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LIIKENNE- JA VIESTINTÄMINISTERIÖ
Aila Salminen
25.10.2005

27.10.2005

Hallituksen esitys laiksi alasten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (HE 149/2005 vp) ja
hallituksen esitys väylämaksulaiksi (HE 150/2005 vp)

Yleistä

Hallitus on väylämaksulainsäädännön uudistamiseksi antanut kaksi hallituksen esitystä, jotka ovat
hallituksen esitys laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta ja hallituksen esitys väylä-
maksulaiksi.

Ns. jääluokkalaki sisältäisi alusten jääluokitukseen liittyvät tekniset säännökset, jotka tällä hetkellä
sisältyvät väylämaksulakiin, ja samalla lakiin otettaisiin jäänmurtaja-avustuksen antamista koskeva
säännös.

Väylämaksulaki sisältäisi säännökset, jotka koskevat aluksesta suoritettavan väylämaksun määräy-
tymistä. Laki saatettaisiin myös vastaamaan verolaille asetettuja vaatimuksia. Liikenne-ja viestin-
täministeriön asettama väylämaksutyöryhmä valmisteli kaksi vaihtoehtoa uudeksi väylämaksulaiksi.
Toinen ehdotus perustui jääluokkaindeksiin ja toinen aluksen jääluokkaan. Lähes kaikki lausun-
nonantajat olivat selkeästi jääluokkavaihtoehdon kannalla. Hallituksen esityksessä lähdetään siitä, että
väylämaksu määräytyisi pääsääntöisesti aluksen jääluokkaan perustuvan yksikköhinnan ja aluksen
nettovetoisuuden perusteella.

Jääluokkalaki

Hallituksen esityksessä jääluokkalaiksi on lähdetty siitä, että aluksen jääluokka määräytyisi pää-
sääntöisesti hyväksytyn luokituslaitoksen alukselle antaman luokitusmerkinnän perusteella, eikä
Merenkulkulaitos tai laitoksen valtuuttama tarkastaja enää antaisi jääluokkatodistuksia. Jos aluksella
ei ole hyväksytyn luokituslaitoksen antamaa luokitusmerkintää, Merenkulkulaitos vahvistaisi
laivanisännän hakemuksesta aluksen jääluokan. Jääluokka vahvistettaisiin tällöin Merenkulkulai-
toksen antamien jääluokkamääräysten, vaihtoehtoisen menetelmän tai Euroopan unionin jäsenvaltion,
Turkin tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion jääluokkamääräysten mukaisesti.

Jääluokkalaki sisältää pääperiaatteet siitä, miten jääluokat määräytyvät. Tarkemmat jääluokkamää-
räykset olisivat Merenkulkulaitoksen päätöksessä kuten nykyisinkin. Merenkulkulaitos myös vah-
vistaisi luettelon siitä, mitä suomalaisia jääluokkia hyväksytyn luokituslaitoksen antamat luokitus-
merkinnät vastaavat.

Teknisinä säännöksinä jääluokkasäännökset on notifioitava komissiolle. Ruotsin notifioidessa omia
vastaavia säännöksiään komissio edellytti niihin otettavaksi säännöksen, jonka mukaan EU.n jäsen-
valtion tai ETA-alueeseen kuuluvan valtion säännöt täyttävä alus rinnastetaan alukseen, joka täyttää
jääluokkamääräykset, jos mainituilla säännöillä saavutetaan vastaava turvallisuustaso. Myös Turkkia
tulee EU:n yhteisen tulhliittosopimuksen perusteella kohdella mainitun vastavuoroisuuden periaatteen
mukaisesti. Ehdotettu vastavuoroisuutta koskeva säännös vastaa komission asiaa koskevaa ohjetta.
Jääluokkalakiehdotukseen sisältyy säännös, jonka mukaan, jos on perusteltua syytä epäillä, että
aluksen jääluokka tai jäissäkulkuommaisuudet olennaisesti poikkeavat siitä, mitä jääluokkamäärä-
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ykset edellyttävät, Merenkulkulaitos voi aluksen jääluokan määrittämiseksi pyytää lisätietoja ja
selvityksiä tai suorittaa aluksella tarkastuksen sekä niiden perusteella määrittää aluksen jääluokan.

Lakiehdotuksessa säädettäisiin myös jäänmurtaja-avustuksesta, jonka saatavuudesta Merenkulkulaitos
huolehtisi. Merenkulkulaitos päättäisi myös avustusrajoituksista sekä niistä annettavista poikke-
uksista. Näistä seikoista ei aiernmin ole säädetty lakitasolla. Merenkulkulaitoksen päätöksiä avus-
tusrajoituksista ja niistä annettavista poikkeuksista voidaan pitää hallintopäätöksinä.

Väylämaksulaki

Väylämaksu määräytyisi pääsääntöisesti aluksen jääluokkaan perustuvan yksikköhinnan sekä aluksen
netto vetoisuuden perusteella. Risteilyaluksen ja suurnopeusaluksen yksikköhinta ei riippuisi aluksen j
ääluokasta.

Väylämaksujärjestelmää yksinkertaistettaisiin siten, että maksuluokkia vähennettäsiin kuudesta nel-
jään ja väylämaksu perustuisi kaikissa jääluokissa yhteen yksikköhintaan. Lastialuksille ja matkustaja-
aluksille asetettaisiin erisuuruinen yksikköhinta, jotta lastialuksilta ja matkustaja-aluksilta peritään
kokonaisuutena yhtä paljon väylämaksua kuin aikaisemmin.

Maksu määräytyisi samojen perusteiden mukaisesti sekä kotimaan- että ulkomaanliikenteessä oleville
aluksille. Kotimaanliikenteen vuosimaksun poistuessa myös mahdollisuus puolittaa ulkomaan-
liikenteen kertamaksu poistuisi. Euroopan yhteisön komissio on edellyttänyt, että aluksilta peritään
samansuuruiset maksut sekä kotimaanliikenteessä että ulkomaanliikenteessä.

Lähtökohtana on, että esitys ei muuttaisi väylämaksujen kokonaistasoa. Yksittäisten alusten osalta
ehdotus aiheuttaisi kuitenkin muutoksia. Risteilyalusten väylämaksu vastaisi suuruudeltaan ristei-
lyalusten aikaisemmin maksaman Merenkulkulaitoksen päätöksillä alennetun väylämaksun suuruutta.
Suumopeusaluksilta ehdotetaan perittäväksi väylämaksua 20 prosenttia enemmän kuin aiemmin,
koska suurnopeusalusten tiheä liikennöinti aiheuttaa lisäkustannuksia alusliikennepalvelulle.

Lakiin sisältyisi säännökset väylämaksun enimmäismäärästä aluskäynniltä, väylämaksujen vuotuisesta
enimmäismäärästä (matkustaja-aluksesta ja suurnopeusmatkustaja-aluksesta 30 käynniltä ja
lastialuksesta 10 käynniltä) ja alennetuista väylämaksuista.

