rahoittamiseksi peritty maksu (PeVL 66/2002 

vp). Viestmtämarkkinalainsäädännön mukainen numerointimaksu oli perustuslain 81 §:n 2 momentin 

mukainen maksu, kun sen suuruus määräytyy sen mukaan, kuinka suuren osuuden käytettävissä olevasta 

numeroavaruudesta numero kuluttaa. Rahoitustarkastuksen valvontamaksu oli perustuslakivaliokunnan 

mukaan vaitiosääntöoikeudellinen vero, koska se peritään yleisesti rahoitustarkastuksen toiminnan rahoi-

tukseen (PeVL 67/2002 vp ja PeVL 41/2004 vp). 
 

Valtiolle kannetaan väylämaksua merenkulussa käytettävien julkisten kulkuväylien ja vesiliikenteelle 

tarpeellisten turvalaitteiden rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta sekä jäänmurtajien avustustoiminnasta 

valtiolle aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Jäänmurtajien avustustoiminnasta valtiolle aiheutuvista 

kustannuksista osa voidaan jättää ottamatta huomioon yksityiskohtaisia maksuperusteita ja maksuja 

asetuksella säädettäessä. Hallituksen esityksen perustelujen mukaan ulkomaanliikenteessä olevan aluksen 

jääluokka vaikuttaa keskeisesti aluksesta perittävän väylämaksun suuruuteen. Kotimaan liikenteessä olevan 

aluksen vuosimaksun suuruus määräytyy aluksen nettovetoisuuden perusteella (s. 3). Maksun suuruudella 

näyttäisi siten olevan hyvin etäinen suhde niihin toimmtoihin, joiden kustannukset väylämaksuilla on 

tarkoitus kattaa. Väylämaksuilla kerätään rahoitusta viranomaistoiminnan rahoittamiseksi. Sen vuoksi 

väylämaksu on valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan vero. 
 



 

Verolain tulee sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen 

oikeusturvasta. Siitä tulee ilmetä yksiselitteisesti verovelvollisten piiri. Verolain säännösten tulee olla 

täsmällisesti muotoiltuja siten, että lakia soveltavan viranomaisen harkinta veroa määrättäessä on sidottua. 

Ehdotetun 12 a §:n 2 momentissa ei määritellä, mikä on vaihtoehtoinen menetelmä, jolla Merenkulkuhallitus 

voi hyväksyä jääluokan. Ehdotettu 12 a §:n 3 momentin tekstissä ei ole yksilöity, mitä tarkoitetaan erityisillä 

syillä tai vähäisellä poikkeamiselle, vaikka niitä onkin perusteluissa täsmennetty. Ehdotetut muotoilut ovat 

avoimia ja näyttäisivät perustuslain 81 §:n 1 momentin valossa jättävän viranomaiselle liikaa harkintavaltaa. 
 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt 81 §:n kannalta ongelmallisena esitystä, jolla liikenne- ja vies-

tintäministeriölle ehdotettiin annettavaksi asetuksenantovaltuutta. Kyseessä oli määräysten antaminen 

maksun määräytymisen perusteena olevan liikevaihdon määrittelystä. Koska kysymys oli seikasta, joka 

vaikutti suoraan maksun määrään, perustuslakivaliokunnan mukaan kyseessä oli sellainen veron suuruuden 

sääntelyvalta, jota ei perustuslain 81 §:n mukaan voitu siirtää asetuksenantajalle (PeVL 3/2003 vp). 
 

Sitä vastoin perustuslakivaliokunta piti norminanto valtuuden uskomista perustuslain 80 §:n 2 momentin 

valossa perusteltuna kun kysymys oli melko teknisistä asioista, säantelyihin liittyi ammatillisia erityspiirteitä 

ja luonteeltaan melko teknisiä asioita (PeVL 61/2002 vp, jossa oli kysymys viestintävirastolle annettavasta 

norminantovallasta). Tuolloin antamassaan lausunnossa 

 

perustuslakivaliokunta korosti, että perustuslain 80 §:n 1 momentin lähtökohta on, että valtioneuvoston 

yleisistunto antaa asetuksia laajakantoisista ja periaatteellisesti tärkeistä asioista sekä muista asioista, joiden 

merkitys sitä vaatii. Ministeriölle voidaan osoittaa valta antaa asetuksia teknisluonteisimmissa sekä 

yhteiskunnalliselta ja poliittiselta merkitykseltään vähäisemmissä asioissa. Lisäksi valtuutukselta 

edellytetään täsmällisyyttä ja tarkkarajaisuutta. Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan muu kuin 1 

momentissa tarkoitettu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista. 

Edellytyksenä on, 

a) että valtuuttamiseen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä ja 

b) että sääntelyn asiallinen merkitys ei vaadi lain tai asetuksen käyttämistä ja 

c) että valtuutus on soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. 
 

Ehdotetut norminantovaltuudet koskevat erityistä asiantuntemusta edellyttäviä seikkoja ja ne ovat 

luonteeltaan melko teknisiä. Näillä perusteilla norminantovaltuuden antaminen Merenkulkuhallitukselle 

näyttäisi olevan sopusoinnussa perustuslain 80 §:n kanssa. Kun kuitenkin. Kun kuitenkin asiallisesti 

jääluokan perusteella määräytyy sellaisen maksun suuruus, joka on valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan 



 

vero, on ehdotettuja säännöksiä täsmennettävä, jotta ne täyttäisivät perustuslain 81 §:n 1 momentin 

vaatimukset. 
 
 
Muita seikkoja 
 

Perustuslain 20 §:ssä asetetaan jokaiselle vastuu luonnosta ja ympäristöstä. Hallituksen esityksessä ei 

selvitetä sitä, miten jääluokitusvaatimuksia koskevien muutosten mahdolliset vaikutukset luontoon ja 

ympäristöön on arvioitu. Myöskään lausunnonantajien joukossa ei ole yhtään tahoa, joka olisi arvioinut 

ehdotuksen merkitystä luonnon ja ympäristön kannalta. Hallituksen esityksessä annettujen tietojen varassa ei 

ole mahdollista arvioida onko lakiehdotus merkityksellinen perustuslain 20 §:n kannalta. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Helsingissä 30 päivänä marraskuuta 2004 



 

EDUSKUNNAN PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 
 
 
 
 

Asiantuntijalausunto: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi väylämaksulain muuttamisesta (HE 

240/2004 vp). 
 
 
 

Lähtökohdat: 
 

Hallituksen esityksen tarkoituksena on ratkaista väylämaksujen kohtuullistamiseen liittyvä ongelma. 

Ongelman alkuperän väitetään olevan vuonna 2002 säädetyssä väylämaksulaissa (708/2002), jolloin alusten 

jääluokan määrittäminen muuttui huomattavasti aikaisempaa tarkemmin säännellyksi. Aluksen jääluokka 

vaikuttaa keskeisesti aluksesta perittävän väylämaksun suuruuteen. Vuoden 2002 väylämaksulakia 

hallitus luonnehtii tekniseksi uudistukseksi, jolla ei muutettu väylämaksun maksuperusteita (HE 240/2004 

vp, 3). 
 

