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HE ilmailulaiksi (139/2005) - perustuslakivaliokunta 26.10.2005

Valtion liikelaitoskin voimaantulon johdosta on ollut tarpeen tarkastella oikeussääntöjen antamista ja julkisten
hallintotehtävien hoitamista Ilmailulaitoksessa. Tarkastelussa pidettiin asianmukaisena ja perustuslain lähtökohtia
tukevana sanottujen tehtävien erottamista Ilmailulaitoksen liiketoiminnasta. Tässä tarkoituksessa ehdotetaan toisessa,
tähän liittyvässä hallituksen esityksessä (138/2005) perustettavaksi itsenäinen virasto, Ilmailuhallinto. Sille osoitettaisiin
virastoa koskevassa laissa yleisellä tasolla ja nyt puheena olevassa laissa yksityiskohtaisella tasolla valtuudet
oikeussääntöjen antamiseen ja ilmailun julkisten hallintotehtävien suorittamiseen.

Sanottu yksityiskohtainen Ilmailuhallinnon valtuuksien määrittely on edellyttänyt ilmailulain koko-
naisuudistusta.

1. Oikeussääntöjen antaminen

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvostoja ministeriö voivat antaa asetuksia laissa säädetyn valtuuden
nojalla. Valtuuttavien säännösten on kuitenkin täytettävä perustuslakivaliokunnan lausuntokäytän-nössä edellytetyt
täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset. Lakiesitykseen sisältyy asetuksenantovaltuuksia valtioneuvostolle ja
liikenne-ja viestintäministeriölle. Nämä valtuudet on määritelty täsmällisesti ja tarkkarajaisesti eikä niiden nojalla
annettaisi säännöksiä, joista tulisi säätää lailla.

Valtioneuvoston ja ministeriön asetuksenantovallan lisäksi olennaisia ovat lakiesitykseen sisältyvät laajat valtuudet
Ilmailuhallinnolle oikeussääntöjen antamiseen (yli 40 normivaltuutta). Esitykseen sisältyy myös eräitä normivaltuuksia
sotilasilmailun viranomaisyksikölle.

Hallituksen esityksessä on huolellisesti otettu huomioon perustuslain 80 §:n 2 momentin säännös oikeudesta valtuuttaa
lailla ministeriötä alempi viranomainen antamaan oikeussääntöjä, kun siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä
syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tässä tapauksessa erityisiksi
syiksi on katsottu sääntelyn teknisyys ja sääntelyyn liittyvät ammatilliset erityispiirteet sekä sääntelyn riippuvuus ilmailun
kansainvälisten järjestöjen normeista ja suosituksista sekä Euroopan yhteisöjen lainsäädännöstä. Sääntelyn kansainvälisen
kehikon johdosta tähän sääntelyyn ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä.

Ilmailuhallinnon norminantovaltuudet on soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Ilmailuhallinnon määräyksillä ei säädetä
yksilön oikeuksien eikä velvollisuuksien perusteista eikä muista lain alaan kuuluvista asioista. Ilmailuhallinnon
norminantovalta kohdistuu suppeisiin ja asiantunteviin erityisryhmiin.

Laajan valtuuden osoittaminen nimenomaan Ilmailuhallinnolle oikeussääntöjen antamiseen on perusteltua ensinnäkin
sen johdosta, että voimassa olevan lainsäädännön nojalla tämä valta nyt on Ilmailulaitoksella ja siellä
Lentoturvallisuushallinnolla ja Lentoliikennehallinnolla, joista Ilmailuhallinto muodostettaisiin. Ilmailuhallinnossa tulee
siten olemaan asiantuntemus näiden oikeussääntöjen valmisteluun. Toiseksi käyttäjien kannalta on merkityksellistä, että
he voivat jatkossakin kääntyä sen saman, asiantuntevan tahon puoleen, joka nytkin tässä tarkoitetut oikeussäännöt antaa.

Euroopan yhteisöjen ilmailua koskevaa lainsäädäntöä kehitetään nopeasti kattamaan valtaosa ilmailua koskevista
seikoista. Yhteisön sääntely koskee mm. ilma-aluksia, niiden huoltoa ja rekisteröintiä, lento-ja huoltotoimintaan
osallistuvaa henkilöstöä ja sen lupakirjoja ja rekisteröintiä, toimintaa ilma-aluksessa, kaupallista ilmakuljetusta,
lentopaikkoja ja lennonvarmistusta sekä vakuutuksia, onnettomuuksia ja vaaratilanteita. Yhteisön säädökset annetaan
pääosin jäsenvaltiossa suoraan sovellettavina asetuksina. Ehdotettu lainsäädäntö koskee tältä osin lähinnä niitä "reuna-
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alueita", joita yhteisön lainsäädäntö ei joko vielä tai asian vähämerkityksisyyden johdosta myöhemminkään koske. Sekä
ilmailun kansainvälisen sopimusjärjestelmän että yhteisön oikeudellisen sääntelykehikon
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ulkopuolella ovat ja osin jatkossakin jäävät kansallinen valtion rajojen sisäpuolella tapahtuva ilmailu ja erityisesti
harrasteilmailu.

Siltä osin kuin yhteisön lainsäädäntö laajenee kattamaan sellaisia osa-alueita, jotka vielä ovat kansallisessa päätösvallassa,
osa tässä esityksessä ehdotetuista säännöksistä jää muutaman vuoden tähtäyksellä merkityksettömiksi.

2. Julkisen hallintotehtävän hoitaminen

Esityksessä ehdotetaan, että Ilmailuhallinnon lisäksi eräät yksityiset saisivat valtuuden hoitaa tiettyjä julkisia
hallintotehtäviä. Tällaisia valtuuksia myönnettäisiin lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiolle lentokel-poisuuden
tarkastamiseen (esityksen 29 §), lentoaseman pitäjälle siviili-ilmailun turvaamiseen liittyviin toimenpiteisiin ja
järjestelyihin (102 §) ja valtakunnalliselle harrasteilmailun järjestölle harrasteilmailun valvontaan liittyviin tehtäviin (163
§). Näitä tehtäviä on tarkasteltu perustuslain 124 §:n valossa ja todettu, etteivät tehtävät pidä sisällään sellaista
merkittävää julkisen vallan käyttöä, etteikö niitä voitaisi antaa muun kuin viranomaisen hoidettaviksi. Kaikissa
mainituissa kolmessa tapauksessa on varmistettu hyvän hallinnon takeet asettamalla valtuuden saajalle velvoite noudattaa
hallintolain, sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa annetun lain, kielilain, viranomaistoiminnan julkisuudesta
annetun lain ja arkistolain säännöksiä. Lisäksi kaikissa kolmessa tapauksessa säädettäisiin mahdollisuudesta hakea
yksityisen päätökseen oikaisua Ilmailuhallinnolta.

Vähämerkityksisten julkisten hallintotehtävien antaminen yksityisten hoidettavaksi perustuu käytännön syiden
(asiantuntemus, tehtävien taloudellinen hoitaminen, palvelu yms.) lisäksi Euroopan yhteisön lainsäädännössä yleisesti
sovellettuun ilmoitettujen/hyväksyttyjen laitosten periaatteeseen ja osin suoraan yhteisön lainsäädäntöön, jossa
velvoitetaan jäsenvaltiot nimeämään ilmoitetut laitokset suorittamaan valvonta-, hyväksyntä- ja vastaavia tehtäviä.

Erikseen on tarkasteltu perustuslain 124 §:n valossa lennonvarmistustoimintaa (12 luku). Sitä ei pidetä julkisena
hallintotehtävänä vaan liitteessä lähemmin mainituilla perusteilla operatiivisena tehtävänä, osana lentoliikenteen
turvallisuuden varmistamista ja sujuvuuden hallintaa.

3. Perusoikeuksien keskinäinen punninta

Ilmailu on toimintaa, johon sääntelemättömänä liittyisi muusta yhteiskunnassa harjoitetusta toiminnasta poikkeava
onnettomuuden riski. Sen johdosta ilmailulle on kehitetty pitkän ajan kuluessa ja kansainvälisesti tiukka
turvallisuusjärjestelmä. Tämä turvallisuusjärjestelmä, johon sisältyy sekä teknisiä että toiminnallisia vaatimuksia samoin
kuin lähes kaikkien toimintojen luvanvaraisuus, rajoittaa merkittävällä tavalla eräiden perusoikeuksien toteutumista.
Säännöksillä ja määräyksillä sekä lupajärjestelmällä rajoitetaan perusoikeuksista ainakin elinkeinovapautta. Säännösten,
määräysten ja lupajäqestelmän voidaan katsoa joissain tapauksissa rajoittavan myös yhdenvertaisuutta, liikkumisvapautta
ja omaisuuden suojaa.

Perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen,
koskemattomuuteen ja turvallisuuteen. Näin ollen turvallisuusperustetta voidaan pitää laillisena perusteena rajoittaa muita
oikeuksia. Ilmailua koskevan yksityiskohtaisen sääntelyn ja toimintojen luvanvaraisuuden avulla parannetaan yksilöiden
ja yhteiskunnan turvallisuutta.

Perusoikeuksien rajoitusperusteen hyväksyttävyyttä tulee arvioida perusoikeusjärjestelmän kokonaisuuden kannalta
ottaen huomioon, että perusoikeutta voivat rajoittaa toisten ihmisten perusoikeudet tai muut painavat yhteiskunnalliset
intressit. Merkittävä peruste sekä sääntelyn yksityiskohtaisuudelle että laajalle lupajärjestelmälle on lisäksi se, että
sääntely perustuu ilmailun kansainvälisiin sopimuksiin ja niiden liitteisiin sekä ennen kaikkea yhteisölainsäädäntöön.

4. Luvan tai hyväksynnän myöntäminen ja peruuttaminen

Perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissaan katsonut, että elinkeinoluvan myöntämisen tulee yleensä perustua
oikeusharkintaan, ei tarkoituksenmukaisuusharkintaan. Valiokunta on todennut, että harkintavallan käyttö on poikkeus ja
pääsääntönä on sidottu harkinta.

Tästä syystä luvan tai hyväksynnän myöntämisen edellytyksiä koskevat säännökset on ehdotuksessa pääsääntöisesti
kirjoitettu siten, että yksilö voi riittävällä varmuudella ennakoida, saako hän luvan vai ei.
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Lain tasolla säädettäisiin luvan, kelpoisuuden, hyväksynnän tai vastaavan myöntämisen yleisistä perusteista.
Ilmailuhallinto antaisi tarkemmat määräykset luvan, kelpoisuuden, hyväksynnän tai vastaavan myöntämisen
ehdoista ja muun muassa tarvittavista asiakirjoista. Nämä tarkemmat määräykset julkaistaisiin Ilmailuhallinnon
määräyskokoelmassa ja ne olisivat kansalaisten saatavilla muun muassa internetissä. Monissa tapauksissa sekä
yleiset että yksityiskohtaiset luvan tai hyväksynnän ehdot ovat asianomaisessa yhteisöasetuk-sessa, jolloin niitä
ei otettaisi kansalliseen lainsäädäntöön.