Lisäksi laki sisältää säännökset väylämaksun ilmoitusvelvollisuuksista, määräämisestä ja kantamisesta
(mm. arviomaksatus ja maksun korotus), maksunoikaisusta maksunsaajan hyväksi ja jälki-
maksatuksesta. Jälkiraaksatusta koskeva säännös olisi samanlainen sekä laivanisännän että laiva-
meklarin osalta.

Vielä laissa olisi säännökset oikeussuojakeinoista ja erinäiset säännökset.

Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan muu viranomainen kuin tasavallan presidentti, valtioneuvosto
tai ministeriö voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on
sääntelyn kohteeseen Hittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta
säädetään lailla tai asetuksella Valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan rajattu. Lisäksi valtuutuksen
kattamat asiat on määriteltävä tarkasti laissa.
Jääluokkamääräykset koskevat aluksen teknistä rakennetta, konetehoa ja muita aluksen teknisiä
ominaisuuksia. Siten määräykset ovat luonteeltaan hyvin teknisiä ja sisältävät lisäksi teknisiä kaavoja
ja rakennepiirustuksia. Määräykset aluksen jääluokan vahvistamista varten tarvittavista tiedoista ja
selvityksistä koskevat myös aluksen teknisiä ominaisuuksia käsitteleviä asiakirjoja. Vas-
taavuusluettelossa vahvistettaisiin, mitä suomalaisia jääluokkia hyväksyttyjen luokituslaitosten luo-
kitusmerkinnät teknisesti vastaavat.



Edellä mainittujen määräysten sisällön perusteella voidaan katsoa olevan erityisiä syitä valtuuttaa
Merenkulkulaitos antamaan oikeussääntöjä näistä asioista.

Väylämaksulakiehdotukseen sisältyy valtuutus, jonka mukaan Tullihallitus voi antaa tarkempia
määräyksiä väylämaksuilmoituksen sisällöstä ja muodosta sekä ilmoitusmenettelystä. Annettavat
määräykset olisivat teknisluonteisia.

Perustuslakivaliokunta katsoi hallituksen esityksestä väylämaksulain muuttamisesta (HE 240/2004 vp)
joulukuussa 2004 antamassaan lausunnossa (PeVL 46/2004 vp), että ehdotettu väylämaksu on
valtiosääntöoikeudellisessa mielessä vero. Perustusvahokunnan lausunnon mukaan verolain
säännösten tulee olla sillä tavoin tokkoja, että lakia soveltavien viranomaisten harkinta veroa
määrättäessä on sidottua. Perustuslakivaliokunta katsoi, että Merenkulkulaitoksen 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.
Tällaista säännöstä ei ehdoteta otettavaksi jääluokkalakiin.

Sen sijaan valiokunta ei lausunnossaan todennut, että Merenkulkulaitoksen oikeus hyväksyä alukselle
vaihtoehtoisella menetelmällä vahvistettu jääluokka ei vastaa perustuslain 81 §:n 1 momentin
vaatimuksia. Pykälä, joka koskee jääluokan hyväksymistä vaihtoehtoisella menetelmällä, ehdotetaan
otettavaksi uuteen jääluokkalakiin.

Perustuslakivaliokunnan em. lausunnossa pidettiin ongelmallisena myös sitä, että nettovetoisuuteen ja
jääluokkaan perustuvan veron suuruus ei määräydy laissa olevien laskentasääntöjen perusteella. Esillä
olevassa lakiehdotuksessa lausunto on huomioituja maksun suuruus määräytyisi lakiehdotuksessa
olevien laskentasääntöjen perusteella.

Nykyisen väylämaksulain 28 §, joka antaa Merenkulkulaitokselle laajan ja tapauskohtaiseen harkin-
taan perustuvan toimivallan vaikuttaa väylämaksun määrään, ei vastaa verolaille asetettavia vaati-
muksia harkintavallan rajoista. Merenkulkulaitoksen huojennuskäytäntöön perustuvat säännökset
sisällytettäisiin uuteen väylämaksulakiin.

Voimassa olevasta väylämaksulaista puuttuvat tavanomaisia verotuksen toimittamiseen liittyviä
säännöksiä, kuten arviomaksatusta, ennakkoratkaisua, huojentamista ja lykkäystä koskevat sään-
nökset. Niitä vastaavat säännökset sisällytettäisiin uuteen väylämaksulakiin.

Voimaantulo

Koska nykyinen väylämaksujärjestelmä ja erityisesti sen aluskäyntien lukumäärään perustuva mak-
suvapautus] ärj estelmä on sidottu kalenterivuoden aikana suoritettuihin maksuihin, väylämaksulain
voimaantulo olisi tärkeä ajoittaa kalenterivuoden alkuun. Tämän vuoksi laki on tarkoitettu tulemaan
voimaan 1.1.2006 samaan aikaan alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain kanssa.

Ehdotettu laki alusten jääluokista ja jäärimurtaja-avustuksesta on toimitettu 9.9.2005 teknisiä stan-
dardeja ja määräyksiä koskevien tietojen toimittamisessa noudatettavasta menettelystä annetun Eu-
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Asiantuntijalausunto: Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusten jääluokista ja

jäänmurtaja-avustuksesta (HE 149/2005 vp) ja Hallituksen esitys Eduskunnalle

väylämaksulaiksi (HE 150/2005 vp).

HE 149/2005 VP:

Väylämaksulainsäädännön uudistustyö on saapunut vaiheeseen, jossa hallitus esittää säädettäväksi

erillisen lain alusten jääluokituksesta. Lisäksi tavoitteena on saada aikaan perustuslain vaatimusten

mukainen laintasoinen sääntely jäänmurtaja-avustukseen liittyvästä toiminnasta. Nykyisin alusten

jääluokista säädetään väylämaksulaissa (708/2002) ja sen nojalla annetussa valtioneuvoston

asetuksessa. Hallituksen esitystä voidaan pitää perusteltuna verrattuna aikaisempaan, sekavaan

esitykseen väylämaksulain muuttamiseksi (HE 240/2004 vp). Sanottu esitys ja ottaen erityisesti

huomioon perustuslakivaliokunnan lausunto (PeVL 46/2004 vp) peruutettiin 14.12.2004.

Aluksen jääluokkaa käytetään nykyisen väylämaksulain mukaan ulkomaanliikenteen väylämaksun

määräytymisen perusteena. Perustuslakivaliokunta katsoi lausunnossaan (PeVL 46/2004 vp), että

väylämaksua on valtiosääntöoikeudellisessa mielessä pidettävän verona. Valiokunnan tulkinta veron ja

maksun välillä on kuin veteen piirretty viiva. Valiokunta on viime vuosien tulkintakäytännössä

katsonut, että mitä suuremmaksi ero maksun ja etenkin julkisoikeudelliseen tehtävään liittyvän

suoritteen tuottamisesta aiheutuvien kustannusten välillä kasvaa, sitä lähempänä on pitää suoritusta

valtiosääntöoikeudellisesti verona.