Väylämaksujen kohtuullistamisen ongelma, jonka merkittävyyttä ei ole syytä epäillä, esitetään juridisesti 

ratkaistavaksi jääluokkamääräyksillä ja niistä poikkeamisella (ehdotus 12 a §). Merenkulkulaitokselle 

esitetään toimivaltaa hakemuksesta vahvistaa alukselle paremman jääluokan, jos siihen on erityisiä syitä ja 

jos aluksella on vain vähäinen poikkeama jääluokkamääräyksistä. Jääluokkatodistus voitaisiin ottaa 

sellaisenaan väylämaksun määräytymisen ja liikennerajoitusten soveltamisen pohjaksi (HE 20/2004 vp, 9). 

Lakiehdotuksella ei ole tarkoitus muuttaa väylämaksun määräytymisen perusteita, jotka ovat edelleen 

aluksen jääluokka ja nettovetoisuus (L 708/2002, 11-12 §:t). 
Valtiosääntöoikeudellinen tarkastelu: 
 

Voimassa olevan väylämaksukin lainvalmisteluasiakirjat1 korostavat lainsäädäntöuudistuksen teknistä 

luonnetta. Valtiosääntöoikeudellisesti väylämaksua on pidetty maksuna, ei verona (vrt. PL 81 §). Maksu on 

vastike maksuvelvollisen vastaanottamasta suoritteesta. Väylämaksua kannetaan merenkulussa käytettävien 

julkisten kulkuväylien ja vesiliikenteelle tarpeellisten turvalaitteiden rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta 

sekä jäänmurtajien avustustoiminnasta valtiolle aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi (L 708/2002, 1 §). 

Väylämaksun käyttötarkoitus ei ole yleiskatteellinen (vero), vaan se on riittävästi yksilöity (maksu). 

Maksun suuruus on rajattu enintään omakustannushintaan. Maksun kohtuullistaminen on mahdollista 

jäänmurtajien avustustoiminnasta valtiolle aiheutuvien kustannusten osalta (L 708/2002, 2 §). 

                                                
1 HE 38/2002 vpjaLiVM 10/2002 vp. 



 

 

Hallituksen esityksen perusteluissa valtion maksuperustelaiksi (HE 176/1991 vp, 6) korostui vaatimus 

maksujen suuruuden yleisistä perusteista säätää lailla. Näin ei tarvitse tehdä yksittäisestä suoritteesta 

perittävän maksun suuruutta vahvistettaessa. Riittävää on, että lailla säädetään siitä, minkä tyyppisistä 

suoritteista maksuja voidaan periä ja mitä on otettava huomioon maksujen suuruutta määrättäessä. Vaikka 

maksuperustelaki (150/1992) on valtion suoritteista perittäviä maksuja koskeva yleislaki, sen 

perusperiaatteita on noudatettu nykyisen väylämaksukin osalta. 
 

Väylämaksu on pakollinen julkioikeudellinen maksu (L 708/2002, 5 §). Valtion maksuperustelain termein 

kyseessä on julkisoikeudellinen suorite (vrt. L 150/1992, 6 §). Julkisoikeudellinen suorite voidaan enintään 

hinnoitella omakustannusarvoon. Toimivalta julkisoikeudellisten suoritteiden hinnoista on pääsääntöisesti 

ministeriöllä - maksuperustelaissa säädetyn peruslähtökohdan puitteissa (vrt. L 150/1992, 8 §). Hallituksen 

väylämaksulain muuttamisesityksessä viitataan oikeusministeriön lausuntoon (HE 240/2004 vp, 15-16). Sen 

perustelut väylämaksun pitämiselle verona samoin kuin väite siitä, että maksun suuruus määräytyy 

kokonaan asetuksella ja Merenkulkulaitoksen päätöksellä, eivät ole vakuuttavia. Mikäli maksun suuruuden 

osalta siirryttäisiin lain tasoiseen tarkempaan sääntelyyn, murrettaisiin tulosohjauksen vaatimus samoin kuin 

viranomaisen taloudellisen vastuun korostus: sanalla sanoen ne perusteet, jotka johtivat aikanaan 

maksuperustelain säätämiseen samoin kuin perustuslaissa toteutetun (PL 84.1 §) nettobudjetoinnin 

mahdollisuuteen. 
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Jääluokkamääräyksien antaminen ja niistä poikkeaminen vaikuttavat välittömästi väylämaksuun. Kyseessä ei 

ole kuitenkaan vero perustuslain 81.1 §:n tarkoittamalla tavalla, vaan perustuslain 81.2 §:n tarkoittama maksu. 

Maksullisuuden ja maksujen suuruuden yleistä perusteista on säädetty väylämaksulailla. Tässä suhteessa lain 

nykysäännökset ovat moitteettomia. Oikeusministeriön lausunto osoittaa, ettei ministeriö ole sisäistänyt 

kustannuslaskentakäsitteistöä ja sen merkitystä maksuperustelainsäädännössä. 
 
 

Lopputulos: 
 

Hallituksen esitys väylämaksulain muuttamiseksi on sopusoinnussa perustuslain 81.2 §:n vaatimusten 

Julkisoikeuden professori 

Tampereen yliopisto 

2 Vrt. PL 81.2 §, L 150/1992 ja L 708/2002 1 §. 

Tampere 2004-11-29 
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kanssa, minkä vuoksi se voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 

o 
 
 
 
RATTSVETENSKAPLIGA INSTITUTIONEN 
DEPARTMENT OF LAW 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

HE 2004:240 Eduskunnalle laiksi väylämaksukin muuttamisesta johdosta lausun seuraavat kommentit. 

Mielestäni väylämaksulakiin ehdotetut muutokset ovat perusteltuja. Kuten esityksen 

perusteluissa todetaan, vaihtoehtoista tapaa määrittää aluksen jääluokka tarvitaan, koska 

laivanrakennustekniikka kehittyy nopeasti. Jääluokkamääräysten muuttaminen on kankea ja hidas prosessi 

ja siihen liittyy tulkintaongelmia, koska ne laaditaan "yhdessä ruotsalaisten ja kansainvälisten 

luokituslaitosten kanssa. Täten on tärkeätä, että Merenkulkulaitokselle luodaan mahdollisuus joustavasti 

ratkaista jääluokkamääräysten soveltamiseen liittyviä ongelmia, kuitenkin aina säilyttäen jääluokkiin 

rakennetuilta aluksilta vaadittava turvallisuustaso. 