Perustuslakivaliokunta on useasti ottanut kantaa luvan peruuttamiseen. Valiokunta on katsonut luvan pe-
ruuttamisen olevan yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimintana vaikutuksiltaan jyrkempi kuin
haetun luvan epääminen. Tämän toteuttamiseksi vähäisten väärinkäytösten johdosta luvan tai hyväksynnän
haltijalle annettaisiin ensin huomautus tai varoitus ja vasta sitten, jos annetut huomautukset ja varoitukset eivät
ole johtaneet toiminnassa esiintyvien puutteiden korjaamiseen, toiminta väliaikaisesti keskeytettäisiin tai
kiellettäisiin taikka lupa tai hyväksyntä peruutettaisiin. Lupa tai hyväksyntä tulisi kuitenkin voida peruuttaa
välittömästi tai toiminta keskeyttää tai kieltää, jos luvan tai hyväksynnän haltija rikkoo toistuvasti tai
olennaisella tavalla ja turvallisuutta vaarantaen ilmailua koskevia määräyksiä.

Samanlaista portaittaista peruuttamismenettelyä ei ole perusoikeuksien kannalta tarpeen eikä toisaalta tur-
vallisuuden kannalta syytäkään soveltaa ilma-aluksille tai lentoturvallisuuteen liittyville laitteille myönnettyihin
lupiin ja hyväksyntöihin. Ilmailuhallinto voisi peruuttaa lentokelpoisuustodistuksen, lentokelpoisuu-den
tarkastustodistuksen tai luvan ilmailuun taikka kieltää ilma-aluksen käytön ilmailuun, jos todetaan, ettei ilma-
alus ole lentokelpoinen tai enää täytä lentoturvallisuuden vaatimuksia.

5. Muut perustuslakiin liittyvät seikat

Muistion liitteenä on esityksen suhdetta perustuslakiin ja säätämisjärjestystä koskeva ote hallituksen esi-
tyksestä. Säätämisjärjestysperusteluissa on tarkasteltu edellä sanotun lisäksi elinkeinovapautta, kansalaisten
yhdenvertaisuutta, liikkumisvapautta, omaisuuden suojaa, kotirauhaa ja julkisen hallintotehtävän hoitamista
sivuavia ehdotuksia.

Hallitus on tarkastelussaan päätynyt siihen, että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisessa lainsäätämisjär-
jestyksessä.
LIIKENNE JA VIESTINTÄMINISTERIÖ MUISTIO Sivu 4 (6)
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LIITE

Ote hallituksen esityksestä ilmailulaiksi (139/2005)

4. Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys

4.1 Johdanto

Perustuslain 80 §:n mukaan yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain
mukaan muutoin kuuluvat lain alaan, on säädettävä lailla. Perustuslakia koskevissa hallituksen esityksen
perusteluissa (HE 1/1998 vp) todetaan, että kaikki yksilön oikeusasemaan vaikuttavat keskeiset säännökset tulisi
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antaa lailla. Asetuksen antaja voitaisiin kuitenkin lailla valtuuttaa antamaan tarkempia säännöksiä yksilön
oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä vähäisistä yksityiskohdista.

Esityksen tarkoituksena on muun ohessa saattaa ilmailua koskevat säännökset vastaamaan perustuslain 80
§:ssä olevaa vaatimusta.

Ehdotettuun ilmailulakiin otettaisiin ilma-alusten, lupakirjojen, lentopaikkojen ja ilmailun osalta kaikki yk-
silön oikeuksien ja velvollisuuksien kannalta keskeisimmät säännökset.

Kansalaisten oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita koskevien säännösehdotusten lisäksi esitys sisältää
perustuslain kannalta muita merkityksellisiä säännöksiä, jotka liittyvät elinkeinonvapauteen. Eräillä säännöksillä
on myös vähäistä kosketuskohtaa yhdenvertaisuuteen, liikkumisvapauteen tai omaisuuden suojaan.

Lisäksi ehdotetut säännökset sisältävät asetuksenantovaltuuksia valtioneuvostolle ja liikenne- ja viestintä-
ministeriölle sekä määräystenantovaltuuksia Ilmailuhallinnolle ja sotilasilmailuviranomaiselle. Ilmailulaki
sisältäisi myös rangaistussäännöksiä.

4.2 Valtuussäännökset

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan valtioneuvostoja ministeriö voivat antaa asetuksia laissa säädetyn
valtuuden nojalla. Valtuuttavien säännösten on kuitenkin täytettävä perustuslakivaliokunnan lausuntokäytän-
nössä (esimerkiksi PeVL 11/1999 vp ja PeVL 23/2000 vp) edellytetyt täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden
vaatimukset.

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa antamaan oike-
ussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asi-
allinen merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Asetuksenantovaltuuksiin verrattuna
tällaiseen valtuuteen kohdistuu yleistä tarkkarajaisuusvaatimusta pidemmälle menevä vaatimus valtuuden
kattamien asioiden määrittelemisestä tarkasti laissa. Valtuuden tulee lisäksi perustuslain nimenomaisen sään-
nöksen mukaan olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu (esimerkiksi PeVL 46/2001 vp). Muiden viran-
omaisten norminantovalta on perustuslain näkökulmasta poikkeuksellista (PeVM 10/1998 vp). Perustuslaki-
uudistuksen yhteydessä mainittiin esimerkkinä viranomaisen norminantovallasta tekninen ja vähäisiä yksi-
tyiskohtia koskeva sääntely, johon ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä (HE 1/1998 vp, myös PeVL
16/2002 vp).

Osittain kansainvälisistä sopimuksista ja Euroopan yhteisön lainsäädännöstä johtuen ilmailua koskeva
normisto on laajaa. Säännökset ja määräykset ovat yksityiskohtaisia ja liittyvät usein ilma-alusten ja lennon-
varmistuksen tekniikkaan.

Valtioneuvoston ja liikenne-ja viestintäministeriön asetuksenantovaltaa ja Ilmailuhallinnon määräystenan-
tovaltaa on lähemmin käsitelty yleisperustelujen 3.2 kohdan Oikeussääntöjen antaminen -jaksossa.

Ehdotettujen asetuksenantovaltuuksien mukaan valtioneuvosto antaisi asetuksia eräistä periaatteellisesti
tärkeistä asioista. Ilmailuhallinnon määräystenantovalta, vaikka olisikin määrällisesti laajaa, rajoittuisi tek-
nisluonteisiin ja yhteiskunnalliselta merkitykseltään vähäisiin asioihin. Sääntelyyn liittyy runsaasti ammatil-
lisiksi luonnehdittavia erityispiirteitä. Perusmslakivaliokunta on lausuntokäytännössään (esimerkiksi PeVL
25/2000 vp, PeVL 52/2001 vp ja PeVL 16/2002 vp) katsonut, että yksityiskohtaisten määräysten antamisval-
tuuksien uskominen alan valvonnasta vastaavalle asiantuntijaviranomaiselle on soveliasta.

4.3 Elinkeinovapaus

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa valitsemallaan elin-
keinolla. Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään (esimerkiksi PeVL 35/1998 vp, PeVL 4/2000 vp,
PeVL 23/2000 vp, PeVL 28/2000 vp ja PeVL 28/2001 vp) pitänyt elinkeinovapautta perustuslain 18 §:n 1
momentin mukaisena pääsääntönä, mutta katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraistamisen olevan poikkeuk-
sellisesti mahdollista. Valiokunta on pitänyt tärkeänä, että säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä
antavat ennustettavuuden viranomaistoimista. Lupaviranomaisen harkinnan tulee perustua sidottuun harkitaan.

Esityksen suhdetta perustuslain elinkeinovapautta koskevaan säännökseen on käsitelty yksityiskohtaisemmin
yleisperustelujen 3.2 kohdan Ilmailuun liittyvien toimintojen luvanvaraisuus -jaksossa. Tuossa kohdassa
tarkoitetut hyväksynnät olisivat verrattavissa toimilupaan. Ehdotetut säännökset eivät sisältäisi perustuslain
kannalta ongelmallisia perusoikeusrajoituksia.

4.4 Yhdenvertaisuus, liikkumisvapaus ja omaisuuden suoja

Ehdotetun lain lukuisat lupavaatimukset johtavat siihen, ettei kansalaisia kohdella yhdenvertaisesti. Osa
kansalaisista ja yrityksistä saa luvan ja osa ei.

Lupavaatimuksilla on vaikutusta myös liikkumisvapauteen, Voidaan katsoa, että esimerkiksi lupakirjan
epääminen rajoittaa kansalaisen liikkumisvapautta.

Jos ilmailuun liittyvä lupa peruutetaan, tällä saattaa olla vaikutusta omaisuuden suojaan. Yritykseen sijoitettu
omaisuus saattaa muuttua arvottomaksi tai vähempiarvoiseksi.

Näitä perusoikeuksia merkittävämpi perusoikeus on kuitenkin oikeus elämään, koskemattomuuteen ja tur-
vallisuuteen. Turvallisuusperustetta voidaan pitää laillisena perusteena rajoittaa muita oikeuksia. Yhdenver-
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taisuuden, liikkumisvapauden ja omaisuuden suojan tulee väistyä tapauksissa, joissa lupa vaaditaan sekä
asianomaisen itsensä että kyydissä olevien matkustajien tai kolmansien osapuolien turvallisuuden varmista-
miseksi. Lupa on voitava myös peruuttaa, jos luvanhaltija ei enää täytä luvan saamisen edellytyksiä tai syyl-
listyy vakaviin tai toistuviin rikkomuksiin. Edellä 3.2 kohdan Ilmailuun liittyvien toimintojen luvanvaraisuus -
jaksossa on jo todettu, ettei ilmailun harjoittamista voida pitää perusoikeutena. Lupavaatimus ei siten ole tässä
tarkoitetun kolmen perusoikeuden kannalta ongelmallinen.

4.5 Kotirauha

Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen kotirauha on turvattu. Ilmailulakiehdotuksen 154 §:n 3 momentin
mukaan Ilmailuhallinnolla on oikeus lentoturvallisuuden valvomiseksi tarkastaa lentopaikka ja muu ilmailua
palveleva alue sekä niillä olevat rakennukset, rakennelmat ja laitteet, ei kuitenkaan rakennusten asuintiloja.
Ehdotettu säännös ei siten ole perustuslaissa turvatun kotirauhan kannalta ongelmallinen.

4.6 Julkisen hallintotehtävän hoitaminen

Esityksen 12 luvussa tarkoitettujen lennonvarmistuspalvelujen antamiseen liittyy joiltain osin julkisen vallan
käyttämistä. Sen johdosta asiaa on tarkasteltu perustuslain 124 §:n kannalta.