Hallituksen esityksestä Eduskunnalle väylämaksulaiksi (HE 150/2005) vp ilmenee, että

tulevaisuudessa väylämaksu määräytyisi kaikkien alusten osalta pääsääntöisesti jääluokkaan

perustuvan yksikköhinnan sekä aluksen nettovetoisuuden perusteella. Nykyisistä

jääluokkatodistuksista luovuttaisiin ja aluksen jääluokka määräytyisi pääsääntöisesti hyväksytyn

luokituslaitoksen alukselle antaman luovutusmerkinnän perusteella (HE 149/2005 vp, 7 § ja 4.2 §). Jos

omaksutaan perustuslakivaliokunnan tulkintalinja, jääluokka ja sen yksikköhinta sekä aluksen nettovetoisuus

ovat veron suuruuden perusteita (vrt. PL 81 §).

Jääluokan määräytyminen ja vahvistaminen on riittävästi yksilöity lakiehdotuksessa (HE 149/2005 vp, 3-9 §).

Lakiehdotuksen 4 §:n sisältämä valtuutussäännös Merenkulkulaitokselle on varsin tekninen ja vastaa

asiasisällöltään nykyisen väylämaksulain 12.3 §:n momenttia. Merenkulkulaitokselle annettavat valtuudet ovat
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perustuslain 80.2 §:n mukaisia, koska niihin on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä. Lakiehdotuksessa

valtuutussäännökset on pyritty täsmällisesti rajaamaan.

Merenkulkulaitoksella olisi oikeus periä aluksen jääluokan vahvistamisesta valtion maksuperustelain (150/1992)

mukainen maksu (lakiehdotus 11 §). Kyseessä on julkisoikeudellinen suorite, joka voidaan hinnoitella

omakustannusarvoon. Lakiehdotus on tältä osin valtiosääntöoikeudellisesti moitteeton (vrt. PL 81.2 §).

Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta ovat sopusoinnussa

perustuslain 80.2 §:n ja perustuslain 81 §:n vaatimusten kanssa, minkä vuoksi lakiehdotus voidaan käsitellä

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

HE 150/2005 vp:

Väylämaksulainsäädännön uudistustyön toinen osa on hallituksen esitys uudeksi väylämaksulaiksi.

Lakiehdotuksessa on säännökset väylämaksun määräytymisen perusteista. Lakiehdotus on saatettu vastaamaan

verolain vaatimuksia. Aluksen jääluokkaan perustuva yksikköhinta sekä aluksen nettovetoisuus (edellä HE

149/2005 vp) ovat yhdenmukaiset perusteet niin koti- kuin ulkomaanliikenteessä oleville aluksille. Laissa

säädettäisiin lisäksi maksuvapautuksista ja alennetusta väylämaksusta.

Väylämaksu tulisi perustumaan kaikissa jääluokissa yhteen yksikköhintaan. Kun lisäksi lakiehdotukseen sisältyy

säännös (1 §), jonka mukaan kaikkia lastialuksia ja matkustaja-aluksia

kohdeltaisiin väylämaksun osalta yhdenvertaisella tavalla, on kyseessä huomattava oikeusturvaa lisäävä uudistus

nykyiseen väylämaksulakiin verrattuna.

Lakiehdotukseen sisältyvät tarvittavat säännökset väylämaksun suorittamisvelvollisuudesta, veron suuruuden

perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta (vrt. PL 81.1 §). Ottaen huomioon aluksen jääluokan

vahvistamisen perusteet (HE 149/2005 vp) ja väylärnaksulakiehdotuksen 2 luvun säännökset sekä säännökset

verovelvollisuudesta (1 §), hallituksen esitys täyttää verolain minimisisaltövaatimukset.

Väylämaksulakiehdotuksessa on myös säännökset riittävästä oikeusturvasta (6 luku).

Hallituksen esityksen perusteella tullilaitoksen vastattavaksi tulisi väylämaksun toimittaminen

kokonaisuudessaan. Laitoksella olisi eräissä tapauksissa toimivalta myöntää maksuvapautusta tai alennusta

väylämaksuun (lakiehdotus 11-12 §). Säännökset lienevät asianmukaisia sinänsä, mutta mutkikkuudessaan

ainakin maallikolle lähes käsittämättömiä. Lakiehdotuksen 23.2 §:n mukaan lykätylle väylämaksulle

asetettavasta vakuudesta ja lykkäyskorosta säädettäisiin valtiovarainministeriön asetuksella. Esitettyä

valtuutussäännöstä on pidettävä hyvin yksilöitynä ja rajattuna.



Hallituksen esitys Eduskunnalle väylämaksulaiksi ei ole ristiriidassa perustuslain 80 §:n ja 81.1 §:n säännösten

kanssa. Lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.

Arvo

Myflymäki Julkisoikeuden professori

Tampereen yliopisto



27.10.2005/Tuomas Ojanen ^  i S ö / & O b i i
.

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE 149/2005vp laiksi alusten jääluokista
ja jäänmurtaja-avustuksesta ja HE 150/2005vp väylämaksulaiksi

Arvioinnin lähtökohtia ja perusteita

Kyseessä on lakipaketti, jonka yksittäiset esitykset liittyvät kiinteästi toisiinsa:
Väylämaksu määräytyisi pääsääntöisesti aluksen jääluokkaan perustuvan yksikköhinnan
sekä aluksen nettovetoisuuden perusteella. Aluksen jääluokan määräytymistä koskevat
säännökset poistettaisiin kuitenkin väylämaksulaista ja siirrettäisiin alusten jääluokista
ja jäänmurtaja-avustuksesta annettavaan lakiin.

Kyseessä on myös lakipaketti, jonka toinen perusosa -
väylämaksulakiehdotus tai oikeamminkin voimassaolevan väylämaksulain muuttamista
tarkoittanut lakiesitys HE 24072004vp - on jo aiemmin ollut perustuslakivaliokunnan
arvioitavana (PeVL 46/2004vp). Tuolloin valiokunta esitti useita
valtiosääntöoikeudellisia huomautuksia lakiesityksestä. Erityisesti valiokunta kiinnitti
huomiota siihen, että säännös Merenkulkulaitoksen toimivallasta vahvistaa parempi
jääluokka oli merkityksellinen perustuslain 81 §:n säännösten kannalta valtion veroista
ja maksuista. Valtion verosta säädetään perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan lailla,
joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä
verovelvollisen oikeusturvasta. Valiokunnan lausunnon ydinsisältönä oli, että
ulkomaanliikenteen väylämaksua oli valtiosääntöoikeudellisessa mielessä pidettävänä
verona, eikä maksuna. Perustuslain 81 §:n 1 momentin vaatimusten näkökulmasta
valiokunta totesi, että lakiehdotus voitaisiin tältä osin käsitellä tavallisen lain
säätärnisiäriestvksessä vain. ios sääntelv ulkomaanliikenteen väylämaksusta saatettaisiin
kokonaisuudessaan vastaamaan perustuslain 81 §:n säännöksiä valtion verosta.