Ottaen huomioon ne ongelmat, jotka ovat syntyneet tapauksissa, joissa aluksen rakenne tai 

koneteho ei vastaa luokituslaitoksen antamaa todistusta ja sen perusteella Merenkulkulaitoksen alukselle 

antamaa jääluokkatodistusta, on paikallaan, että Merenkulkulaitokselle annetaan oikeus hakemuksesta 

vahvistaa alukselle paremman jääluokan, jos alus poikkea vain vähäisessä määrin kyseistä jääluokkaa 

koskevista määräyksistä. Kuten myös hallituksen esityksessä todetaan, jääluokkamääräykset muodostavat 

sellaisen teknisen normiston, joka on nykyisellään liian yksityiskohtainen ja joustamaton toimiakseen 

rationaalisen laivanrakentamisen ja väylämaksun perustana. Hyvä asia on myös, että esityksen perusteluissa 

annetaan melko yksityiskohtaiset ohjeet Merenkulkulaitoksen kokonaisharkinnalle sen päättäessä 

paremman jääluokan vahvistamisesta. 
 
 
 
 

R ä t ts ve t ensk a pl i ga I ns t i t u t i o ne n v i d  Äb o  Ak a d e mi                T f n  + 3 58  2  21 5  4 6 92 ,  f ax  +3 5 8  2  2 1 5  4 69 9  
G eze l ius g at a n 2 •  FI N- 20 5 00 ÄB O/ TUR KU h t tp : / /ww w. abo . f i / fak /es f / ra t /       ________  

Aivan eri asia on sitten, pitäisikö meilläkin siirtyä Ruotsin kaltaiseen väylämaksun määrittämiseen, 

jossa jääluokkaa ei käytetä väylämaksun perusteena. Siellähän väylämaksun määrä perustuu aluksen 

bruttovetoisuuteen, kuljetettavaan lastin sekä aluksen ympäristöpäästöihin, erityisesti ilmasaasteisiin. Koska mm. 

EU:n päästövaatimukset jatkuvasti tiukentuvat, olisi mielestäni Suomessakin aihetta pohtia Ruotsin kaltaista 

systeemiä. 

Ehdotetut muutokset vähentävät myöskin laivanselvittäjien laajaa henkilökohtaista vastuuta 

väylämaksujen suorittamisesta. Vähäisistä poikkeamista aluksen jääluokalta vaadittavissa ominaisuuksissa ei jatkossa 

seuraisi väylämaksujen kohoamista ja jälkimaksatustoimenpiteitä. Mutta koko kysymys laivanselvittäjien vastuusta 

väylämaksuista pitäisi ottaa perusteellisen analyysin ja keskustelun kohteeksi. Nykyisen järjestelmän mukaan 

laivanselvittäjät voivat helposti joutua väylämaksujen lopullisiksi maksumiehiksi. 
 
 
 
 
Turussa 30 marraskuuta 2004 
 

Peter Wetterstein Professori, Àbo Akademi 

http://www.abo.fi/fak/esf/rat/
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Mikael Hiden 
 
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 30.11.2004 KELLO 11 HE 
240/04 vp laiksi väylämaksukin muuttamisesta 

 
 
 
 

Esityksen perustelujen loppuluvussa, joka on otsikoitu Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys, 

käsitellään lähinnä kysymystä väylämaksun valtiosääntöoikeudellisesta luonteesta (vero vai maksu) 

sekä kysymystä mahdollisuudesta uskoa viranomaiselle valtaa antaa oikeussääntöjä. Nämä 

kysymykset näyttäisivätkin tässä lähinnä ansaitsevan huomiota valtiosäännön kannalta. Tarkastelen 

ensin jälkimmäistä kysymystä. 
 

Perustuslain 80 § rajoittaa lainsäätäjän valtaa antaa lain tason alapuolelle valtuuksia 

oikeussääntöjen antamiseen. Pääsääntönä tällaisessa valtuuttamisessa on, että valtuus annetaan 

asetuksenantajalle (tasavallan presidentti, valtioneuvosto, ministeriö). Valtuutus voidaan kuitenkin 

säännöksen 2 momentin mukaan antaa myös muulle viranomaiselle. Tällaiselle valtuuttamiselle 

asetetaan kuitenkin neljä edellytystä (säännöksen 1 momentissa asetettujen lisäksi). Valtuus voi 

koskea vain säännöksiä "määrätyistä asioista", siis rajatusta kokonaisuudesta, valtuuteen pitää olla 

"sääntelykohteeseen liittyviä erityisiä syitä", sääntelyn "asiallinen merkitys" ei saa edellyttää lain tai 

asetuksen tasoista sääntelyä ja valtuutuksen täytyy olla "soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu". 

Perustuslain säätämiseen johtaneen esityksen perustelujen mukaan (HE 1/98 vp, s. 133) kriteeriksi 

asetettu erityinen syy olisi käsillä lähinnä silloin, "kun kysymyksessä on tekninen ja vähäisiä 

yksityiskohtia koskeva sääntely, johon ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä." 
 

Lakiehdotuksessa on viranomaiselle osoitettu norminantovaltaa säännöksissä Merenkulkulaitoksen 

tehtävästä antaa jääluokkamääräyksiä (12 a §:n 1 momentti ja 13 §:n 3 momentti). Säännökset eivät 

oleellisesti muuta nykyisiä säännöksiä, jotka on annettu uuden Perustuslain säätämisen jälkeen, 

mutta perustuslakivaliokuntaa kuulematta (L 708/2002; HE 38/02 vp, LiVM 10/02 vp). 

Jääluokkamääräysten antamisvaltaa säätelee ja rajaa nyt esillä olevien säännösten lisäksi myös lain 

12 §:n 1 momentti, joka varsin yleisin kriteerein määrittelee kuusi eri jääluokkaa ja niihin 

kuulumisen edellytyksiä, sekä 2 momentti, jonka mukaan valtioneuvoston asetuksella säädetään eri 

jääluokkiin kuuluvien alusten "varustevaatimuksista" sekä "jääluokkasyväyksestä ja 

alusyhdistelmän jääluokan määräytymisestä." 
 

Miten Merenkulkulaitokselle lain säännösten ja valtioneuvoston asetuksen osoittamissa 

rajoissa tulevaa norminantovaltaa sitten olisi arvioitava PL 80,2 §:n valossa. Minusta 



 

voidaan hyvin lähteä siitä, että valtuus koskee PL 80,2 §:n mielessä vain määrättyjä 

asioita      ja      on      soveltamisalaltaan      täsmällisesti      rajattu.

 Esitykse

n 

säätämisjärjestysperusteluissa on viitattu siihen, että jääluokkamääräykset koskevat aluksen teknistä 

rakennetta, konetehoa ja muita aluksen teknisiä ominaisuuksia ja siten ko. määräykset sisältävät 

hyvin teknisiä määräyksiä ja lisäksi teknisiä kaavoja ja rakennepiirustuksia. Tämä sinänsä vaikuttaa 

uskottavalta. Toisaalta se seikka, että määräyksissä operoidaan teknisillä kriteereillä, ei vielä 

sellaisenaan tee määräyksistä pelkästään "teknisiä". Kysymys on (myös) siitä, sisältyykö teknisten 

kriteerien asettamiseen (mitoittamiseen, valitsemiseen) merkittävä harkintavaltaa. Jos näin on, ei 

ko. määräysvallan merkityksen arvioinnissa voida noin vain tyytyä vähättelevään nimilappuun 

"vain teknisiä". Minusta hallituksen esityksen perusteluista käy hyvin ilmi, että 

jääluokkaluokituksilla ja niihin liittyvillä rajanvedoilla voi (tämän lain kokonaisuudessa) olla 

huomattavaa taloudellista merkitystä. Jos Merenkulkulaitoksella on jäämaksuluokkien 

rajanvedoissa merkittävää harkintavaltaa, ei ole itsestään selvää, että ko. norminantovaltuutus 

vastaa PL 80,2 §:n vaatimuksia. 
 