Ilmailulaitoksen tehtäviin ei kuuluisi hallintopäätösten tekeminen vaan kysymys olisi operatiivisista tehtä-
vistä, jotka kohdistuvat rajattuun ammattiryhmään, tapahtuvat huomattavan teknisessä ympäristössä ja joiden
hoitamiseen Ilmailulaitoksella voidaan katsoa olevan paras mahdollinen pätevyys ja organisaatio. Perustus-
lakivaliokunta on vastaavanlaisissa tilanteissa (PeVL 24/2001 vp, s. 4, PeVL 28/2001 vp, s. 4-5, PeVL 2/2002,
s. 2) katsonut, että perusoikeuksien, oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten turvaamisesta voidaan
tällaisissa tehtävissä huolehtia palvelun tarjontaan sovellettavan lainsäädännön asianmukaisuuden, asianomaisen
henkilöstön pätevyyden ja heidän toimintaansa kohdistuvan riittävän julkisen valvonnan avulla. Näin ollen ei
olisi estettä sille, että lennonvarmistustehtäviä hoidetaan Ilmailulaitoksessa osana sen liiketoimintaa, mutta
tarpeellisin osin liikenne-ja viestintäministeriön omistajaohjauksessa ja valvonnassa sekä Ilmailuhallinnon
viranomaisvalvonnassa.

Lennonvarmistus on suurelta osin lentoliikenteen sujuvuuden hallintaa, jossa vastuu ilma-aluksen ohjailusta ei
siirry lennonjohtajalle. Kysymys on lähinnä ohjeiden ja neuvojen antamisesta ilma-aluksen päällikölle sekä
ilmailun asiantuntijana toimimisesta.
Yhtenäistä eurooppalaista ilmatilaa koskevan säädöspaketin valmistelun lähtökohtana oli tilanne, jossa lähes
kaikissa jäsenvaltioissa lennonvarmistuspalvelut hoidetaan kaupalliselta pohjalta. Jäsenvaltio voi nimetä
alueellaan olevaan ilmatilan lohkoon palvelun tarjoajaksi minkä tahansa jossakin jäsenvaltiossa luvan saaneen
palveluntarjoajan. Siten jompaankumpaan tai molempiin Suomen nykyisistä ilmatilan lohkoista voidaan
palveluntarjoajaksi nimetä joko suomalainen tai toisesta jäsenmaasta oleva lennonjohtoyritys. Mahdollista on
myös, että suomalainen ilmaliikennepalvelujen tarjoaja ottaa hoitaakseen jonkin naapurimaan lennonjohdon.

Esityksen 29 §:ssä ehdotetaan, että Ilmailuhallinto voi valtuuttaa lentokelpoisuuden hallintaorganisaation
myöntämään ja uudistamaan lentokelpoisuuden tarkasmstodistuksen. EASA-asetuksen mukainen lentokel-
poisuuden hallintaorganisaatio on tulevaisuudessa pääsääntö ja viranomaisen antama tarkastustodistus siir-
tymäkauden ilmiö. Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen myöntäminen tai uudistaminen ei sisällä merkit-
tävää julkisen vallan käyttöä.

Esityksen 163 §:ssä ehdotetaan, että Ilmailuhallinto voisi sopimuksella siirtää valtakunnalliselle rekiste-
röidylle harrasteilmailun järjestölle harrasteilmailun valvontaan liittyviä julkisia hallintotehtäviä. Järjestöt
valvovat nykyisin useissa Euroopan unionin jäsenvaltioissa laajasti harrasteilmailutoimintaa, mikä vastaa
yleisemminkin kansainvälistä käytäntöä. Sopimuksella siirrettävät tehtävät eivät sisältäisi merkittävää julkisen
vallan käyttöä.

4.7 Säätämisjärjestyksen arviointia Edellä kuvatun perusteella lakiehdotus voidaan käsitellä

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
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Lainvalmisteluosasto
Lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren 26.10.2005

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS ILMAILULAIKSI (HE 139/2005 vp)

1 Yleisiä arvioita esityksestä

Ehdotetulla esityksellä ilmailulaiksi on yhtymäkohtia hallituksen esitykseen laeiksi
Ilmailulaitoksesta, Ilmailuhallinnosta ja lentoliikenteen valvontamaksusta sekä eräiden
niihin liittyvien lakien muuttamisesta (HE 138/2005 vp). Ilmailulaissa säädettäisiin mm.
lennonvarmistuksesta. Oikeusministeriö viittaa siltä osin esityksestä 138/2005 antamaansa
lausuntoon.

Oikeusministeriö on antanut laajan lausunnon esitysluonnoksesta. Suuri osa
ministeriön korjausehdotuksista on otettu jatkovalmistelussa huomioon.

Ehdotettu laki perustuu hyvin monimutkaiseen ja teknisluontoiseen
kansainväliseen sääntelyyn. Lukuisat viittaukset niihin sekä sisäiset viittaukset ehdotetussa
laissa ja lukuisat asetuksenantovaltuutukset tekevät kokonaisuuden hahmottamisen hyvin
vaikeaksi.

2 Ehdotus laiksi Ilmailulaitoksesta

Norminantovaltuuksista

Lakiehdotus sisältää useita Ilmailuhallinnon norminantovaltuuksia koskevia säännöksiä.
Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan ministeriötä alempi 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. Sääntelyn kohteeseen liittyvä erityinen syy voi olla sääntelyyn
liittyvien ammatillisten erityispiirteiden lisäksi esimerkiksi se, että sääntelyä joudutaan
muuttamaan poikkeuksellisen usein tai nopeasti. Tällaisen valtuuden tulee olla
soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Lisäksi perustuslaista johtuu, että valtuuden
kattamat asiat on määriteltävä tarkasti laissa (PeVL 34/200 vp). Perustuslain 80 §:n 1 ja 2
momentin säännökset rajoittavat suoraan viranomaismääräysten sisältöä ja
valtuutussäännösten tulkintaa. Viranomaismääräyksellä ei siten voida säätää yksilön
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista eikä muista lain alaan kuuluvista asioista.
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Ilmailuhallinnolle ehdotetut norminantovaltuudet perustuvat osittain EU:n
lainsäädäntöön ja kansainvälisiin sopimuksiin. Tämä lähtökohta on lakiehdotuksessa
ilmaistu varsin väljästi viittaamalla kansainvälisten turvallisuusnormien,
vaatimusten tai suositusten "huomioon ottamiseen" taikka annettavien määräysten
"pohjautumiseen" (24, 31, 32, 45 §) kansainvälisiin normeihin. Terminologinen
ilmaisutapa on merkityksellinen perustuslain 80 §:n täsmällisyys- ja
tarkkarajaisuusvaatimusten näkökulmasta. Ehdotettua sääntelyä tulisikin ymmärtää
niin, että viitatut kansainväliset säännökset nimenomaan rajaavat Ilmailuhallinnon
määräyksenan-tovaltaa ja siten luovat norminantovallan rajat. Harkintavalta
näyttääkin useimmissa tapauksissa jäävän vähäiseksi ja määräykset olisivat suurelta
osin teknisluonteisia. Lisäksi Ilmailuhallinnon norminanto kohdistuisi varsin
suppeisiin erityisryhmiin. Oikeusministeriön käsityksen mukaan viranomaisen
norminantovallan yleiset edellytykset ovat perustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta
pääosin käsillä. Keskeiseksi kysymykseksi kuitenkin muodostuu, täyttyykö
norminantovaltuuksien korostetun täsmällisyyden vaatimus kunkin valtuuden
kohdalla ja vastaavatko yksittäiset valtuutus-säännökset asialliselta sisällöltään
muun viranomaisen norminantovaltuuk-sille asetettuja rajoituksia.

Pykäläkohtaisia kommentteja

3 §. Pykälän mukaan Ilmailuhallinto "antaa" Chigagon yleissopimuksessa
tarkoitetut lentosäännöt ja "panee täytäntöön" muut Chigagon yleissopimuksessa
tarkoitetut standardit ja suositukset. Lentosääntöjen hyväksymismenettely on
hieman erikoinen ja tulisi arvioida perustuslain kansainvälisten velvoitteiden
voimaansaattamista koskevien säännösten kannalta. Asiallisesti Suomi on
yleissopimuksen hyväksymisen yhteydessä siirtänyt norminantovaltaa
kansainväliselle järjestölle.

4 §. Pykälän 2 momentin mukaan sotilasilmailuviranomainen voi
tarvittaessa Ilmailuhallinnon kanssa neuvoteltuaan ja pykälässä säädetyillä
edellytyksillä antaa valtioneuvoston asetusta tarkentavia, puolustusvoimien omaa
toimintaa ja kansainvälistä sotilasilmailua Suomessa koskevia määräyksiä
sotilasilmailusta. Ilmaisu "asetusta tarkentava" on epämääräinen ja säännös
merkitsee tältä osin asiallisesti norminantovallan antamista sotilasviranomaiselle.

18 §. Pykälän mukaan rekisteriin merkityt henkilötiedot ja muut tiedot
säilytetään pysyvästi "rekisterin yhteydessä" siitä huolimatta, että rekisteriin
merkityissä tiedoissa on tapahtunut muutoksia tai ilma-alus on poistettu rekisteristä.
Ilmaisu "yhteydessä" on epämääräinen mutta tarkoittanee, että muuttuneita ja
poistuneita tietoja ei säilytetä aktiivikannassa.

26 §. Pykälän 4 momentin mukaan Ilmailuhallinto "voi" hyväksyä
ulkomaisen lentokelpoisuustodistuksen tai lentokelpoisuuden tarkastusto-distuksen,
jos ilma-alus täyttää suomalaisen todistuksen antamiselle asetetut vaatimukset.
Pykälän sanamuoto viittaa Ilmailuhallinnon vapaaseen harkintaan.
Oikeusministeriön käsityksen mukaan harkinnan tulisi perustua laissa säädettyihin
edellytyksiin.

28-29 §. Pykälän 2 momentin mukaan Ilmailuhallinto voi käyttää
lentokelpoisuuden valvonnassa apunaan 24 §:ssä tarkoitettua lentokelpoisuuden
hallintaorganisaatiota tai muuta koti- tai ulkomaista suuden hallintaorganisaatiota tai
muuta koti- tai ulkomaista asiantuntijaa. Säännös on valiosääntöoikeudellisesti
ongelmaton, sikäli kuin asiantuntijoille ei anneta itsenäisiä toimivaltuuksia.
Lakiehdotuksen 29 §:n 1 momentin mukaan Ilmailuhallinto voisi kuitenkin myös
päättää, että hallinta-organisaatio myöntää tai uudistaa Ilmailuhallinnon erikseen
määräämin ehdoin lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen. Säännös on
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ongelmallinen perustuslain 124 §:n kannalta ja sen tarpeellisuutta tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi tulisi arvioida. Ehdotettuun 29 §:n 3
momenttiin on perustellusti otettu säännökset eräiden yleislakien soveltamisesta
sekä muutoksenhakumenettelystä.

30 §. Pykälän mukaan Ilmailuhallinto "voi" peruuttaa lentokelpoi-
suustodistuksen, lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen tai luvan ilmailuun taikka
kieltää ilma-aluksen käytön ilmailuun muun muassa, jos todetaan, ettei ilma-alus ole
lentokelpoinen. Oikeusministeriön käsitykseen vapaaseen harkintaan viittaava sana
"voi" olisi korvattava velvoittavammalla ilmaisulla. Sama koskeen pykälän 2
momenttiin sisältyvää säännöstä.