Perustuslakivaliokunnan lausunnon johdosta väylämaksulainsäädäntöä on
yritetty saattaa sopusointuun verolaille asetettavien vaatimusten kanssa antamalla
Eduskunnalle esitys väylämaksulaiksi. Kun otetaan huomioon edellä selostettu
lakipaketin valmisteluhistoria ja etenkin pemstuslakivaliokunnan lausunto 46/2004vp,
keskityn seuraavassa arvioimaan ennen muuta sitä, onko nyt käsillä olevassa
lakipaketissa onnistuttu ottamaan riittävästi huomioon ne valtiosääntöoikeudelliset
huomautukset, jotka perustuslakivaliokunta on aikaisemmasta lakiehdotuksesta
esittänyt.

Yleisarvio

Nähdäkseni lakipaketissa on yleisesti ottaen oikeasuuntaisesti onnistuttu ottamaan
huomioon ne huomautukset, joita perustuslakivaliokunta esitti hallituksen esityksestä
240/2004vp. Äskeinen yleisarvio ei kuitenkaan - valitettavasti - tarkoita, että lakipaketti
olisi valtiosääntöoikeudeilisesti ongelmaton, vaan se antaa aiheen seuraaviin, ainakin
pääosin valtiosääntöoikeudellisiin huomautuksiin.
Yksityiskohtaisia huomautuksia

HE 149/2005vp laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta
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4 § Jääluokkamääräykset ja vastaavuusluettelo. Säännöksen mukaan Merenkulkulaitos
antaa tarkemmat määräykset eri jääluokkiin kuuluvien alusten rakenteelle, koneteholle
ja muille jäissäkulkuominaisuuksille asetettavista vaatimuksista ja menetelmistä, joilla
jääluokka määritellään, sekä eri jääluokkien välisistä eroista. Merenkulkulaitos
vahvistaa luettelon siitä, mitä suomalaisia jääluokkia hyväksyttyjen luokituslaitosten
antamat luokitusmerkinnät vastaavat, ja antaa asiaa koskevat tarkemmat määräykset.

Säännöstä on arvioitava perustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta. Sen mukaan
muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä
asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä (i) erityisiä syitä eikä (ii) sääntelyn
asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen (iii)
valtuutuksen tulee olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.

Nähdäkseni hallituksen esitys täyttää edellytykset i ja iii. Käsillä on perutuslain
kohdassa tarkoitettuja "erityisiä syitä", koska jääluokkamääräykset sisältävät hyvin
teknisiä määräyksiä ja lisäksi teknisiä kaavoja sekä rakennepiirustuksia. Valtuutus on
myös soveltamisalaltaan riittävän täsmällisesti rajattu.

Sitä vastoin perustuslainkohdassa tarkoitettu edellytys (ks. ii) — sääntelyn
asiallinen merkitys ei edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella — ei
mielestäni täyty. Perustelen kantaani seuraavasti: Sääntelyllä on merkitystä
väylämaksun määräytymisen kannalta, koska jääluokalla on keskeinen asema
väylämaksun määräytymisen perusteena. Väylämaksu on taas
valtiosääntöoikeudellisessa mielessä vero, mistä syystä sääntelyn asiallinen merkitys -
tai yhteys - edellyttäisi, että asiasta säädettäisiin asetuksella.

Katson siis, että lakiehdotuksen 4 §:ssä tarkoitetuista asioista pitäisi säätää
ajutuivo^na, V-IIVCI IIIIJLO. uiaaiaauusia jjiiaioi janaa ivx^j^LuvuiA-uiaiiinutbix taiIV^IXIJJI^H

määräysten varaan.

9 § Jääluokan peruuttaminen ja uuden jääluokan
vahvistaminen

Jääluokka vaikuttaa väylämaksun suuruuteen. Kun otetaan myös huomioon tällaiseen
viranomaistoimeen liittyvä verovelvollisen oikeusturvaintressi, säännöstä pitäisi
täydentää siten, että Merenkulkulaitoksen olisi kuultava laivanisäntää/aluksen omistajaa
ennen jääluokan peruuttamista ja uuden jääluokan vahvistamista. Samalla saattaisi olla
paikallaan harkita, olisiko lakiin syytä sisällyttää säännös, jonka nojalla
laivanomistajalle varattaisiin mahdollisuus kohtuullisessa määräajassa korjata aluksen
vaurio tms. ja tällä tavoin säilyttää alukselle annettu jääluokka.

HE 150/2005vp väylämaksulaiksi

13 § Väylämaksuilmoitus: Säännöksen 1 momentin mukaan maksuvelvollisen on
annettava tulliviranomaiselle ilmoitus maksun määräämistä varten.
Väylämaksuilmoituksen tulee sisältää tarvittavat tiedot maksun määräämistä varten.
Säännöksen 3 momentin mukaan Tullihallitus voi antaa tarkempia määräyksiä
väylämaksuilmoituksen sisällöstä ja muodosta sekä ilmoitusmenettelystä.

Lakiehdotuksesta ei käy havaitakseni lainkaan ilmi, mitä ovat väylämaksun
määräämistä varten tarvittavat tiedot, jotka väylämaksuilmoituksen tulee sisältää. Näin
ollen väylämaksuilmoituksen sisällöstä määrääminen jäisi täysin Tullihallituksen
tarkempien määräysten varaan.

Tässä on nähdäkseni ongelma, paitsi perustuslain 80 §:n ja 81 §:n, myös sen
kannalta, että väylämaksuilmoituksen puutteet voivat johtaa arviomaksatukseen tai
maksunkorotukseen 16 ja 17 §:n mukaisesti.



Säännöstä olisi siten täydennettävä niin, että siitä kävisivät yksilöidymmin ilmi
ne seikat, joita väylämaksuilmoituksen pitäisi sisältää. Vasta tällöin syntyy edellytyksiä
sille, että Tullihallitukselle annettavassa valtuutuksessa olisi aidosti kysymys lakia
tarkempien määräysten antamisesta väylämaksuilmoituksen sisällöstä.

17 § Maksunkorotus ja 18 § Virhemaksu. Nähdäkseni säännöksissä pitäisi erikseen
säätää, että maksunkorotuspäätöksessä ja virhemaksupäätöksessä on mainittava, mihin
maksunkorotus tai virhemaksu perustuu konkreettisessa yksittäistapauksessa. Asialla on
merkitystä verovelvollisen oikeusturvan tosiasiallisen toteutumisen kannalta, koska
perusteluvelvollisuuden asettaminen luo edellytyksiä sille, että päätöksen laillisuus
voidaan asianmukaisesti tutkia mahdollisessa tuomioistuinprosessissa ja että päätöksen
adressaatti saa tarvittavat tiedot sen arvioimiseksi, onko päätös perusteltu vai sisältääkö
se virheen, jonka perusteella sen laillisuus olisi syytä riitauttaa tuomioistuimessa.