Merenkulkulaitoksen liikkumatilaa rajoittavat tässä kuitenkin lain säännökset ja valtioneuvoston 

asetuksilla annettavat säännökset. Tosiasiallista rajoitusta merkitsee myös se, että kyseessä on 

kansainväliseen yhteistyöhön vahvasti sidottu toiminta. Kyseessä on myös erikoistunutta teknistä 

asiantuntemusta vaativa ja väistämättä hyvin teknisiä kriteereitä käyttävä toiminta. Tämänkaltaisista 

syistä on nähdäkseni ainakin mahdollista katsoa, että tässä tarkoitettu oikeussääntöjen antamisvalta 

pysyy PL 80,2 §:ssä asetetuissa puitteissa. 

Toinen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa esiin nostettu kysymys koski sitä, oliko 

väylämaksua valtiosääntöoikeudellisesti pidettävä verona (PL 81,1 §) vai maksuna (PL 81,2 §). 

Eron merkitys on nykyään lähinnä siinä, kuinka tarkasti asiasta pitää säätää laissa. Tämän 

kysymyksen käsittely juuri tämän lakiehdotuksen yhteydessä on sikäli hieman ongelmallista, että 

tässä ehdotuksessa ei - kuten ko. perusteluissa (s. 16,11) todetaankin -käsitellä väylämaksun 

oikeudelliseen luonteeseen vaikuttavia maksuperusteita. Ehdotus ei koske väylämaksun perusteita 

eikä se nähdäkseni myöskään vaikuta merkittävästi täsmentävästi tai vähentävästi niihin 

kriteereihin, jotka lain nojalla vaikuttavat väylämaksun suuruuden määräämiseen. (Se, että 

valtioneuvoston asetuksessa väylämaksusta (719/2002) on ulkomaanliikenteen väylämaksujen 

suuruus konkreettisesti kytketty jääluokkiin, ei tässä nähdäkseni voi olla merkittävää, koska 

lakiteksti ei mainitse tällaista kytkentää muutoin kuin 7,2 §:n yleisessä toteamuksessa väylämaksun 

kertamaksun määräytymisestä ulkomaanliikenteessä "nettovetoisuuden ja jääluokan perusteella.") 
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Väylämaksun perimisen tavoitteita, maksun suuruutta ja maksuvelvollisuutta ja maksun suuruuden 

määräämiskompetenssia  määrittävät  nyt  lain  1  ja  2  ,  5  ja  7  ,  8  ja  19  §:n  säännökset.  Näitä  

säännöksiä ei olla nyt muuttamassa. 
 

Kun lakiehdotus ei merkitsevästi koske väylämaksun suuruutta tai määräämisperusteita, voitaisiin 

ajatella, että valiokunnan ei ole tarvetta eikä ehkä syytäkään lausua nyt mitään ko. maksujen 

luonteesta. Näin varmaan voitaisiin menetellä. Toisaalta jos valiokunta ei lausu mitään asiasta, on 

luultavasti olemassa riski, että valiokunnan vaitiolo tulkitaan hiljaiseksi hyväksymiseksi 

väylämaksulaissa olevalle järjestelylle ja ehkä myös hyväksymiseksi sille näkemykselle 

väylämaksun luonteesta, joka näkyy lain säätämiseen johtaneesta hallituksen esityksestä. Kuten 

edellä jo viitattiin, kyseessä oleva lakiehdotus vuodelta 2002 ei ollut arvioitavana 

perustuslakivaliokunnassa (HE 38/02 vp ja Li VM 38/02 vp). On tietysti ajateltavissa, että 

valiokunta nyt nimenomaan toteaa, että se ei tässä yhteydessä ota kantaa väylämaksun luonteeseen. 

Tätä voitaisiin perustella myös sillä, että väylämaksulainsäädännön kokonaisuudistus on 

valmisteilla (perustelut, s. 10). Tällöinkin voisi toisaalta kysyä, voisiko valiokunta antaa 

uudistuksen valmisteluun tämän kysymyksen kannalta jonkinlaista osviittaa, ainakin jo valiokunta 

olisi väylämaksun luonteen suhteen eri linjoilla kuin vuoden 2002 esitys, jossa lähdettiin 

väylämaksun maksuluonteisuudesta. Tämän suuntainen valiokunnan kannanotto ilmeisesti samalla 

toisi ainakin lähelle sen päätelmän, että nykyinen laki ei väylämaksun suuruuden määräytymisen 

osalta täytä PL 80,1 §:ssä asetettuja vaatimuksia. 

Silmällä pitäen sitä mahdollisuutta, että valiokunta tulee lausunnossaan tarkastelemaan myös 

väylämaksun valtiosääntöoikeudellista luonnetta, esitän asiasta joitakin lyhyitä kommentteja. 

Aluksi pidän tarpeellisena mainita, että kun hallitus vuonna 2002 antoi esityksen väylämaksulaiksi 

(HE 38/02 vp) ja päätyi perusteluissa siihen, että kyseessä on valtiosääntöoikeudellisen tarkastelun 

kannalta maksu, hallitus nimenomaisesti viittasi minun vuonna 1997 (liikenneministeriölle) 

antamaani lausuntoon. Viittaus on sinänsä korrekti. Haluan kuitenkin tässä mainita, että lausunto ei 

liittynyt mihinkään uuden lain valmisteluun, vaan lähinnä kysymyksiin väylämaksutulojen 

käsittelystä budjetointi- ja kirjanpitoyhteyksissä, ja vastaavasti lausunnossa arvioitiin väylämaksuja 

lähinnä silloisen vuodelta 1980 olevan väylämaksulain ja sen säätämismenettelyn pohjalta. 

(Lausunnon antamisen aikaan ei myöskään ollut käytettävissä perustuslakivaliokunnan myöhempiä, 

erityisesti vuoden 2002 valtiopäivillä esitettyjä kannanottoja verojen ja maksujen suhteesta.) 
 