41 §. Pykälän 1 momentin mukaan Ilmailuhallinnon on määrätty-ään ilma-
aluksen lentokieltoon ilmoitettava asiasta välittömästi "kyseisen lentoliikenteen
harjoittajan toimivaltaisille viranomaisille". Perustelujen mukaan ilmoitus on
tehtävä kyseisen lentoliikenteen harjoittajan "luvan myöntäneille toimivaltaisille
viranomaisille".

48 §. Pykälän 3 momentin mukaan lääkäri, yhteisö tai laitos voisi tietojen
salassapidosta annettujen säännösten estämättä ilman pyyntöäkin ilmoittaa
Ilmailuhallinnolle epäilevänsä, ettei luvan hakija tai haltija täytä luvan saamisen
terveydellisiä edellytyksiä.

Ehdotettua Ilmailuhallinnon oikeutta lääketieteellisten tietojen saantiin
voitaneen arvioida pitkälti vastaavien perusteiden valossa kuin tieliikennelaissa
tarkoitettua tietojenanto velvoitetta. Ehdotettu sääntely poikkeaa kuitenkin osittain
tieliikennelain saannoksista. Huomionarvoista on se, että lääkärin
ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan säädettäväksi oikeudeksi eikä velvollisuudeksi.
Liikenne- ja viestintävaliokunta päätyi tieliikennelain kohdalla velvoittavaan
sääntelyyn, koska sen katsottiin vastaavan paremmin säännöksellä tavoiteltua
päämäärää. Oikeusministeriö pitää lääkärin ja potilaan välisen luottamuksellisen
suhteen kannalta lisäksi arveluttavana, että ilmoitusvelvollisuus ehdotetaan
ilmailulaissa kohdistettavaksi lääkärin ohella sairaanhoito- tai huoltotoimintaa
harjoittavaan yhteisöön tai laitokseen.

65 §. Pykälässä säädettäisiin järjestyksestä ja pakkokeinoista. Sen 1
momentin mukaan miehistön jäsen on velvollinen ilman eri käskyä antamaan
päällikölle tarvittavaa apua. Päällikön tai miehistön jäsenen kehotuksesta on myös
matkustajalla oikeus antaa tarvittavaa apua. Tämän lisäksi miehistön jäsenellä ja
matkustajalla olisi 2 momentin mukaan nykyistä ilmailulain 33 §:n 2 momenttia
vastaava oikeus ryhtyä 1 momentissa tarkoitettuihin toimenpiteisiin myös ilman
päällikön kehotusta, kun on ilmeistä, että toimenpide on välttämätön ilma-aluksen
taikka siinä olevien henkilöiden tai tavaroiden suojelemiseksi.
Voimankäyttöoikeuden taustalla on ilma-aluksessa tehtäviä rikoksia koskeva Tokion
sopimus, jonka 6 artiklan mukaan miehistön jäsenellä tai matkustajalla on edellä
tarkoitetuissa tilanteissa ryhtyä "kohtuullisiksi katsottaviin ehkäisytoimenpiteisiin".

Ehdotetun 65 §:n 2 momentin perusteella jää hieman epäselväksi, onko
siinä tarkoitettu antaa matkustajalle rikoslain hätävarjelu- ja pakkoti-lasäännöksiä
laajempia valtuuksia. Pykälän viimeisessä momentissa viitataan kuitenkin rikoslain
voimakeinojen käytön liioittelua koskeviin säännöksiin.

Perustuslakivaliokunta on suhtautunut sivullisten voimankäyttö-valtuuksiin
yleisesti ottaen pidättyvästi. Valiokunta katsoi esimerkiksi po-liisiiakiesityksestä
antamassaan lausunnossa PeVL 15/1994 vp, että sivullisen oikeutta osallistua
voimakeinojen käyttämiseen voidaan pitää valtio-sääntöoikeudellisesti
hyväksyttävänä vain, jos tämä mahdollisuus säädetään selkeästi poikkeukseksi ja
sen sallittavuus rajataan tilanteisiin, joissa poliisin on erittäin tärkeän ja kiireellisen
virkatehtävänsä suorittamiseksi välttämätöntä turvautua sivullisen
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voimakeinoapuun. Lisäksi valiokunta painotti, että sivullisen rajattu oikeus käyttää
pakkokeinoja tulee selvästi kytkeä säännöksissä tapahtuvaksi poliisin ohjauksessa.
Vastaavan kannan valiokunta omaksui lausunnossaan PeVL 22/1994 vp, jossa
arvioitiin tul-limiestä avustavan henkilön oikeutta käyttää voimakeinoja samoin
kuin lausunnossaan PeVL 17/1998 vp, jossa oli kyse rajavartiomiestä avustavien
henkilöiden voimankäyttövaltuuksista.

Perustuslakivaliokunta ei sen sijaan rikoslain yleisen osan uudistamisesta
antamassaan lausunnossa (PeVL 31/2002 vp) puuttunut samassa yhteydessä
muutettaviksi ehdotettuihin ilmailulain järjestystä ja pakkokeinoja koskeviin
säännöksiin.

162 §. Ehdotuksen mukaan Ilmailuhallinto voisi tietyissä tapauksissa
siirtää sen hoidettaviksi määrättyjä tehtäviä vieraan valtion viranomaisen
hoidettaviksi niin kuin siitä sovitaan kyseisen valtion kanssa. Pe-
rustuslakivaliokunnan käytännössä ei ole suhtauduttu täysin torjuvasti vi-
ranomaiselle perustettavaan toimivaltaan tehdä sopimuksia toisen valtion
viranomaisen kanssa, vaikkakin valiokunta on pitänyt tällaista sääntelyä
poikkeuksellisena (PeVL 16/2004 vp).

163 §. Pykälän mukaan Ilmailuhallinto voisi sopimuksella siirtää
valtakunnalliselle rekisteröidylle harrasteilmailun järjestölle harrasteilmailun
valvontaan liittyviä julkisia hallintotehtäviä. Siirrettävät tehtävät voisivat koskea
harrasteilmailun ilma-alusten ja laitteiden hyväksyntää ja luettelointia sekä näitä
ilma-aluksia ja laitteita käyttävien koulutusta sekä lupakirjojen ja
kelpoisuustodistusten myöntämistä. Säännösehdotusta ja tehtävien siirtämisen
tarpeellisuutta olisi arvioitava perustuslain 124 §:n kannalta.

165 §. Pykälän mukaan ilmailuhallinto "voi" kieltää lennon ja estää ilma-
aluksen lähdön tietyillä perusteilla. Sana "voi" olisi korvattava velvoittavammalla
ilmaisulla.

Vahingonvastuu ja vakuudet

Esitysluonnoksesta antamassaan lausunnossa oikeusministeriö esitti näke-
myksenään, että voimassa oleva vahingonkorvaussääntely, jonka mukaan ilma-
aluksen omistajan, haltijan ja käyttäjän vastuu on ankaraa ja yhteisvastuullista, ei
vastaa sen enempää kansallisessa vahingonkorvausoikeudessa kuin
kansainvälisessäkään ilmailua koskevassa vastuusääntelyssä nykyään noudatettavia
periaatteita.

Oikeusministeriö pitää tärkeänä, että vahingonkorvaussääntelyn
uudistamistarve arvioidaan perusteellisesti ja tarvittavat lainsäädäntöehdotukset
tehdään viipymättä. Kun tällaiseen valmisteluun ei ole kokonaisuudistuksen
yhteydessä ollut mahdollisuutta, oikeusministeriö pitää nyt voimassa olevan
vahingonkorvausvastuuta koskevan sääntelyn säilyttämistä suositeltavana.
Sääntelyn selkeyden kannalta olisi nimittäin epätoivottavaa, että vastuusääntelyä
muutettaisiin kahteen kertaan lyhyen ajan sisällä. Vas-tuusääntelyn valmistelun
yhteydessä voitaisiin harkita myös sääntelyn erottamista erilliseksi laiksi, kuten
rautatieliikenteen osalta on tehty.

Lupia ja hyväksyntöjä koskevat hallinnolliset seuraamukset (16 luku)

Seuraamussäännöstön voidaan yleisesti ottaen katsoa täyttävän lupien ja
hyväksyntöjen peruuttamiseen perustuslakivaliokunnan lausuntokäytän-nössä
liitetyt oikeasuhtaisuuden vaatimukset.
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Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt luvan peruuttamista
yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena vaikutuksiltaan jyrkempänä
kuin haetun luvan epäämistä. Valiokunta on sen vuoksi katsonut sääntelyn
oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamismahdollisuus
vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että
luvanhaltijalle mahdollisesti annetut huomautukset ja varoitukset eivät ole johtaneet
toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen ( PevL 7/2005, PeVL 67/2002
vp ja PevL 26/2001 vp).

Rangaistukset (18 luku)

Esitykseen sisältyvät rangaistussäännökset eivät oikeusministeriön käsityksen
mukaan ole ongelmallisia valtiosääntöoikeudelliselta kannalta.



Olli Mäenpää
26.10.2005

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys ilmailulaiksi (HE 139/2005 vp)

Elinkeinovapaus ja ammatinharjoittamisen vapaus

Lupa- ja tarkastusvelvoitteet

Ilmailulain sisältämä sääntely vaikuttaisi elinkeinon ja ammatin harjoittamisen oikeuteen erityisesti
erilaisten lupa-, rekisteröinti- ja tarkastusvelvoitteiden johdosta. Lupavelvoitteista säädetään kaupallisen
ilmakuljetuksen osalta erityisesti 8 luvussa. Valvontaan liittyvät lentokielto (41 §) ja henkilökohtainen
toimintakielto (146 §) ovat myös merkityksellisiä elinkeinon ja ammatin harjoittamisen kannalta.
Sääntelylle on lähinnä perustuslain 7 §:n 1 momentin kannalta hyväksyttävät perusteet, jotka turvaavat
oikeutta elämään ja henkilökohtaiseen turvallisuuteen. Yleisesti arvioiden sääntely, jota voidaan pitää
riittävän täsmällisenä, vaikka siihen sisältyy myös jonkin verran harkintavaltaa, ei siten ole perustuslain
18 §:n 1 momentin kannalta ongelmallista.

Luvan peruuttaminen

Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt luvan peruuttamista yksilön oikeusasemaan puuttuvana
viranomaistoimena vaikutuksiltaan jyrkempänä kuin haetun luvan epäämistä. Valiokunta on sen vuoksi
katsonut sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamismahdollisuus
vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti
annetut huomautukset ja varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden
korjaamiseen (PeVL 67/2002 vp, PeVL 16/2003 vp).

Lakiehdotuksen 152 § sisältää yleissäännöksen, jonka mukaan mikä tahansa lain tarkoittama lupa olisi
harkinnanvaraisesti peruutettavissa, jos luvasta säädettyä maksua ei kehotuksesta huolimatta ole
kohtuullisessa määräajassa maksettu. Ehdotettu peruutustoimivalta ei selvästikään täytä luvan
peruuttamiselle asetettavia oikeasuhtaisuuden vaatimuksia. Lisäksi on huomionarvoista, että
peruuttaminen liittyisi pelkästään valtion fiskaalisen intressin turvaamiseen, eikä sillä siten olisi asiallista
yhteyttä siihen, harjoitetaanko toimintaa lain ja lupaehtojen mukaisesti. On ilmeistä, että
peruuttamistoimivaltaa ei näistä syistä voida toteuttaa tavallisena lakina.