Kun säännöksissä käytettäisiin termiä "maksunkoroms/virhemaksupääYÖ5", tämä
olisi samalla myös omiaan selventämään sitä, että 17 ja 18 §:ssä olisi kysymys
sellaisista 25 §:ssä tarkoitetuista päätöksistä, joihin voidaan hakea muutosta hallinto-
oikeudesta.

21 § Maksuvelvollisen kuuleminen: Säännöstä olisi paikallaan täydentää niin, että sen
mukainen kuulemisvelvollisuus koskisi myös 17 §:ssä (maksunkorotus) ja 18 §:ssä
(virhemaksu) tarkoitettuja tilanteita. Lakiehdotuksen 21 §:n kuulemista koskeva säännös
ei kata 17 ja 18 §:ssä tarkoitettuja tilanteita.

Lisäksi 21 § kuulemista turvaamista säännöksenä olisi syytä sijoittaa
lakiehdotuksen lukuun 6, jonka otsikkona on "oikeussuojakeinot", koska kuulemisessa
on kysymys yhdestä perustuslain 21 §:ssäja perustuslain 81 §:n 1 momentissa
tarkoitetuista oikeusturvan - sekä myös hyvän hallinnon - keskeisistä takeista.

Helsingissä 27. päivänä lokakuuta 2005

Tuomas Ojanen
OTT, professori
Helsinki

Pekka Länsineva
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti '
julkisoikeuden yliassistentti
Turun yliopisto



Eduskunnan perustuslakivaliokunta 27.10.2005 klo 10.00

Asia: Hallituksen esitykset n:ot 149/2005 vp laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-

avusta sekä 150/2005 vp väylämaksulaiksi

Otsikossa mainitut hallituksen lakiesitykset liittyvät kiinteästi toisiinsa. Ensimmäisen esityksen

mukaisesti tapahtuva aluksen jääluokan määrittäminen nimittäin vaikuttaa olennaisella tavalla

jälkimmäisen esityksen mukaisen väylämaksun määräytymiseen. Näin ollen esitysten

perustuslainmukaisuuteen liittyviä kysymyksiä onkin luontevinta tarkastella rinnakkain.

Esitysten valtiosääntöisen arvioinnin kannalta on merkityksellistä, että samaan asiaan liittyvä

lakiesitys (HE 240/2004 vp) oli vajaa vuosi sitten perustuslakivaliokunnan arvioitavana (PeVL

46/2004 vp). Tuolloin lakiesitys ei valiokunnan mukaan kaikilta osin täyttänyt perustuslain

(lähinnä 81.1 §:n) asettamia vaatimuksia ja lopputuloksena oli, että tasavallan presidentti

peruutti kyseisen hallituksen esityksen joulukuussa 2004. Nyt on siis arvioitava erityisesti sitä,

onko perustuslakivaliokunnan tuolloin esittämät vaatimukset ja huomautukset otettu uusia

ehdotuksia laadittaessa asianmukaisesti huomioon. Lisäksi on luonnollisesti arvioitava,

sisältyykö esityksiin muita ongelmallisia kohtia perustuslain kannalta.

Esitysten valtiosääntöoikeudellinen arviointi

Hallituksen esityksen n:o 149 säätämisjärjestysperusteluissa todetaan, ettei esityksellä puututa

perustuslain suojaamiin perusoikeuksiin. Väite voi olla siinä mielessä perusteltu, ettei

ehdotuksiin välttämättä sisälly merkittäviä perusoikeusrajoituksia. Silti kokonaan vailla

perusoikeusliityntöjä eivät nämäkään ehdotukset nähdäkseni ole. Sivuavathan ehdotukset

ainakin jollakin tavalla mm. PL 18 §:ssä turvattua elinkeinovapautta ja elinkeinon

harjoittamisen edellytyksiä säännellessään asioista, jotka vaikuttavat olennaisesti mm.

merenkulun kustannuksiin ja talvimerenkulun harjoittamisen edellytyksiin. Hallituksen

esityksen n:o 150 perusteluissa (s. 7) puolestaan kuvataan sellaisia virheelliseen jääluokkaan

perustuvien väylämaksujen jälkiperintään nykyisin liittyviä ongelmia, joita voidaan pitää

relevantteina PL 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan kannalta. Tällaisten

perusoikeuskytkentöjen ohella esitysten valtiosäantöisessä arvioinnissa on tärkeä merkitys niillä
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vaatimuksilla, joita PL 81.1 § asettaa verosta säätämiselle. Samoin arvioinnissa on kiinnitettävä

huomiota PL 80.2 §:n asettamiin vaatimuksiin, sillä esitetty sääntelyjärjestelmä rakentuu

edelleen varsin keskeisesti merenkulkulaitoksen määräysten ja päätösten varaan.

Jääluokkaa ja sen määrittämistä koskeva sääntely (HE 149, 3-9 §:t). Esityksen 3 §:n säännös

jääluokista on uudessa esityksessä jonkin verran yksityiskohtaisempi kuin voimassaolevassa

lain 12 §:ssä. Silti uudistettukin säännös ilmaisee lakitasolla verraten yleispiirteisesti (ja jättää

siten lopulta pitkälti merenkulkulaitoksen päätöksenteon varaan) kyseisen luokituksen

perusteena olevat rajanvetokriteerit. Pelkästään lakitekstin valossa on vaikeata esimerkiksi

arvioida, milloin on kysymyksesä vaikkapa vaikeat, keskivaikeat tai helpot jääolsosuhteet.

Perustuslakivaliokunnan (PeVL 46/2004 vp) mukaan tämänkaltainen väljähkö lakitasoinen

sääntely oli kuitenkin hyväksyttävissä PL 80.2 §:n näkökulmasta kun kyse oli runsaasti

ammatillisia erityispiirteitä sisältävästä ja teknistyyppisiä vaatimuksia koskevasta sääntelystä.

Tämä lähtökohta huomioonottaen ei uusikaan ehdotus liene erityisen ongelmallinen kyseisen

perustuslainkohdan kannalta.

Säännösehdotus jääluokan hyväksymisestä vaihtoehtoisella menetelmällä (HE 149, 5 §)

näyttäisi nyt ehdotetussa muodossaan täyttävän (niukin naukin) ne vaatimukset, joita

perustuslakivaliokunta aiemmassa lausunnossaan tulkitsi PL 2.3 §:n edellyttävän.

Valiokuntahan katsoi tuolloin, että kyseinen säännös oli vuoden 2004 lakiesityksessä muotoiltu

siinä määrin vaikeaselkoisesti ja väljästi, ettei sääntely ollut aivan ongelmaton PL 2.3 §:n

kannalta ja siksi sitä oli valiokunnan mukaan syytä pyrkiä täsmentämään. Ilmeisesti tähän

vaatimukseen on nyt pyritty etsimään ratkaisua uudistamalla kevyesti säännöksen sanamuotoa.