Se, onko jokin maksusuoritus valtiosääntöoikeudellisesti vero vai maksu, on monissa tyypillisissä 

tilanteissa varsin selvää (omaisuusvero, toimituskirjamaksu). Veroilla ja maksuilla on kuitenkin 

myös yhteinen raja-alueensa. Tällaiselle raja-alueelle tai harmaalle vyöhykkeelle sijoittuvien 



 

tapausten arvioinnissa on keskeinen merkitys perustuslakivaliokunnan tulkinnoilla. Väylämaksun 

kaltaisissa tilanteissa ovat nyt tärkeitä ne tulkinnat, joita valiokunta ainakin osaksi yhdessä 

tapahtuneen käsittelyn pohjalta omaksui tammikuussa 2003. Näitä kannanottoja ovat 

viestintämarkkinalainsäädäntöä koskenut pevl 61/02 vp, rautatielakia koskenut pevl 66/02 vp ja 

lakia rahoitustarkastuksesta koskenut pevl 67/02 vp. En ryhdy toistamaan näiden lausuntojen tässä 

yhteydessä merkittävää sisältöä. 
 

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ei ole lainkaan viitattu- em. lausuntoihin. En 

pidä vakuuttavana perusteluissa veroluontoisuuden torjumiseksi esitettyjä päätelmiä, jotka koskevat 

jäänmurtajapalveluja käyttämättömien osallistumista jäänmurtamisen kustannuksiin. 
 

Minusta edellä mainitut perustuslakivaliokunnan kannanotot näyttävät viittaavan siihen, että 

väylämaksua on (ainakin joiltain osin) pidettävä valtiosääntöoikeudellisesti verona. En mene tässä 

laajemmalti yksityiskohtiin. Valittuna esimerkkinä voisi kuitenkin kysyä, millä perusteilla voitaisiin 

pitää valtiosääntöoikeudellisena maksuna lain 8 §:ssä tarkoitettua kotimaanliikenteen väylämaksua, 

joka kannetaan vuosimaksuna kalenterivuosittain ja jonka suuruuden todetaan määräytyvän 

"aluksen nettovetoisuuden perusteella". Miten tällaisessa järjestelyssä toteutuisi esim. maksun 

vastikkeellisuus edes kohtuullisesti, kun vuosimaksu ilmeisesti olisi sama siitä riippumatta, kuinka 

paljon alusta käytetään kotimaanliikenteessä (pitkä reitti - lyhyt reitti, kaksi viikkoa - 

ympärivuotisesti)? 



 

Olli 
Mäenpää 
30.11.2004 
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Hallituksen esitys laiksi väylämaksulain muuttamisesta (HE 240/2004 vp) 
 
Merenkulkulaitoksen määräystenantovalta 

 
Uuden 12 a §:n 1 momentin mukaan Merenkulkulaitos antaisi 
jääluokkamääräykset, joista ilmenevät aluksen rakennetta ja konetehoa 
koskevat talviliikennevaatimukset sekä eri jääluokkien väliset erot. 
Merenkulkulaitos vahvistaisi myös luettelon suomalaisia jääluokkia 
vastaavista hyväksyttyjen luokituslaitosten antamista luokitusmerkinnöistä. 
Säännös vastaa asiallisesti voimassaolevan väylämaksulain 12 §:n 3 
momentin säännöstä, joka aikanaan säädettiin ilman perustuslaki-
valiokunnan myötävaikutusta. 
 
Säännöstä on nyt aiheellista arvioida ensisijaisesti perustuslain 80 §:n 
vaatimusten kannalta ja erityisesti ottaen huomioon pykälän 2 momentin, 
jonka mukaan myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan 
oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen 
liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että 
asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee olla 
lisäksi olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. 
 
Muun viranomaisen määräysvaltaa arvioidessaan perustuslakivaliokunta 
on pitänyt mahdollisena vain teknisluonteisen (PeVL 61/2002 vp) tai 
laskennallis-teknisen (PeVL 2/2004 vp) määräysvallan perustamista alan 
asiantuntijaviranomaiselle. Lailla on joka tapauksessa säädettävä yksilön 
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain 
mukaan muuten kuuluvat lain alaan. 
 
Merenkulkulaitoksen määräysvalta olisi hallituksen esityksen mukaan 
melko laaja, mutta sen sisältönä on perustuslain 80 §:n 2 momentin 
tarkoittamalla tavalla antaa oikeussääntöjä laissa määrätyistä asioista. 
Lisäksi määräysvallan käytön perusteita on määritelty lain 12 §:ssä, joka 
määrittelee jääluokkiin sijoittamisen yleiset sisällölliset perusteet. 
Vähintään tämäntasoista lakiin sisältyvää perussääntelyä on pidettävä 
ainakin välttämättömänä määräystenantovaltaa ohjaavana normituksena. 

 
Merenkulkulaitoksen määräystenantovallan välittömänä kohteena ovat 

pääasiassa   varsin   teknisluonteiset   seikat.      Jääluokkamääräykset / 
sisältävät lähinnä teknisiä määräyksiä ja lisäksi teknisiä kaavoja sekä 

rakennepiirustuksia. Ne määrittelevät muun muassa aluksen teknistä 
rakennetta, konetehoa ja muita aluksen teknisiä ominaisuuksia. Jää-
luokkamääräykset valmistellaan yhdessä ruotsalaisten merenkulku-
viranomaisten ja kansainvälisten luokituslaitosten kanssa. Merenkulku-
laitoksen määräysvallalle on siten tältä kannalta arvioituna perustuslain 80 
§:n 2 momentissa tarkoitettuja erityisiä syitä. 

 



 

Merenkulkulaitoksen poikkeamisvalta 
 
Ehdotetun 12 a §:n 2 momentin mukaan Merenkulkulaitos voisi hyväksyä 
vaihtoehtoisella menetelmällä alukselle määritetyn jääluokan edellyttäen, 
että alus on siten rakennettuna teknisesti samanarvoinen jäissäkulku-
kyvyltään kuin, jos aluksen jääluokka olisi vahvistettu 1 momentissa 
tarkoitettujen määräysten mukaisesti. Lisäksi Merenkulkulaitos voisi 12 a 
§:n 3 momentin nojalla hakemuksesta vahvistaa alukselle paremman jää-
luokan, kuin 1 momentissa tarkoitetut jääluokkamääräykset edellyttävät, 
jos siihen on erityisiä syitä ja jos alus poikkeaa vain vähäisessä määrin 
kyseistä jääluokkaa koskevista määräyksistä. Paremman jääluokan 
vahvistamisen edellytyksenä olisi lisäksi, että alus on liikennöinyt 
vaikeuksitta jääolosuhteissa tai aluksen jäissäkulkukyvyn voidaan aluksen 
ominaisuuksien perusteella muutoin arvioida olevan hyvä. 
 
Merenkulkulaitoksen poikkeamisvalta vaikuttaa näiden säännösten 
perusteella varsin laajalta ja sen harkinta väljärajaiselta. Tämä vaikuttaa 
osaltaan Merenkulkulaitoksen määräystenantovallan arviointiin. Kun 
Merenkulkulaitos voisi yksittäistapauksessa hyvin joustavasti ja ainakin 
muodollisesti arvioiden myös laajasti poiketa omista määräyksistään, 
voidaan kysyä, onko määräystenantovalta sove'tamisa!a!taan täsmällisesti 
rajattu siten kuin perustuslain 80 §:n 2 momentissa edellytetään. Tällä on 
erityistä valtiosääntöoikeudellista merkitystä etenkin siksi, että väylä-
maksun suuruus määräytyy keskeisesti jääluokan mukaan. Jo määräysten 
asiallinen merkitys voi tämän vuoksi edellyttää, että niiden perusteista 
säädetään tarkemmin lailla tai asetuksella. 
 