Ilma-aluksen poistaminen rekisteristä
Ilma-aluksen poistaminen rekisteristä estänee ainakin käytännössä sen käyttämisen muun muassa
elinkeinotarkoituksessa. Tältä kannalta on merkityksellistä, että rekisteristä poistamisen edellytykset on
17 §:n 1 momentissa määritelty verraten väljästi. Lisäksi rekisteristä poistaminen voisi 17 §:n 3
momentin viimeisen virkkeen mukaan ilmeisesti perustua pelkästään siihen, että lentopaikan pitäjä on
estänyt ilma-aluksen lähdön 164 §:n 2 momentin mukaisesti estetty maksamattomien maksujen vuoksi.
Mikäli tämä on säännöksen tarkoitus, rekisteristä poistaminen tällä perusteella on suhteeton seuraus,
kun otetaan huomioon, että 164 §:n 2 momentin mukainen lähdön estäminen ei edeilytä edes sitä, että
saatava on erääntynyt maksettavaksi.

Valtuutussäännökset



Lakiesitykseen sisältyy useita hyvin laajoja valtuutussäännöksiä, joiden mukaan ilmailua koskeva
oikeudellinen sääntely perustuisi varsin laajasti asetuksiin ja Ilmailuhallinnon määräyksiin.
Valtuutussäännökset on lueteltu yhtenäisesti perustelujen sivuilla 11-14. Tällaisia runsaita ja laaja-
alaisia valtuutussäännöksiä on arvioitava perustuslain 80 §:n sisältämien kriteerien kannalta.

Asetuksenantovaltuudet

Asetuksenantovaltuudet kohdistuvat pääosin asioihin, jotka eivät koske yksilön/yksityisen oikeuksien tai
velvollisuuksien perusteita. Valtuus-säännökset ovat muutenkin yleensä riittävän täsmällisesti rajattuja.
Asetuksenantovaltuudet sopeutuvat näin ollen perustuslain 80 §:n 1 momentissa edellytettyihin rajoihin.
Esitykseen sisältyy kuitenkin joitakin asetuksenantovaltuuksia, joita on aiheellista arvioida tarkemmin.

• 4 §:n 1 mom.: Vaikka asetuksella tämän säännösehdotuksen mukaan voidaankin poiketa iaista,
kysymys on alaltaan rajatusta, pelkästään sotilasilmailuun kohdistuvasta asetuksentasoisesta
sääntelystä. Valtuutus on lisäksi asiasisällöltään määritelty suhteellisen täsmällisesti, joten sitä
ei voitane pitää liian väljänä perustuslain 80 §:n 1 momentin kriteerien kannalta arvioituna.

• 5 §:n 1 mom.: Asetuksella voitaisiin poiketa lentokelpoisuutta, päästörajoituksia, lupakirjoja ja
kelpoisuusvaatimuksia koskevista lain 3 ja 5 lukujen säännöksistä valtion ilma-aluksen osalta.
Poikkeamisvaltuus on erittäin laaja soveltamisalaltaan, eikä siihen kohdistu sisällöllisiä
rajoituksia, vaikka 3 ja 5 luvun säännökset ovat erittäin keskeisiä ilmailulain kannalta.
Ehdotetulla valtuutuksella saattaa olla hyväksyttävä tarkoitus. Näin väljää poikkeusvaltuutta lain
keskeisistä säännöksistä olisi ilmeisesti kuitenkin täsmennettävä sekä asetusten sisällön että
kohteen kannalta, jotta se sopeutuu perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimuksiin.

• 8 §:n 1 momentin 3 kohta: Asetuksella voitaisiin rajoittaa ilmailua tai kieltää se enintään kolmen
kuukauden ajaksi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi. Valtuutus on epäilemättä
liian laaja ajallisesti, alueellisesti ja sisällöllisesti. Lisäksi sen perusteet on määritelty erittäin
väljästi. Asetuksella voitaisiin puuttua erittäin olennaisella tavalla muun muassa liikkumis- ja
elinkeinovapauteen, jopa laajemmin kuin kriisilainsäädännön perusteella. Valtuutus-säännöstä
onkin välttämätöntä täsmentää olennaisesti, jotta se sopeutuisi perustuslain 80 §:n 1 momentin
vaatimuksiin.

Ilmailuhallinnon määräystenantovalta

Ilmailuhallinto antaisi lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin mukaiset lentosäännöt ja päättäisi lisäksi 3
momentin mukaan määräyksistä, joiden mukaan lentosäännöistä tarpeen mukaan poiketaan.
Säännöstä voidaan pitää laajimpana valtuutuksena, jolla ilmailuhallinto oikeutetaan antamaan
oikeussääntöjä. Sitä on siksi paikallaan arvioida perustuslain 80 §:n 2 momentin edellytysten kannalta
eräänlaisena perusvaltuutuksena, jonka mukaan voidaan arvioida muita, yksityiskohtaisempia
määräyksenanto-valtuuksia, joita lakiehdotukseen sisältyy erittäin runsaasti.

Ilmailuhallinnon päättämät ilmailusäännöt sisältävät määräyksiä, jotka perustuvat siviili-ilmailua
koskevaan Chigagon yleissopimukseen ja kohdistuvat lentoturvallisuuteen laajassa merkityksessä.
Määräykset koskevat näin ollen "määrättyjä asioita" perustuslain 80 §:n 2 momentin edellyttämällä
tavalla. Määräysten kohdealue on siviili-ilmailu, jota koskeva normisto on laaja. Kun lisäksi otetaan
huomioon, että siviili-ilmailua koskevat säännökset ja määräykset ovat yksityiskohtaisia, liittyvät lähinnä
ilma-alusten ja lennonvarmistuksen tekniikkaan ja sisältävät pääasiassa ammatillisia normeja, sääntelyn
kohteeseen liittyvät erityiset syyt puoltavat viranomaismääräyksiä, jotka antaa alan asiantuntija-
viranomainen.

Ilmailuhallinnon päättämillä määräyksillä kokonaisuutena luodaan yksityiskohtaiset puitteet etenkin
lentoturvallisuuden toteutumiselle, mutta yksittäiset määräykset kohdistuvat yhteiskunnalliselta
merkitykseltään suhteellisen vähäisiin asioihin. Näin oiien niiden asiallinen merkitys ei edeliytä, että
näistä seikoista säädettäisiin iailia tai asetuksella. Ilmailuhallinnolle ehdotettu, sinänsä varsin



laajasisältöinen ja merkittävä määräysten-antovalta mukautuu näin ollen perustuslain 80 §:n 2
momentissa säädettyihin puitteisiin.

Julkisen hallintotehtävän siirtäminen muulle kuin viranomaiselle

Lakiehdotuksen 29 §:n mukaan Ilmailuhallinto voisi päättää, että lento-kelpoisuuden hallintaorganisaatio
myöntää ja uudistaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen. Hallintaorganisaation hyväksymistä
säännellään 24 §:ssä. Kyseessä on 24 §:n 2 momentin mukaan EASA-asetuksen mukainen
lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio, jonka valvonnasta säädetään lain 16 luvussa.
Lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen myöntämiseen tai uudistamiseen ei sisälly merkittävää julkisen
vallan käyttöä. Hallintaorganisaation toiminta täyttäisi hyvän hallinnon ja oikeusturvan vaatimukset 29
§:n 3 momentin sisältämien velvoitteiden johdosta. Estettä tällaiselle julkisen hallintotehtävän siirrolle ei
ole perustuslain 124 §:n näkökulmasta.

Samansisältöinen arvio voidaan esittää lakiehdotuksen 163 §:n säännöksestä. Sen mukaan
Ilmailuhallinto voisi sopimuksella siirtää valtakunnalliselle rekisteröidylle harrasteiimailunjärjestölle
harrasteilmailun valvontaan liittyviä julkisia hallintotehtäviä.

Lakiehdotuksen 102 § koskee vastuuta turvatoimista. Tällainen vastuu on yleensä lentoaseman pitäjällä.
Toimivaltuudet perustuvat EU:n turva-asetukseen (2320/2002/EY), sen nojalla annettuihin komission asetuksiin
ja säädettävään lakiin. Kun otetaan huomioon erityisesti 102 §:n 2 momentissa määritellyt hyvän hallinnon ja
oikeusturvan takeet, sääntelyä voidaan pitää riittävänä perustuslain 124 §:n kriteerien täyttämiseksi.

Lakiehdotuksen 162 § koskee Ilmailuhallinnon viranomaistehtävän siirtämistä toisen valtion viranomaiselle.
Tämänkaltainen viranomaisen sopimuksentekovalta sisältää poikkeuksen perustuslain 93 ja 94 §:n mukaiseen
sääntelyyn, jonka mukaan sopimuksentekovalta kuuluu lähtökohtaisesti tasavallan presidentin toimivaltuuksiin ja
eduskunta osallistuu kansainvälisten velvoitteiden hyväksymiseen.

Perustuslakivaliokunnan käytännössä on asetettu eräitä edellytyksiä viranomaiselle perustettavalle
sopimuksentekovallalle (PeVL 15/1994 vp, PeVL 40/2000 vp). Valtuutus ei saa olla rajoittamaton valtuutuksen
saajaan ja sisältöön nähden, minkä ohella siinä on ilmaistava ne kansainvälisen oikeuden subjektit, joiden
kanssa sopimuksia tehdään. Valtuutuksen on lisäksi oltava koska tahansa tasavallan presidentin
peruutettavissa. Vaikka ehdotettu säännös on suhteellisen yleisluonteinen, sen voitaneen arvioida täyttävän
nämä kriteerit. Sopimuksentekovalta on osoitettu Ilmailuhallinnolle, ja se on rajattu tavanomaisina pidettäviin
hallintotehtäviin. Toimivalta on myös rajattu seikkoihin, jotka eivät vaadi eduskunnan suostumusta.
Ehdotuksessa on lisäksi osoitettu, minkä tahojen kanssa tällaisia sopimuksia voidaan tehdä. Ilmailuhallinnon
sopimustoimivalta ei myöskään sulje pois perustuslain 93 §:ään perustuvaa tasavallan presidentin toimivaltaa

Lakiehdotuksen 164 § sisältää toimivaltasäännöksen, jolla on yhtymäkohtia perustuslain 124 §:n tarkoittamaan
julkisen vallan käyttöön. Säännöksen mukaan lentopaikan pitäjä voisi estää ilma-aluksen liikkeellelähdön, jos se
ei ole saanut suoritusta. Säännös sisältää eräänlaisen välittömän vakuustakavarikon, joka voi rinnastua myös
ammatinharjoittajan pidätysoikeuteen. Sitä ei tältä kannalta kuitenkaan ole perusteltua pitää sellaisen julkisen
hallintotehtävän hoitamisena, josta säädetään perustuslain 124 §:ssä.