Silti säännöksen sanamuodon selkeys jättää edelleen kosolti toivomisen varaa. Toisaalta

luettuna yksityiskohtaisten perustelu) ensa valossa ja tällaisessa teknisluonteisessa

sääntelykontekstissa tämäkin säännös lienee hyväksyttävissä perustuslain laillisuusvaatimuksen

kannalta.

Ongelmallisin yksittäinen kohta vuoden 2004 esityksessä oli silloinen 12 a §:n 3 momentin

säännös, jonka mukaan merenkulkulaitos voi hakemuksesta vahvistaa alukselle paremman

jääluokan, kuin lain määräykset muutoin edellyttivät, jos siihen oli erityisiä syitä ja jos alus

poikkesi vain vähäisessä määrin kyseistä jääluokkaa koskevista määräyksistä. Kun jääluokan

vahvistaminen vaikuttaa suoraan ja olennaisella tavalla väylämaksun suuruuteen ei näin väljästi



muotoiltu poikkeamismahdollisuus ollut valiokunnan mukaan sopusoinnussa sen PL 81.1 §:n

mukaisen vaatimuksen kanssa, että verosta tulee säätää lailla. Nyt käsillä olevaan

lakiehdotukseen ei vastaavaa säännöstä sisälly, joten tämä perustuslaillinen ongelma ei nyt

aikaisemmalla tavalla aktualisoidu.

Lakiesityksen 8 §:n mukaan merenkulkulaitos voi pyytää lisätietoja ja selvityksiä sekä suorittaa

aluksella tarkastuksia, jos on perusteltua syytä epäillä, että aluksen jääluokka tai

jäissäkulkuomainaisuudet olennaisesti poikkeavat lakiehdotuksen 4 §:n mukaisista

vaatimuksista. Tarkastusvaltuuksia käytettäessä on tärkeätä kiinnittää huomiota siihen, ettei PL

10 §:n mukaista kotirauhan suojaa nauttiviin tiloihin ole luvallista tehdä tarkastuksia muutoin

kuin tilanteissa, joissa on kyse sen tasoisista turvallisuusriskeistä, joilla on riittävän kiinteä

yhteys esimerkiksi henkeä tai terveyttä suojaaviin perusoikeuksiin.

Jääluokan peruuttamista ja uuden jääluokan vahvistamista koskevat säännökset (8-9 §) ovat

myös nähdäkseni siinä määrin täsmällisesti muotoiltuja, etteivät ne muodosta merkittävää

perustuslaillisuusongelmaa. Kysymyshän ei ole varsinaisesta perusoikeusra-joituksesta samassa

mielessä kuin vaikkapa elinkeinoluvan peruuttamisessa, vaan merenkulkuelinkeinon

harjoittamista koskevasta muunlaisesta sääntelystä, joka tähtää alusliikenteen turvallisuuden ja

sujuvuuden takaamiseen.

Murtaja-avustuksen antaminen (HE 149, 10 §). Myös tältä osin säännösehdotus täyttänee

täsmällisyydeltään ne vaatimukset, joita tällaiselta talvimerenkulkua koskevalta sääntelyltä

voidaan edellyttää. Merenkulkulaitokselle annettava valtuus murtaja-avun rajoittamiseen alue-ja

satamakohtaisesti sekä harkintavalta myöntää yksittäispauksessa poikkeuksia tällaisesta

rajoituksesta on laissa pyritty määritämään siinä määrin selkein kriteerein, ettei vaaraa

mielivaltaisesta päätöksenteosta voine syntyä.

Väylämaksulakiehdotus (He 150). Yhtenä keskeisenä puutteena vuoden 2004 väylämak-

sulakiehdotuksessa oli perustuslakivaliokunnan mukaan se, ettei laista käynyt ilmi PL 81.1 §:n

edellyttämällä selkeydellä, miten ulkomaanliikenteen väylämaksu määräytyy, vaan esitys jätti

viranomaiselle veron suuruuteen vaikuttavaa harkintavaltaa laajemmin kuin perustuslaki sallii.

Nyt käsillä olevassa ehdotuksessa tätä asiaa koskevaa lakitasoista sääntelyä on olennaisesti
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täsmennetty. Lakiesityksen 6-9 § :t ilmaisevat varsin yksiselitteisesti, miten väylämaksu eri

tilanteissa määräytyy. Muutoinkin lakiehdotus nähdäkseni täyttää kyseisen perustuslainkohdan

verolaille asettamat vaatimukset.

Yhteenveto: Ei ole esteitä käsitellä lakiehdotuksia tavallisessa säätämisjärjestyksessä.



PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO */2005 vp

Hallituksen esitys väylämaksulaiksi

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 11 päivänä lokakuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen väylämak-

sulaiksi (HE 150/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne-ja viestintävaliokun-

taan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto lii-

kenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- hallitusneuvos Aila Salminen, liikenne- ja viestintäministeriö

- oikeustieteen tohtori, dosentti Pekka Länsineva

- professori Arvo Myllymäki

- professori Tuomas Ojanen.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi väylämaksulaki. Esityksen pääasiallisena tar-

koituksena on saattaa sääntely vastaamaan verolaille perustuslaista johtuvia vaatimuksia.

Väylämaksu määräytyy lakiehdotuksesta ilmenevän väylämaksun yksikköhinnan ja

PeVL */2005 vp — HE 150/2005 vp
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aluksen nettovetoisuuden perusteella. Lakiehdotus sisältää säännöksiä muun ohella väy-

lämaksun perusteista sekä maksun määräämisestä ja kantamisesta samoin kuin oikeus-

suojakeinoista.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006 eli sa-

mana päivänä kuin toisessa hallituksen esityksessä (HE 149/2005 vp) säädettäväksi eh-

dotettu laki alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta on tarkoitettu tulemaan voi-

maan.

Esitys liittyy valtion vuoden 2006 talousarvioesitykseen ja on tarkoitettu käsitel-

täväksi sen yhteydessä.

Esityksen säatämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 81 §:n

säännösten kannalta valtion veroista ja maksuista. Viranomaisen määräystenantoval-

tuuksia perusteluissa tarkastellaan perustuslain 80 §:n 2 momentin näkökulmasta. Perus-

telujen mukaan lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Hal-

litus on kuitenkin pitänyt suotavana perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista

esityksestä.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Väylämaksu

Väylämaksu ei lakiehdotuksen perusteella ole perustuslain 81 §:n 2 momentissa tarkoi-

tetulle valtion maksulle ominainen korvaus tai vastike yksilöidystä julkisen vallan pal-

velusta tai muusta vastaavasta suoritteesta. Valtiolle suoritettava väylämaksu on siten

valtiosääntöoikeudellisessa mielessä vero (PeVL 46/2004 vp, s. 3/1).

Sääntelyä on arvioitava perustuslain 81 §:n 1 momentin säännösten kannalta. Val-

tion verosta säädetään sen mukaan lailla, joka sisältää säännökset verovelvollisuuden ja

veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen oikeusturvasta. Verolaista tulee perus-

tuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan ilmetä yksiselitteisesti verovelvol-
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lisuuden piiri. Lain säännösten tulee myös olla sillä tavoin tarkkoja, että lakia soveltavien

viranomaisten harkinta veroa määrättäessä on sidottua (esim. PeVL 36/2005 vp, s. 2—3).