Esityksen perusteluissa (s. 14-15) esitetyn perusteella vaikuttaa sinänsä 
selvältä, että poikkeamisvallalla ei voi olla haitallista vaikutusta 
alusturvallisuuteen. Poikkeamisvallan taloudelliset vaikutukset voivat sen 
sijaan olla huomattavat, sillä väylämaksujen ero voi jääluokasta riippuen 
olla viisinkertainen. Lakiesityksen mukaan Merenkulkulaitoksen päättämä 
vähäinen poikkeama saattaisi johtaa väylämaksun viisinkertaistumiseen, 
mikäli aluksen jääluokka alenee I A Superista jääluokkaan II (s. 5). Näin 
suuren poikkeaman mahdollisuuden vuoksi jääluokkaa koskevaa 
määräysvaltaa on vaikea pitää perustuslain 80 §:n 2 momentissa 
tarkoitettuna täsmällisesti rajattuna sääntelynä. Vaikka esityksen 
perusteluissa esitetyt tekniset seikat voivatkin osaltaan rajoittaa 
täsmällisempää sääntelyä, jääluokkaa koskeva määräysvalta ja sitä 
koskeva laaja poikkeusvalta ovat ongelmallisia etenkin siltä kannalta, että 
väylämaksu määräytyy keskeisesti jääluokan perusteella. Riippuen 
väylämaksun valtiosääntöoikeudellisesta luonteesta tämä voi merkitä, että 
määräykset koskevat asiaa, josta on perustuslain mukaan säädettävä 
lailla. 

 
Väylämaksun valtiosääntöoikeudellinen luonne 

 
Hallituksen esitys koskee ensisijaisesti jääluokkamääräyksiä, joiden 
mukaan määräytyy aluksen jääluokka. Väylämaksulain 7 §:n 2 momentin 
mukaan ulkomaanliikenteen väylämaksu puolestaan määräytyy 
nettovetoisuuden ja jääluokan perusteella. Jääluokan määräytymisellä 
Merenkulkulaitoksen määräysten mukaan on siten välitön vaikutus myös 
väylämaksun määräytymisen perusteisiin ja väylämaksun suuruuteen. 
Käytännössä aluksen jääluokka vaikuttaakin keskeisesti aluksesta 



 

perittävän väylämaksun suuruuteen. Voimassaolevaa väylämaksulakia 
koskevassa hallituksen esityksessä (HE 38/2002 vp) arvioidaan tähän 
liittyen, että väylämaksu on tarkoitettu vastikkeeksi julkisen vallan 
tarjoamista konkreettisista palveluksista, joten väylämaksua on pidettävä 
maksuna eikä verona. 
 
Valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan 
maksullisuuden sekä maksujen suuruuden yleisistä perusteista säädetään 
perustuslain 81 §:n 2 momentin perusteella lailla. Perustuslakivaliokunnan 
vakiintuneen käytännön mukaan valtiosääntöisille maksuille on ominaista, 
että ne ovat korvauksia tai vastikkeita julkisen vallan palveluista; muut 
rahasuoritukset valtiolle ovat sen sijaan veroja valtiosääntöoikeudellisessa 
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66/2002 vp, s. 3). Erolla on merkitystä lain sisällön sekä laintasoisen 
sääntelyn perusteiden ja tarkkuuden kannalta, sillä perustuslain 81 §:n 1 
momentin mukaan verosta säädetään lailla, joka sisältää säännökset 
verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen 
oikeusturvasta. Valiokunnan käytännön mukaan tällaisten veroa koskevien 
lain säännösten tulee olla myös sillä tavoin tarkkoja, että lakia soveltavien 
viranomaisten harkinta veroa määrättäessä on sidottua (PeVL 67/2002 vp, 
s. 3/II). 
 
Perustuslakivaliokunta on katsonut, että mitä suuremmaksi ero maksun ja 
etenkin julkisoikeudelliseen tehtävään liittyvän suoritteen tuottamisesta 
aiheutuvien kustannusten välillä kasvaa, sitä lähempänä on pitää 
suoritusta valtiosääntöoikeudellisena verona. Merkittävää voi myös olla, 
onko asianomaisen suoritteen vastaanottaminen vapaaehtoista vai 
pakollista. Veron suuntaan viittaa, jos suoritusvelvollisuuden aiheuttamista 
suoritteista ei voi kieltäytyä ja velvollisuus koskee suoraan lain nojalla 
tietyt tunnusmerkit täyttäviä oikeussubjekteja. Rahasuorituksen 
mahdollisella rajoitetulla käyttötarkoituksella ei sen sijaan ole merkitystä 
suorituksen valtiosääntöoikeudellisen luonteen arvioinnissa (PeVL 
67/2002 ja PeVL 25/2004 vp). 

 
Väylämaksun valtiosääntöoikeudellista luonnetta arvioitaessa voidaan todeta, 
että väylämaksua kannetaan väylämaksulain 1 §:n mukaan merenkulussa 
käytettävien julkisten kulkuväylien ja vesiliikenteelle tarpeellisten turvalaitteiden 
rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta sekä jäänmurtajien avustustoiminnasta 
valtiolle aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. Lain 2 §:n mukaan 
väylämaksulla katetaan 1 §:ssä tarkoitetusta toiminnasta aiheutuvat 
kustannukset. Jäänmurtajien avustustoiminnasta valtiolle aiheutuvista 
kustannuksista osa voidaan kuitenkin jättää ottamatta huomioon yksityiskohtaisia 
maksuperusteita ja maksuja valtioneuvoston asetuksella säädettäessä. 
 
Väylämaksun suoritusvelvollisuuden aiheuttamista suoritteista ei käytännössä 
voine mielekkäästi kieltäytyä sillä tavoin kuin perustuslakivaliokunnan edellä 
viitatussa tulkintakäytännössä on tarkoitettu. Väylämaksun maksuvelvollisuus 
koskee suoraan lain nojalla tietyt tunnusmerkit täyttäviä oikeussubjekteja. 
Väylämaksulla on tosin rajoitettu käyttötarkoitus, mutta sillä ei maksun 
valtiosääntöoikeudellista luonnetta arvioitaessa ole ratkaisevaa merkitystä. 
Ainakin nämä seikat viittaavat siihen suuntaan, että väylämaksu on 
valtiosääntöoikeudelliselta luonteeltaan ennemminkin vero kuin maksu. 
 