^fe" /äo

Teuvo Pohjolainen
26.10.2005

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle
ilmailulaiksi (HE 139/2005 vp)

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän

kunnioittavasti seuraavan:

1. Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi, vuoden 1995 ilmailulain korvaava laki.

Uudistuksen syynä on erittäin nopeasti muuttunut ja laajentunut kansainvälinen sääntely,

erityisesti lukuisien direktiivien sekä kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n, Euroopan

siviili-ilmailukonferenssin ECAC:n, Euroopan lennonvarmistusjärjeston Eurocontrolin ja

Euroopan maiden ilmailuviranomaisten yhteistyöelimen JAA:n laatimien standardien, normien

ja suositusten täytäntöönpano. Ehdotetulla lailla on tarkoitus panna täytäntöön kokonaan uusina
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Euroopan yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten turvallisuudesta ja

poikkeamien ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla annetut direktiivit.

Ehdotetulla lailla on runsaasti kytkentöjä mm. perus- ja ihmisoikeussääntelyyn sekä eräisiin

muihin perustuslaissa säänneltyihin asioihin, kuten julkisten hallintotehtävien siirtämiseen ja

säädösvallan delegointiin. Eräänlaisen ongelman muodostaa se, että suuri joukko esitettyjä

säännöksiä perustuu kansainvälisiin sopimuksiin, unionin jäsenyyteen tai kansainvälisten

yhteistyöjärjestöjen normeihin. Erityisesti viimeksi mainittujen juridinen kansallinen sitovuus

voi olla joskus kyseenalainen. Tosiasiallisesti monista suosituksista irtautuminen voi olla

hankalaa tai se ei voi tulla asiallisesti kysymykseen lainkaan.

Esityksen laajuudesta johtuen kiinnitän t^ssä lausunnossa huomiota vain eräisiin keskeisimpiin

valtiosääntöoikeudellisesti mielenkiintoisiin kysymyksiin.

2. Toimilupa

Perustuslakivaliokunta on useassa yhteydessä viime vuosina arvioinut lupamenettelyjä

elinkeino-ja ammatin harj oittami s vapauden (nyk. PeL 18.1 §) näkökulmasta (esim. PeVL

47/1996 vp telemarkkinalaki, PeVL 35/1998 vp ja PeVL 4/2000 vp maakaasu-markkinalaki).

Valiokunta on tulkintakäytännössään perusoikeusuudistuksen perustelujen (HE 309/1993 vp, s.

67/TI) nojalla katsonut, että perustuslain 18.1 §:n mukainen pääsääntö on elinkeinovapaus,

mutta poikkeuksellisesti luvanvaraisuuskin on mahdollinen. Poikkeamiseen on oltava perusteltu

syy ja hyväksyttävä tarkoitus.

Perusoikeusuudistuksen esitöissä (em. HE 309/1993 vp, s. 67/H) tuotiin esille näkemys, jonka

mukaan elinkeinotoiminnan luvanvaraisuus voi olla eräillä aloilla perusteltua erityisesti

terveyden ja turvallisuuden suojaamiseksi. Sittemmin perustuslakivaliokunta on useassa

yhteydessä korostanut sitä, että viranomaisen toiminta lupaharkinnan yhteydessä tulee olla

ennustettavaa ja sen vuoksi lupaharkinnan tulee yleensä perustua oikeusharkintaan (ks. esim.

PeVL 16/2003 vp ja PeVL 21/2004 vp).

Esillä olevassa hallitukseen esitykseen ilmailulaiksi sisältyy erittäin laaja lupajärjestelmä (lupa,

kelpoisuus, hyväksyntä), joka suurelta osalta perustuu ilmailun kansainvälisiin sopimuksiin ja

niiden liitteisiin sekä yhteisölainsäädäntöön. Osa luvista koskee henkilöitä (esimerkiksi lentäjiä



tai ilma-aluksen miehistöä, huoltohenkilöstöä, lennonjohtoa, turvahenkilöstöä ja turvavalvotulla

alueella työskenteleviä tai siellä säännöllisesti käyviä). Suuri osa luvista koskee organisaatioita

ja erilaisia toimijoita tai rakenteita. Useimmissa tapauksissa lupamenettelyn perustana on

lentoturvallisuuden varmistaminen, jota voidaan pitää hyväksyttävänä tarkoituksena.

Järjestelmä tosin on erittäin monimutkainen ja vaikeasti hahmotettava.

Toimiluvan (tai vastaavan) myöntäminen on hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen

mukaan oikeusharkintaan perustuva päätös, josta on muutoksenhakuoikeus

hallintolainkäyttölain mukaan. Toimiluvan (tai vastaavan) myöntämisen edellytykset ovat

kuitenkin lakiehdotuksessa monessa tapauksessa vain välillisesti löydettävissä. Tämä johtuu

siitä, että monissa kohdin luvan myöntämisen tarkemmat ehdot on tarkoitus antaa

ilmailuhallinnon tarkemmissa määräyksissä ja/tai ne perustuvat kansainvälisiin sopimuksiin.

Valtiosääntäisestä näkökulmasta katsoen olisi tarpeellista, että laista olisi nähtävissä luvan

myöntämisen keskeiset ehdot.

Lakiehdotuksen 27 §:n mukaan ilmailuhallinto voi myöntää luvan poiketa yksittäistapauksissa

laissa asetetuista lentokelpoisuuden vaatimuksista. On tärkeää, ettei sääntely viittaa

tarpeettomasti viranomaisen erivapaustoimivaltaan. Säännöksessä on osittain asianmukaisesti

määritelty tarkoitus, jossa määräaikainen poikkeus voidaan myöntää (ominaisuuksien

tutkiminen, siirtolento tai vastaava), mutta säännöksen 2 momentti jättää poikkeamisvaltuuden

tarpeettoman avoimeksi. Sääntelyn tarpeellisuutta on tältä osin aiheellista vielä harkita. Jos se

arvioidaan tarpeelliseksi, on säännös syytä muotoilla lupasääntelylle tavanomaiseen tapaan

niin, että se sisältää täsmällisemmin harkinnanvaraisen väliaikaisluvan myöntämisedellytykset.

Toimiluvan peruuttaminen

Perinteisesti on katsottu, että toimiluvan peruuttaminen on voimakkaammin perusoikeuksiin

(elinkeinovapauteen) puuttuva toimi, kuin luvan myöntämättä jättäminen (ks.

myös esim. PeVL 19/2002 vp ja PeVL 28/2001 vp , s. 7/1). Sen vuoksi on sääntelyn

oikeasuhtaisuuden kannalta välttämätöntä, että luvan pemuttamismahdollisuus sidotaan

säännöksessä vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin. Elinkeinovapautta

koskevan lainsäädännön sisällössä valiokunta on pitänyt perustuslain 18.1 §:n kannalta tärkeänä,
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että säännökset luvan edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän ennustettavuuden

viranomaistoimista.

Toiminnan kieltämistä koskevan säännöksen taustalla olevan intressin osalta on arvioitava myös

tästä aiheutuvan elinkeinovapauden rajoituksen suhteellisuutta. Tämän on katsottu perinteisesti

toteutuvan, jos sääntelyn kokonaisuus osoittaa, että toimiluvan peruuttaminen on äärimmäinen

toimenpide, jota edeltää lievempiä toimia (esimerkiksi huomautus tai varoitus). Tällä tavalla

elinkeinotoiminnan harjoittajalle annetaan mahdollisuus korjata vähäiset virheet tai

puutteellisuudet ilman, että jo tällaisin syin olisi vaarassa toimiluvan peruuttaminen.

Lakiehdotuksessa on ehdotettu säädettäväksi julkisesta huomautuksesta ja julkisesta

varoituksesta. Ehdotuksen mukaan henkilölle voidaan antaa huomautus, jos tämä toimii

huolimattomuudesta vastoin säännöksiin tai määräyksiin perustuvaa velvollisuutta

lentoturvallisuuteen tai siviili-ilmailun turvaamiseen vaikuttavassa tehtävässä (145.1 §).

Varoituksen antamisen ehtona on vastaava rikkomus tahallisena tai ilmailua koskevien

säännösten tai määräysten rikkominen, jolla osoitetaan puuttuvaa halua tai kykyä niiden

noudattamiseen tahi toimiminen vastoin siviili-ilmailun turvaamisesta annettuja säännöksiä tai

määräyksiä (145.2 §). 7'mailulakiehdotuksen kokonaisuudessa on näkyvissä se suhteellisuutta

ilmentävä seikka, että toimiluvan peruuttaminen ei tule kysymykseen ensimmäisenä

toimenpiteenä vähäisemmissä rikkomustapauksissa, vaan että silloin on käytettävä huomautusta

tai varoitusta. On kuitenkin merkille pantavaa, että huomautuksen ja varoituksen antamisen

perusteissa ei lakiehdotuksen tekstissä ole millään tavoin viitattu rikkomuksen laatuun tai

vakavuuteen, ei edes viitaten esimerkiksi turvallisuusvaaran aiheuttamiseen. Pitäisin

tarkoituksenmukaisena ainakin henkilöihin kohdistuvissa huomautuksissa ja varoituksissa

täsmentää hallinnollisen seuraamuksen käytön edellytyksiä tässä suhteessa.

Vrt. PeVL 45/2001 vp: "Viranomaisen puuttumiset toiminnan harjoittamiseen.
Valvontaviranomainen voi lakiehdotuksen 25 §:n perusteella peruuttaa perusaineiston
hyväksymisen, jos aineisto ei enää täytä laissa säädettyjä vaatimuksia. Peruuttaminen
tulee kysymykseen vasta äärimmäisenä keinona, jos valvontaviranomaisen lievemmät
puuttumiset eivät saa aikaan tavoiteltua tulosta."

"Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen, että 25 §:n säännöksistä ilmenee
hyväksyttävällä tavalla sekä elinkeinovapauden että omaisuudensuojan kannalta
oleellinen suhteellisuusperiaate. Samaa ei voida todeta 26 §:stä, jossa kieltämisvaltaa
ei ole mitenkään sidottu sen aiheena olevan virheen tai laiminlyönnin merkittävyyteen
(kurs. TP). Vaikka viranomaistoiminnassa on yleisenä oikeusperiaatteena
noudatettava muun muassa suhteellisuusperiaatetta, on valiokunnan mielestä
asianmukaista, että tämä pyritään tällaisessa yhteydessä ilmaisemaan myös
säännöstekstissä."



Hallituksen esitykseen sisältyvässä henkilölle määrättävässä toimintakiellossa (146 §) on

kysymys vakavammasta puuttumisesta perusoikeuteen hankkia toimeentulonsa valitsemallaan

työllä. Toimintakiellon on katsottava olevan syvällisempää puuttumista perusoikeuteen kuin

tehtävään valitsematta jääminen ja/tai toiminnan aloittamisen estäminen. Ehdotuksen mukaan

toimintakielto voidaan antaa mm. jos henkilö on rikkonut olennaisella tavalla tai toistuvasti

ilmailua koskevia säännöksiä tai määräyksiä ja osoittaa siten puuttuvaa halua tai kykyä niiden

noudattamiseen.