Maksuvelvollisia ovat lakiehdotuksen 4 §:n perusteella laivanisäntä ja tulliviran-

omaisen hyväksymä Suomessa asuva laivanisännän edustaja. Tästä ei sinänsä ole perus-

tuslain näkökulmasta huomautettavaa. Sääntelyn selkeyden takia saattaisi kuitenkin olla

aiheellista tehdä ero verovelvollisen ja verosta vastuussa olevan välille. Laivanisäntä ja

tämän Suomessa asuva edustaja näyttäisivät nimittäin molemmat olevan säännöksen sa-

namuodon mukaan verovelvollisia. Jos tarkoitus on säätää edustajan olevan vastuussa

verovelvollisena olevan laivanisännän suoritettavaksi kuuluvan veron maksamisesta (ks.

verotusmenettelylain 52 §:n 5 kohta), on lakiehdotusta tältä osin syytä täsmentää.

Väylämaksu on 5 §:n 1 momentista ilmenevän pääsäännön mukaan suoritettava,

kun lain soveltamisalaan 1 ja 2 §:n perusteella kuuluva, kauppamerenkulkua harjoittava

alus saapuu ulkomailta Suomeen tai suomalaisesta satamasta toiseen suomalaiseen sata-

maan. Rajoituksista ja poikkeuksista maksun suoritusvelvollisuuteen ovat verraten yk-

sityiskohtaiset säännökset 5 §:n 2—3 momentissa ja 10 §:n 1 momentissa. Verovelvol-

lisuuden perusteet ilmenevät lakiehdotuksesta perustuslain 81 §:n 1 momentin kannalta

moitteettomalla tarkkuudella.

Veron suuruuden perusteista on lakiehdotuksessa täsmälliset säännökset. Väylä-

maksun suuruus määräytyy 7 §:ssä olevan laskentasäännön mukaan kertomalla aluksen

nettovetoisuus väylämaksun yksikköhinnalla. Säännökset aluksen nettovetoisuuden

määrittämisestä ovat 2 §:n 5 kohdassa ja 9 §:ssä. Risteilyaluksen ja suurnopeusaluksen

yksikköhinta käy ilmi 6 §:n 2 momentista. Lastialuksen ja matkustaja-aluksen yksikkö-

hinta taas määräytyy aluksen jääluokan perusteella 6 §:n 1 momentista ilmenevän taulu-

kon mukaisesti. Aluksen kuulumisesta jääluokkaan sisältyvät veron suuruuden perustei-

siin kohdistuvan sääntelytasovaatimuksen kannalta riittävän täsmälliset säännökset toi-

sessa hallituksen esityksessä (HE 149/2005 vp) säädettäväksi ehdotettuun lakiin alusten

jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (PeVL */2005 vp), johon nyt arvioitavana olevan

väylämaksulakiehdotuksen 2 §:n 8 kohdassa jääluokan osalta viitataan. Väylämaksun

enimmäismäärä aluskäynniltä käy ilmi lakiehdotuksen 8 §:stä ja maksujen vuotuinen

enimmäismäärä 10 §:stä. Säännökset alennetusta väylämaksusta 11 ja 12 §:ssä ovat
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riittävän täsmälliset. — Lakiehdotus sisältää asianmukaiset säännökset verovelvollisen

oikeusturvasta.

Sääntelystä ei näiltä osin ole perustuslain 81 §:n 1 momentin kannalta huomautet-

tavaa.

Lakiehdotus alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta (HE 149/2005 vp) on

valtiosääntöoikeudellisesti sidoksissa nyt arvioitavana olevaan väylämaksulakiehdotuk-

seen. Siksi on asianmukaista, että eduskunta käsittelee ensiksi mainitun lakiehdotuksen

ennen väylämaksulakiehdotusta.

Arviomaksatus

Väylämaksun maksatus on 16 §:n perusteella toimitettava arvion mukaan, jos 13 §:ssä

tarkoitettua väylämaksuilmoitusta maksun määräämistä varten ei ole annettu tai ilmoi-

tusta ei voida oikaistunakaan panna väylämaksun määräämisen perusteeksi.

Ehdotetun kaltaiset säännökset viranomaisen arvioon perustuvasta verotuksesta

ovat verolainsäädännössä yleisiä (esim verotusmenettelylain 31 §). Tällaisen sääntelyn

taustalla on ajatus, ettei verovelvollisuuteen liittyvän ilmoitus- tai tietojenantovelvolli-

suuden laiminlyönti saa merkitä vapautusta veron suorittamisesta. Verovelvollinen voi

yleensä välttää arvioverotuksen antamalla verotuksen toimittamista varten asianmukaiset

tiedot viranomaiselle.

Viranomaisen arvion kohteena voivat olla vain veron eli väylämaksun määräämi-

seen ehdotetun lain mukaan vaikuttavat seikat. Arviomaksatus voidaan toimittaa vain

ehdotetussa 16 §:ssä tarkoitetuissa sellaisissa poikkeustilanteissa, joissa maksun mää-

räämiseksi ei ole käytettävissä riittäviä tietoja. Väylämaksun määräämiseksi ei tämän

kaltaisissa tilanteissa käytännössä ole oikeasuhtaisuuden ja hyvän hallinnon muiden

vaatimusten kannalta asianmukaista, veihtoehtoista keinoa.

Viranomaisen harkintavallan käyttöä sitoo merkittävästi se, ettei väylämaksua saa

arvionkaan perusteella määrätä lakiehdotuksen 8 ja 10 §:ssä mainittuja enimmäismääriä

suuremmaksi. Maksuvelvolliselle on ennen päätöksen tekemistä varattava 16 §:n 2 mo-

mentin mukaan tilaisuus tulla kuulluksi. Oikeusturvan kannalta on lisäksi merkityksel-

listä, että maksupäätöksessä on mainittava arvion perusteet ja että päätökseen voi hakea
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valittamalla muutosta. Ehdotettu sääntely arviomaksatuksesta ei vaikuta lakiehdotuksen

käsittelyjärjestykseen.

Lakiehdotusta on kuitenkin hyvän hallinnon vaatimusten asianmukaisen huomioon

ottamisen takia aiheellista täydentää säännöksellä viranomaisen velvollisuudesta kehottaa

maksuvelvollista arviomaksatuksen uhalla antamaan väylämaksuilmoitus tai

täydentämään puutteellista ilmoitusta viranomaisen asettamassa määräajassa.

Lakiehdotuksen 16 §:n 2 momentissa samoin kuin 21 §:ssä on erityissäännöksiä

maksuvelvollisen kuulemisesta. Valiokunta huomauttaa, että hallintolaki sisältää väylä-

maksuasioita käsitteleviin tulliviranomaisiin sovellettavat yleissäännökset asianosaisen

kuulemisesta.