 

Hallituksen esitys koskee tosin suoranaisesti vain jääluokan vahvistamiseen 
liittyvää teknistä sääntelyä, joka edellä esitetyn mukaisesti tekniseltä luonteeltaan 
sopeutuu sinänsä perustuslain 80 §:n 2 momentissa määriteltyihin vaatimuksiin. 
Hallituksen esitys ei myöskään nimenomaisesti kohdistu väylämaksun 
oikeudelliseen luonteeseen vaikuttaviin maksuperusteisiin. Tältä kannalta on 
kuitenkin ongelmallista, että väylämaksun suuruus ei kokonaisuutena 
selvästikään määräydy riittävän täsmällisesti lakitasoisten säännösten 
perusteella. Väylämaksun määräytymistä koskevat väylämaksulain säännökset 
eivät ole sillä tavoin tarkkoja, että lakia soveltavien viranomaisten harkinta 
väylämaksua määrättäessä on sidottua. Päinvastoin, Merenkulkulaitoksen 
yksittäistapauksellinen harkintavalta väylämaksuun vaikuttavan jääluokan 
määrittelyssä on hyvin laaja ja joustava. 
 
Väylämaksulain säännösten täsmentämistä tässä suhteessa on aiheellista pitää 
välttämättömänä edellytyksenä lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain 
säätämisjärjestyksessä. Väylämaksun määräytymisen perusteiden olennaisiin 
täsmennys- ja lakisääteistämisvaatimuksiin on siten välttämätöntä kiinnittää 
huomiota, kun lainvalmistelua jatketaan väylämaksulain uudistamista pohtivassa 
työryhmässä. 
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HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan, muutettavaksi väylämaksulakia. Pääasiallisena tarkoituksena on lisätä 

lakiin uudet säännökset Merenkulkulaitoksen toimivallasta antaa jääluokkamäärä-yksiä ja poiketa 

niistä. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 81 §:n 

säännösten kannalta valtion veroista ja maksuista samoin kuin lainsäädäntövallan siirtämistä 

koskevien perustuslain 80 §:n 2 momentin säännösten näkökulmasta. Perusteluissa katsotaan, että 

lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 
 

Jääluokkamääräykset 

Merenkulkulaitos antaa lakiehdotuksen 12 a §:n 1 momentin nojalla jääluokkamääräykset alusten 

rakennetta ja konetehoa koskevista talviliikennevaatimuksista sekä eri jääluokkien välisistä 

eroista. 

Ehdotus on merkityksellinen perustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta. Sen mukaan muu 

kuin pykälän 1 momentissa mainittu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan 

oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä 
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sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen 

valtuuden tulee lisäksi olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. 

Perussäännökset alusten jääluokista sisältyvät väylämaksulain voimassa olevaan 12 §:n 1 

momenttiin. Säännökset laissa ovat sinänsä verraten väljiä, mutta niitä voidaan tällaisessa 

runsaasti ammatillisia erityispiirteitä sisältävän sääntelyn yhteydessä pitää valiokunnan mielestä 

viranomaisen määräystenantovaltaa riittävästi rajaavina. Kun lisäksi otetaan huomioon, että 

viranomaisen määräyksissä on kysymys aluksen rakenteeseen ja konetehoon kohdistuvista 

teknisistä vaatimuksista, ei ehdotus tältä osin muodostu ongelmalliseksi perustuslain 80 §:n 2 

momentin näkökulmasta. Valiokunta pitää kuitenkin tärkeänä, että valtuutus muotoillaan lakia 

tarkempien määräysten antamista tarkoittavaksi (vrt. kumottavaksi ehdotettu 12 §:n 3 mom.). 
 

Jääluokkamääräyksistä poikkeaminen 

Merenkulkulaitos voi lakiehdotuksen 12 a §:n 2 momentin perusteella hyväksyä vaihtoehtoisella 

menetelmällä alukselle määritetyn jääluokan. Edellytyksenä on, että alus on rakennettu 

jäissäkulkukyvyltään teknisesti samanarvoiseksi kuin jääluokaltaan pykälän 1 momentin nojalla 

annettujen määräysten mukainen alus. 

Säännökseen liittyy sanonnallista vaikeaselkoisuutta ja väljyyttä, mikä ei ole aivan 

asianmukaista julkisen vallan käyttöön perustuslain 2 §:n 3 momentin perusteella kohdistuvan 

lainalaisuusvaatimuksen näkökulmasta. Säännöksen tietty väljyys on toisaalta osaksi 

ymmärrettävää sääntelyn kohteena oleviin seikkoihin liittyvien erityispiirteiden takia. Aluksen 

jääluokan määrittämiseksi tarvitaan esityksen perustelujen mukaan vaihtoehtoisia tapoja, koska 

laivanrakennustekniikka kehittyy nopeasti ja koska jääluokkamääräysten muuttaminen on 

määräysten kansainvälisten kytkentöjen vuoksi hidasta. Vaihtoehtoisella tavalla olisi perustelujen 

mukaan mahdollista hyväksyä muun ohella jääluokkamääräyksistä poikkeavia rakenneratkaisuja. 

Näin ymmärrettynä ja lai-vanrakennusteknisiin seikkoihin kohdistuvana säännös ei valiokunnan 

mielestä ole perustuslain 2 §:n 3 momentin näkökulmasta ongelmallinen. Olennaista on, että 

aluksen jäissäkuikukyvyn tulee vertailun perusteella vastata jääluokkamääräysten mukaisen 

aluksen kykyä. — Säännöksen sanamuotoa on kuitenkin syytä pyrkiä selkeyttämään. 

Perustuslain 2 §:n 3 momentin näkökulmasta on edellä esitetyistä syistä valiokunnan 

mielestä ongelmaton myös lakiehdotuksen 12 a §:n 3 momentti Merenkululaitoksen 
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mahdollisuudesta vahvistaa alukselle parempi kuin sille jääluokkamääräysten mukaan kuuluva 

jääluokka, jos siihen on erityisiä syitä ja alus poikkeaa vain vähäisessä määrin kyseistä jääluokkaa 

koskevista määräyksistä ja jos alus on liikennöinyt vaikeuksitta jääolosuhteissa tai aluksen 

jäissäkulkukyvyn voidaan aluksen ominaisuuksien perusteella muutoin arvioida olevan hyvä. 
 

Ulkomaanliikenteen väylämaksun määräytyminen 

Aluksen jääluokka vaikuttaa keskeisesti aluksesta lain 7 §:n mukaan perittävän ulko-

maanliikenteen väylämaksun suuruuteen. Lakiehdotuksen 12 a §:n 3 momentin säännös 

Merenkululaitoksen toimivallasta vahvistaa alukselle jääluokkamääräysten perusteella 

määrättävää jääluokkaa parempi luokka on sen vuoksi merkityksellinen myös perustuslain 81 §:n 

säännösten kannalta valtion veroista ja maksuista. Rahasuorituksen valtiosääntöoikeudellinen 

luonne vaikuttaa nimittäin niihin vaatimuksiin, joita perustuslaki kohdistaa suorituksesta 

säätämisen tapaan. 

Valtion verosta säädetään perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan lailla, joka sisältää 

säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. 