Säännös on väljähkö, ja se, onko henkilön tällä perusteella mahdollista ennakoida perusoikeuden

mahdollinen rajoittaminen ja voiko tämä arvioida viranomaisen toiminnan ennustettavuutta

riittävällä tavalla, jää kysymyksen alaiseksi. Vaikka säännöksessä on sinänsä

perusoikeusnäkökulmasta myönteisellä tavalla pyritty liittämään kielto "olennaiseen" säännösten

rikkomiseen jää viittaus "puuttuvaan haluun tai kykyyn niiden noudattamiseen " varsin

avoimeksi.

Luvan peruuttaminen maksun laiminlyömisen johdosta on ehdotettu säädettäväksi

lakiehdotuksen 152 §:ssä. Perustuslakivaliokunta on arvioinut tällä perusteella päätettävää luvan

peruuttamista eri yhteyksissä, viimeksi tänä vuonna (PeVL 33/2005 vp). Valiokunta on pitänyt

sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta asianmukaisena, ettei maksun suorittamatta jättäminen

johda välittömästi, esimerkiksi ilman ennakkovaroitusta myyntiluvan tai rekisteröinnin

raukeamiseen. Säännöksessä ehdotettu edellytys luvan peruuttamiseen ("kehotuksesta

huolimatta" maksamatta jättäminen) täyttänee valiokunnan esittämän vaatimuksen ainakin

silloin, jos maksukehotuksessa viitataan mahdollisuuteen peruuttaa lupa.
3. Omaisuuden suoja

Edellä esitetyn lisäksi lakiehdotuksiin liittyy eräitä omaisuuden suojaan vaikuttavia järjestelyjä.

Tällaisista on syytä mainita erityisesti lakiehdotuksen 151 §:ssä ehdotettu (esimerkiksi

säännöllisen lentoliikenteen tai tilausliikenteen harjoittamiseen tarkoitetun) luvan

peruuttaminen. Luvan peruuttaminen voi aiheuttaa sen, että yritykseen sijoitettu omaisuus

muuttuu arvottomaksi tai vähempiarvoiseksi. Lähtökohtana luvan peruuttamiselle (lukuun

ottamatta 152 §:ssä mainittua luvan peruuttamista maksun laiminlyönnin johdosta) ovat

lentoturvallisuuden varmistaminen. Tätä voidaan lähtökohtaisesti pitää hyväksyttävänä

tarkoituksena. Siitä huolimatta on tärkeää, että luvan peruuttamisen edellytykset ovat
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täsmällisesti säänneltyjä, ja että peruuttamista ei yleensä tehdä ensimmäisenä toimenpiteenä

puututtaessa luvanhaltijan toimintaan (suhteellisuusperiaate).

4. Norminantovaltuudet

Ehdotettu sääntely perustuu olennaisesti lainsäädäntövallan delegoinnin varaan. Lakiehdotus

sisältää runsaasti väljähköjä säännöksiä valtioneuvoston asetuksenantovaltuuksista (esim.

ehdotettu 4 §). Vielä laajemmin norminantovaltuuksia on tarkoitus antaa ilmailuhallinnolle (ks.

yleisperustelut s. 12-14). Tällaista sääntelyä on arvioitava perustuslain 80 §:n kannalta. Sen 1

momentin mukaan valtioneuvosto voi antaa asetuksia perustuslaissa tai muussa laissa säädetyn

valtuuden nojalla. Lailla on kuitenkin säädettävä yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien

perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan. Valtuutuksen

säätämiseen laissa on perustuslakivaliokunnan vakiintuneessa käytännössä kohdistettu

vaatimuksia sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta (esim. PeVL 1/2004 vp , s. 2/1).

Valtuussäännösten näennäisestä väljyydestä huolimatta normin asettajien toimivalta ei ole täysin

rajoittamatonta. Erityisesti ilmailuhallinnon toimivaltaa rajoittaa lakiehdotuksen säännösten

lisäksi Chicagon yleissopimus, sen nojalla ICAO:n antamat suositukset ja määräykset sekä

Euroopan yhteisön verraten yksityiskohtainen lainsäädäntö. Tämä sääntely muodostaa ilmailun

sääntelystä perustuslakivaliokunnan aiemmat kannanotot huomioon ottaen sen kokonaisuuden,

jota "tarkempia" säännöksiä ilmailuhallinto voi valtuuksien nojalla yleensä antaa (PeVL 46/2001

vp , s. 2/1, PeVL 47/2001 vp_, s. 2-3, PeVL 48/2001 vp , s. 3/H). Useissa valtuussäännöksissä

asetuksenantajan toimivaltaa on vielä nimenomaisella maininnalla sidottu Chicagon

yleissopimukseen tai EY-lainsäädäntöön (PeVL 45/2001 vp , s. 5/II). Perustuslakivaliokunta on

pitänyt kuitenkin asianmukaisena, että valtuuksien nojalla annettavien asetusten ja muun de-

legoidun normiston muuta sääntelyä täsmentävä luonne ilmenee selvästi itse valtuussäännösten

tekstistä (esim. "...asetuksella säädetään tarkemmin..."; ks. PeVL 47/2001 vp , s. 3/1). Selvää

lisäksi on, ettei asetuksella tai viranomaisen valtuutussäännöksen nojalla antamilla normeilla ole

mahdollista antaa säännöksiä sellaisista Euroopan yhteisön lainsäädännössä tai Chicagon

sopimuksessa jäsenvaltioiden päätettäväksi jätetyistä seikoista, joista on perustuslain mukaan

säädettävä lailla. Valtuussäännöksiä on näiltä osin syytä täsmentää niiden käyttöalan tällaista

kapeutta ilmentävin maininnoin. Tässä suhteessa puutteita on useissa lakiehdotuksen

valtuussäännöksissä (esim. 3§).



Perustuslakivaliokunta on toistuvasti korostanut, että perustuslain 80 §:n 1 momentin säännökset

rajoittavat suoraan valtuussäännösten tulkintaa samoin kuin valtuuksien nojalla annettavien

säännösten sisältöä (ks. esim. PeVL 48/2001 vp , s. 4). Valtioneuvoston tai ministeriön

asetuksella ei siten voida antaa yleisiä oikeussääntöjä esimerkiksi yksilön oikeuksien tai

velvollisuuksien perusteista eikä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten kuuluvat lain alaan

(ks. esim. PeVL 16/2002 vp, s 2/TJ).

Vielä vähemmän tällaisia voidaan antaa viranomaiselle (ilmailuhallinnolle) annetun

norminantovaltuuden perusteella. Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu

viranomainen kuin ministeriö voidaan tosin lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä,

jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen

merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella.

Ks. PeVL 24/2002 vp (HE laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden
siihen liittyvien lakien muuttamisesta): "Lakiehdotusten valtuutussäännökset ovat
yleisesti ottaen sellaisia, että valtuuksien uskominen alan valvonnasta vastaavalle
asiantuntijaviranomaiselle on soveliasta, koska sääntelyihin liittyy runsaasti
ammatillisiksi luonnehdittavia erityispiirteitä (vrt. PeVL 25/2000 vp , s. 3). ...
Esityksen perusteluihin viitaten valiokunta katsoo, että myös nyt käsiteltävät
ehdotukset koskevat määräysten antamista lähinnä sisäisen valvonnan ja ris-
kienhallinnan järjestämiseen liittyvistä ja teknisluonteisista yksityiskohdista ja että
näin ymmärrettyinä valtuudet eivät ole ongelmallisia. Samoin ymmärrettynä myös
valtuutus luotettavaa hallintoa koskevista vaatimuksista ei anna aihetta
huomautuksiin. Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että ehdotettujen
valtuussäännösten tulkintaa rajoittaa jo suoraan perustuslain 80 §:n 2 momentti ja että
määräystenantovaltuuksia on tämän vuoksi tulkittava supistavasti (PeVL 26/2001 vp ,
s. 6/1)." Tällaisiin valtuutuksiin sisältyy asetuksenantovaltuuksiin verrattuna yleistä
tarkkaraj ai suutta koskeva pidemmälle menevä vaatimus, jonka mukaan valtuuden
kattamat asiat on määriteltävä tarkasti laissa. Valtuutuksen tulee lisäksi perustuslain
nimenomaisen säännöksen mukaan olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu.
Muiden viranomaisten norminantovalta on perustuslain näkökulmasta
poikkeuksellista. Perustuslakiuudistuksen yhteydessä mainittiin esimerkkinä
viranomaisen norminantovallasta tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva
sääntely, johon ei liity merkittävää harkintavallan käyttöä (HE 1/1998 vp, s. 133/11).

Lakiehdotukseen sisältyvissä valtuutussäännöksissä on kuitenkin paljon ongelmia ottaen

huomioon perustuslakivaliokunnan aikaisempi tulkintakäytäntö. Pidän ongelmana sitäkin, että

ehdotuksen mukaan ilmailuhallinto paitsi asettaa normeja, myös myöntää yksittäisiä

poikkeuksia niistä (ks. esim. ehdotettu 3 §). Vrt. PeVL 40/2002 vp:

"2. lakiehdotuksen 87 §:n 3 momentin sanamuodon perusteella näyttää siltä, että
iiikenne- ja viestintäministeriö voi antaa asetuksella tapauskohtaisia normeja
viranomaisen myöntämän luvan voimassaoloajasta ja muista ehdoista. Momentti on
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tästä syystä muotoiltava toisin, ja se on tarvittaessa jaettava useammaksi momentiksi
niin, että yleisten oikeussääntöjen antajan ja niitä soveltavan viranomaisen
toimivaltuudet eivät jää epäselviksi."

Koska viranomaisen norminantovaltuuden tulee olla tarkemmin rajattu kuin asetuk-

senantovaltuuden, jonka senkin tulee olla täsmällisesti määritetty ja rajattu jo PeL 80 §:n

mukaan, moniin ehdotettuihin valtuutussäännöksiin olisi tarpeen asettaa täsmentäviä määreitä.

Esillä olevaan lakiehdotukseen sisältyy monia saman tyyppisiä ongelmia, mihin valiokunta on

puuttunut lausunnossaan PeVL 40/2002 vp. Niitä kaikkia ei ole mahdollista yksityiskohtaisesti

tarkastella tässä lausunnossa:

"Valtioneuvoston asetuksella voidaan ajoneuvolakiehdotuksen 41 §:n 3 momentin
nojalla säätää, ettei tavaramerkkiä tai tyyppimerkintää taikka muuta
hyväksymismerkintää tarvitse merkitä. Asetuksella voitaisiin näin ollen rajoituksetta
poiketa saman pykälän 2 momenttiin sisältyvistä nimenomaisista
merkitsemisvelvollisuuksista. Jotta lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain
säätämisjärjestyksessä, on valtuutta täsmennettävä asetuksenantovallan käyttämistä
rajaavin ja ohjaavin maininnoin esimerkiksi siitä, missä tarkoituksessa (vrt.
ajoneuvolakiehdotuksen 27 §:n 1 mom.) tai millaisia tilanteita silmällä pitäen
asetuksella voidaan antaa lähinnä vähäisinä pidettäviä (vrt. ajoneuvolakiehdotuksen
61 §:n 2 mom. ja 64 §:n 2 mom.) laista poikkeavia säännöksiä.