Väylämaksun huojentaminen

Tullihallitus voi lakiehdotuksen 23 §:n 1 momentin nojalla alentaa suoritettua tai suori-

tettavaa väylämaksua taikka poistaa maksun kokonaan, jos sen periminen täysimääräisenä

olisi olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta tai huojennukselle on erityisiä

syitä. Sama koskee maksunlisäystä, viivekorkoa ja maksun lykkäyksen vuoksi suo-

ritettavaa korkoa.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt ehdotetun kaltaisen veronhuojennustoimivallan

säätämistä viranomaiselle sinänsä valtiosääntöoikeudellisesti mahdollisena (PeVL

17/1982 vp, s..... PeVL 4/1991 vp, s. 1—2, PeVL 1/1998 vp, s.PeVL 19/2002 vp, s. 6—

7). Huojennus valtuudet eivät kuitenkaan saa olla niin laajat, että kulloisenkin lain

sanamuodon mukainen oikeustila verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista voisi

valtuuksia käyttämällä olennaisesti muuttua. Huojennusmahdollisuuden tulee siten jäädä

selvästi poikkeukselliseksi suhteessa laissa säädettäviin veron määräytymisperusteisiin.

Laista tulee käydä ilmi huojennusten hyväksyttävät myöntämisperusteet samoin kuin se,

missä tarkoituksessa huojennuksia voidaan myöntää. Sääntelyyn kohdistuvat tällaiset

vaatimukset perustuvat osin perustuslain 6 §:n yhden vertaisuussäännök-siin, jotka on

otettava asianmukaisesti huomioon myös huojennusvaltuuksia käytännössä sovellettaessa.

Ehdotettu säännös on valiokunnan aiemman käytännön valossa ongelmaton siltä

osin kuin huojennustoimivallan perusteena on täysimääräisen maksun ilmeinen kohtuut-
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tomuus (PeVL 4/1991 vp, s. 2/1). Sen sijaan poikkeuksellisuuteen sinänsä viittaava mah-

dollisuus myöntää huojennusta "erityisistä syistä" jää sääntelyn täsmällisyyden näkö-

kulmasta aivan liian avoimeksi etenkin, kun erityisiä syitä ei ole säännöksessä luonneh-

dittu esimerkein eikä huojennustoimivaltaa ole näiltä osin sidottu säännöksessä min-

käänlaisiin tarkoituksiin. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä siksi

on, että lakiehdotuksen 23 §:n 1 momentista poistetaan maininta erityisistä syistä. Jos

huojennustoimivallan luomista muita kuin kohtuuttomia tilanteita varten pidetään tar-

peellisena, tulee lakiehdotusta täydentää riittävän täsmällisillä säännöksillä huojennuksen

hyväksyttävistä myöntämisperusteista ja -tarkoituksista (vrt. verotusmenettelylain 88 §).

Tullihallitus voi 23 §:n 1 momentin perusteella myöntää huojennusta "määräämil-

lään ehdoilla". Näin avoin säännös viranomaisen toimivallasta ei ole sopusoinnussa pe-

rustuslain 81 §:n 1 momentissa olevan lailla säätämisen vaatimuksen eikä julkiseen val-

taan perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan kohdistuvan lainalaisuusvaatimuksen näkö-

kulmista. Momenttia on siksi täydennettävä viranomaisen toimivaltaa rajaavilla mainin-

noilla esimerkiksi siitä, mistä seikoista taikka minkä tyyppisiä tai miltä kannalta tarpeel-

lisia ehtoja huojentamispäätöksellä voidaan verovelvolliselle asettaa. Lakiehdotuksen

täydentäminen tällä tavoin on edellytys sen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjär-

jestyksessä.

Muita seikkoja

Lakiehdotuksen 23 §:n 2 momentti. Väylämaksun suorittamiseen voidaan momentin

nojalla myöntää lykkäystä. Tällaisissa tilanteissa asetettavasta vakuudesta samoin kuin

lykkäyskorosta säädetään momentin perusteella valtiovarainministeriön asetuksella.

Avoin —ja vieläpä ministeriölle osoitettu — valtuus säätää asetuksella perustuslaissa

turvatun omaisuudensuojan kannalta merkityksellisistä seikoista ei täytä sääntelytasoon

perustuslain 15 §:n 1 momentista ja perustuslain 80 §:n 1 momentista johtuvia vaatimuk-

sia. Valtuutus on siksi poistettava, jotta lakiehdotus voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä. Mahdollisesti tarvittavat säännökset vakuuden asetta-

misvelvollisuuden ja koronmaksuvelvollisuuden perusteista on annettava lailla samoin
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kuin säännökset koron suuruuden määräytymisestä. Tällaisen sääntelyn yhteydessä val-

tioneuvostolle on mahdollista säätää valtuus antaa asetuksella lakia tarkempia säännöksiä.

Momentin kieliasua on valiokunnan mielestä syytä kohentaa. Kielellisin perustein

on nimittäin jossain määrin epäselvää, mihin seikkaan sanalla "siihen" momentissa vii-

tataan.

Lakiehdotuksen 18 §:n 2 momentti. Virhemaksun suuruutta määrättäessä on lainkohdan

mukaan otettava huomioon paitsi menettelyn moitittavuus ja toistuvuus myös "muut

asiaan vaikuttavat seikat". Lakiehdotuksesta tai esityksen perusteluista ei käy ilmi, mitä

säännöksessä tarkoitetut muut seikat voisivat olla. Epäselvää on sekin, mihin "asiaan"

vaikuttavista seikoista säännöksessä on kysymys. Momenttia on tarpeen selkeyttää esi-

merkiksi täydentämällä sitä joihinkin "muita seikkoja" kuvaaviin mainintoihin viittaavalla

rinnastuvuuslausekkeella ("... muut näihin rinnastettavat seikat").

Lakiehdotuksen 2 §:n 3 ja 9 kohta. Perustuslakivaliokunta kiinnittää liikenne- ja vies-

tintävaliokunnan huomiota määritelmiä sisältävän pykälän 3 kohtaan, jossa on paitsi ris-

teilyaluksen myös risteilyliikenteen määritelmä. Risteilyaluksen määritelmä on muotoiltu

osin alusta koskeviin aineellisiin oikeussääntöihin perustuvaksi, mikä ei ole asian-

mukaista määritelmäsäännöksessä.

Lakiehdotuksen 6 § väylämaksun yksikköhinnasta on siinä määrin yksiselitteinen ja

selkeä, että 6 §:ään kohdistuvaksi viittaukseksi muotoiltu 2 §:n 9 kohdan määritelmä

samasta asiasta on tarpeeton.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 23

§:stä tekemät valtiosääntöoikeudelliset

huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon

ja jos eduskunta hyväksyy toisessa hallituksen

esityksessä (HE 149/2005 vp ) olevan la-
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kiehdotuksen riittävän täsmälliset säännökset

veron suuruuden perusteista.
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