Verolaista tulee yksiselitteisesti ilmetä verovelvollisuuden piiri. Lain säännösten tulee olla myös 

sillä tavoin tarkkoja, että lakia soveltavien viranomaisten harkinta veroa määrättäessä on sidottua. 

Valtion viranomaisten virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen 

suuruuden yleisistä perusteista säädetään perustuslain 81 §:n 2 momentin perusteella lailla. 

Valtiosääntöisille maksuille on ominaista, että ne ovat korvauksia tai vastikkeita julkisen vallan 

palveluista; muut rahasuoritukset valtiolle ovat sen sijaan veroja valtiosääntöoikeudellisessa 

mielessä (esim. PeVL 61/2002 vp, s. 5/II, PeVL 66/2002 vp, s. 3/II, PeVL 67/2002 vp, s. 3/II). 

Väylämaksua kannetaan lain 1 §:n mukaan merenkulussa käytettävien julkisten 

kulkuväylien ja vesiliikenteelle tarpeellisten turvalaitteiden rakentamisesta, ylläpidosta ja hoidosta 

sekä jäänmurtajien avustustoiminnasta valtiolle aiheutuneiden kustannusten kattamiseksi. 

Väylämaksu ei valiokunnan mielestä näin ollen ole vastike yksilöidystä suoritteesta, vaan yleisesti 

viranomaistoiminnan rahoittamiseksi perittävä suoritus. Valiokunta on käytännössään katsonut, 

että mitä suuremmaksi ero maksun ja etenkin julkisoikeudelliseen tehtävään liittyvän suoritteen 

tuottamisesta aiheutuvien kustannusten välillä kasvaa, sitä lähempänä on pitää suoritusta 

valtiosääntöoikeudellisena verona. Merkittävää voi myös olla, onko asianomaisen suoritteen 
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vastaanottaminen vapaaehtoista vai pakollista. Veron suuntaan viittaa, jos suoritusvelvollisuuden 

aiheuttamista suoritteista ei voi kieltäytyä ja velvollisuus koskee suoraan lain nojalla tietyt 

tunnusmerkit täyttäviä oikeussubjekteja. Ulkomaanliikenteen väylämaksun suoritusvelvollisuuden 

aiheuttaa aluksen saapuminen Suomeen. Maksun suoritusvelvollisuuteen ei siten liity pe-

rustuslakivaliokunnan käytännössä tarkoitettua vapaaehtoisuutta. Rahasuorituksen mahdollisella 

rajoitetulla käyttötarkoituksella ei ole merkitystä suorituksen valtiosääntöoikeudellisen luonteen 

arvioinnissa. Näiden seikkojen perusteella valiokunta pitää ulkomaanliikenteen väylämaksua 

valtiosääntöoikeudellisessa mielessä verona. 

Kertamaksuna kannettava ulkomaanliikenteen väylämaksu määräytyy lain 7 §:n 2 

momentin mukaan aluksen nettovetoisuuden ja jääluokan perusteella. Laista ei sen sijaan käy ilmi, 

millaisten laskentasääntöjen mukaan veron suuruus näiden seikkojen perusteella määräytyy. 

Laskentakaavasta säädetään valtioneuvoston asetuksella, mikä on ongelmallista sekä perustuslain 

81 §:n 1 momentin että 2 momentin näkökulmasta (PeVL 66/2002 vp, s. 4). 

Merenkulkulaitoksen päätös aluksen jääluokan vahvistamisesta vaikuttaa ratkaisevasti 

väylämaksusta annetun asetuksen yksityiskohtaisten säännösten mukaisesti määräytyvän 

kertamaksun suuruuteen. Niinpä esimerkiksi jääluokkaan II kuuluva alus mak 

saa esityksen perustelujen mukaan yli viisinkertaisen maksun jääluokkaan I A Super kuuluvaan 

alukseen verrattuna. 

Ehdotettu 12 a §:n 3 momentin säännös Merenkululaitoksen mahdollisuudesta määrätä 

alukselle parempi jääluokka kuin sille lain ja sen nojalla annettujen jääluokka-määräysten 

perusteella kuuluisi ei vastaa perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaisia lailla säätämisen 

vaatimuksia. Ehdotuksen perusteella viranomaiselle jää — kun otetaan huomioon voimassa olevan 

väylämaksusääntelyn kokonaisuus — siinä määrin veron suuruuteen vaikuttavaa harkintavaltaa, 

ettei ehdotusta voida pitää perustuslain mukaisena. 

^ Jotta lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestykses- 

 

sä, on sääntely ulkomaanliikenteen väylämaksusta saatettava kokonaisuudessaan vastaamaan 

perustuslain 81 §:n säännöksiä valtion verosta tai —jos tarkoitus on periä maksuja yksilöidyistä 

viranomaissuoritteista — valtion maksuista. Vaihtoehtoisesti 3 momentti on poistettava 

ehdotetusta 12 a §:stä. 
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Poikkeuslakimahdollisuus 

/-^' Jos lakiehdotusta ei ole tässä yhteydessä mahdollista tarkistaa valiokunnan esittämien 

valtiosääntöoikeudellisten huomautusten edellyttämällä tavalla ja lakiehdotuksen 12 a §:n 3 

momentin mukaiselle huojennustoimivaltuudelle on nykyisen sääntelyn puutteista johtuva 

pakottava tarve, voidaan lakiehdotus käsitellä perustuslain 73 §:ssä säädetyssä järjestyksessä. 

Tällöin lain voimassaoloaika on asianmukaista rajoittaa esimerkiksi kahteen vuoteen. 

Poikkeuslain voimassa ollessa tulee ulkomaanliikenteen väylämaksusta saada aikaan perustuslain 

vaatimukset täyttävä pysyväisluonteinen lainsäädäntöjärjeste-ly (ks. PeVL 66/2002 vp, s. 5). 
Muita seikkoja 

t Väylämaksulaki on säädetty vuonna 2002 ja siten ennen perustuslain 81 §:n nykyisen tulkintakäytännön 

muotoutumista (PeVL 61/2002 vp, s. 5—7, PeVL 66/2002 vp, s. 3— 5, PeVL 67/2002 vp, s. 3—4). 

Valiokunta pitää sen vuoksi tärkeänä, että valtioneuvoston piirissä arvioidaan väylämaksukin suhdetta 

tähän käytäntöön muutoinkin kuin ulkomaanliikenteen väylämaksua koskevan sääntelyn osalta ja 

ryhdytään tarvittaessa toimiin sääntelyn saattamiseksi vastaamaan nykyisen käytännön vaatimuksia. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain 

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 12 a §:n 3 

momentista tekemä valtiosääntöoikeudellinen huomautus 

otetaan asianmukaisesti huomioon. 
 
 
 
Helsingissä X päivänä joulukuuta 2004 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj.  Arja Alho /sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson /r 
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
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Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 

Simo Rundgren /kesk Arto 
Satonen /kok Seppo 
Särkiniemi /kesk Ilkka 
Taipale /sd Astrid Thors 
Ix. 

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen. 