Ajoneuvon määräaikaiskatsastuksesta annettava todistus on lakiehdotuksen 58 §:n 1 momentin
mukaan pidettävä ajoneuvossa mukana ajon aikana, jollei valtioneuvoston asetuksella toisin
säädetä. Tässäkin on kysymys asetuk-senantajan rajoituksettomasta mahdollisuudesta poiketa
lain säännöksistä. Valtuuden täsmentäminen on edellytys lakiehdotuksen käsittelemiselle ta-
vallisen lain säätämisjärjestyksessä. Sama koskee lakiehdotuksen 60 §:n 3 momentin valtuutta
säätää asetuksella mitä (muita kuin saman pykälän 1 momentissa tarkoitettuja) ajoneuvoja ei
tarvitse esittää rekisteröintikatsas-tukseen samoin kuin 66 §:n 1 momentin, 73 §:n ja 85 §:n 1
momentin sekä 2. lakiehdotuksen 92 §:n 1 ja 2 momentin avoimia valtuuksia antaa asetuksella
laista poikkeavia säännöksiä.
Liikenne- ja viestintäministeriön asetuksella säädetään ajoneuvolakiehdotuksen 7 §:n 2
momentin mukaan mm. ajoneuvon rakenteen muuttamisen ehdoista sekä vaurioituneen
ajoneuvon kunnostamisesta. Ajoneuvon rakenteen muuttamisehtojen osalta valtuus kiinnittyy
riittävästi pykälän 1 momentin sääntelyyn. Kysymys on siten lakia tarkempien säännösten
antamisesta. Tästä on syytä lisätä valtuussäännökseen maininta. Ajoneuvon kunnostamisen ja
rakentamisen osalta sanamuodoltaan laajan valtuuden sidonnaisuus lain säännöksiin jää
epäselväksi. Sääntelyä on syytä tältäkin osin täsmentää lakia tarkempien säännösten antamista
tarkoittavaksi.
Valtioneuvoston asetuksella säädetään 66 §:n 4 momentin 1 kohdan nojalla velvollisuudesta
pitää rekisteröintitodistus mukana ajoneuvossa. Velvollisuuden laiminlyönti on 96 §:n 2
momentin 9 kohdan mukaan rangaistava teko. Perussäännös rekisteröintitodistuksen
mukanapitovelvollisuudesta on syytä sisällyttää lakiin (vrt. 58 §:n 1 mom.).
Valiokunta kiinnittää huomiota siihen, että lakiehdotus ei sisällä perussäännöksiä 41 §.n 3
momentissa tarkoitetusta vaatimuksenmukaisuustodistuksen toimittamisvelvollisuudesta eikä
momentissa tarkoitettujen seikkojen ilmoittamisvelvollisuudesta, 66 §:n 3 momentissa
tarkoitetusta velvollisuudesta ilmoittaa ajoneuvon haltija eikä 89 §:n 3 momentissa tarkoitetuista
ilmoitus-ja kirjaamisvelvollisuuksista. Koska tällaisia velvollisuuksia ei voida luoda asetuksella,
jää ehdotettujen asetuksenantovaltuuksien merkitys epäselväksi. Valtioneuvoston asetuksella
voidaan lakiehdotuksen 81 §:n nojalla säätää pykälässä tarkoitetun selosteen



antamisvelvollisuudesta, jonka laiminlyönti on 96 §:n 2 momentin 13 kohdan perusteella
rangaistava teko. Laissa tulee kuitenkin olla perussäännös velvollisuudesta, jolloin
valtioneuvosto voidaan valtuuttaa antamaan asiasta lakia tarkempia säännöksiä. Sama
huomautus koskee 2. lakiehdotuksen 108 §:n 1 momentin sisältämää asetuksenantovaltuutta.
Laissa tulee olla perussäännös oikeudesta käyttää maastoajoneuvoa tiellä.
Lakiehdotuksen 55 § ei sisällä säännöstä niistä muista määräaikaiskatsastuksen keskeyttämisen
syistä, joista pykälän nojalla säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Lakiin on
lisättävä ainakin yleinen luonnehdinta asetuksella tarkennettavissa olevista keskeyttämisen
syistä.

Ulkomailla annetun ajokortin kelpoisuudesta Suomessa säädetään 2. lakiehdotuksen
107 §:n nojalla valtioneuvoston asetuksella. Sääntelyssä on asiallisesti kysymys
henkilön oikeudesta käyttää ajoneuvoa Suomessa, minkä vuoksi lakiin on lisättävä -
esimerkiksi Suomen kansainvälisiin velvoitteisiin tai EY:n lainsäädäntöön viittaava -
perussäännös ulkomailla annetun ajokortin kelpoisuudesta. Tämä on edellytys
lakiehdotuksen käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
Puolustusministeriön asetuksella säädetään ajoneuvolakiehdotuksen 1 §:n 4 momentin
nojalla siitä, miltä osin lakia ja sen nojalla annettuja säännöksiä ei sovelleta
sotilasajoneuvoihin. Nämä ajoneuvot voidaan sulkea lain tai sen joidenkin säännösten
soveltamisalan ulkopuolelle, mutta perussäännökset lain soveltamisalan rajaamisesta
on tältäkin osin asianmukaista antaa lailla (ks. esim. PeVL 26/2001 vp, s. 6/H, PeVL
8/2002 vp , s. 3/11). Valiokunta huomauttaa, että valtioneuvoston asetuksella ei
lakiehdotuksen 36 §:n 2 momentissa ja 38 §:n 2 momentissa olevien valtuutuksien
nojalla voida antaa momenteissa tarkoitettuihin menettelyihin liittyviä säännöksiä
yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista. Sama huomautus koskee
säännösten antamista lakiehdotuksen 69 §:n 2 momentissa tarkoitetusta menettelystä
ja 98 §:n 2 momentissa tarkoitettujen erikoiskuljetusten suorittamisesta."

5. Julkisen vallan käyttäminen Suomessa ja hallintotehtävän antaminen yksityiselle

Lakiehdotuksen 24 §:n mukaan ilmailuhallinto hyväksyy hakemuksesta lentokelpoisuuden

hallintaorganisaation, joka voi olla luonnollinen tai oikeushenkilö. Ilmailuhallinto voi käyttää

lentokelpoisuuden valvonnassa apunaan tällaista lentokelpoisuuden hallintaorganisaatiota tai

muuta koti- tai ulkomaista asiantuntijaa (28 §). Lisäksi lakiehdotuksen 163 §:n mukaan

ilmailuhallinto voi sopimuksella siirtää valtakunnalliselle rekisteröidylle harrasteilmailun

järjestölle harrasteilmailun valvontaan liittyviä julkisia tehtäviä. Myös lentoaseman pitäjälle,

lentoliikenteen harjoittajalle tai muulle toiminnan harjoittajalle voi kuulua julkisia

hallintotehtäviä (ks. 100-102 §). Ilmailulaitoksen on tarkoitus huolehtia eräistä

lennonvarmistuspalveluista osana sen liiketoimintaa. Viimeksi mainittua on lyhyesti arvioitu

HE:n säätämisjärjestysperusteluissa s. 110.

Näitä ehdotuksia on arvioitava perustuslain 124 §:n kannalta. Sen mukaan julkinen

hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen
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tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai

muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Ehdotettujen säännösten taustalla on pyrkimys turvata kulloinkin tarpeellisen asiantuntemuksen

käyttö tarkastuksissa ja valvonnassa. Tämä on perusteltua näiden asioiden erityisluonteen

vuoksi. Tästä syystä voidaan katsoa perustuslain mukaisen tarkoi-tuksenmukaisuusvaatimuksen

täyttyvän. On kuitenkin huomattava, että esimerkiksi ehdoteiua 24 §:a mukaan ei ole selvää,

millainen ammattitaito lentokelpoisuuden hal-lintaorganisaation henkilöstöltä vaaditaan - näistä

asioista on tarkoitus antaa säännökset ilmailuhallinnon erikseen antamilla määräyksillä.

Ehdotetun 28 §:n mukaan muun kotimaisen tai ulkomaisen asiantuntijan kelpoisuudesta ei

lakiehdotuksessa ole mitään mainintaa. Laissa olisi tarpeen antaa kelpoisuudesta ainakin yleiset

kriteerit.

Ulkopuolisille annetaan lain 100 ja 102 §:n nojalla laajahkot itsenäiset toimintaval-tuudet

turvaohjelman laadinnassa, täytäntöönpanossa ja ylläpidossa. Kysymyksessä on Euroopan

unionin turva-asetuksen edellyttämä ohjelma. Ongelmallista on se, että toimivaltuudet on

tarkoitus myöntää eräällä tavoin blankona ilman, että laissa on asetettu rajoitteita toimivallan

käytölle. Yleinen periaate on, että laissa määritellään riittävän yksityiskohtaisesti toimivallan

käytön rajat, tai vähintään viitataan siihen, ettei oikeutta itsenäisen toimivallan käyttöön ole

sellaisissa tapauksissa, joissa toimivallan käytön perusta tulee Suomessa säätää lailla.

Esityksessä on turvattu oikeusturvan takeiden ja hyvän hallinnon vaatimusten noudattaminen

silloin, kun yksityinen hoitaa julkisia hallintotehtäviä. Lakiehdotuksessa ei kuitenkaan ole

viittausta yksityisen vastuuseen julkisia tehtäviä hoidettaessa. Pitäisin suotavana lisätä lakiin

viittaus siitä, että julkisia tehtäviä hoitaessaan yksityinen toimii virkavastuulla.

6. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Lakiehdotuksen 167.4 §:n mukaan sotilasilmailuviranomainen antaa toiminnan vaativuuden sitä

edellyttäessä tarvittaessa sotilasilmailussa tiukempia vaatimuksia kuin saman 1-3 momentissa

säädetään. Edelleen lakiehdotuksen 172 §:n sisältyvän rangaistussäännöksen mukaan, jos

henkilö rikkoo sotilasilmailuviranomaisen 167.4 §:n nojalla antamia vaatimuksia, hänet on



tuomittava, jollei teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, huumaavan aineen

käyttämisestä ilmailussa sakkoon.

Pidän säännösehdotuksia rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kannalta ongelmallisina.

Ensinnäkin rangaistussäännöksen perusteena olevaa tekoa ei ole laissa määritelty, vaan

tarkoitus on jättää se sotilasilmailuviranomaisen päätösten varaan.

Toiseksi ehdotetun 167 § 1-3 momentin mukaan säännöksessä mainittua tehtävää ei saa hoitaa

henkilö, joka sairauden tai väsymyksen johdosta tai muusta sellaisesta syystä ei voi hoitaa

tehtävää lentoturvallisuutta vaarantamatta. Myös tähän säännökseen on siis ehdotettu, että

sotilasilmailuviranomainen antaa toiminnan vaativuuden sitä edellyttäessä tarvittaessa

sotilasilmailussa tiukempia vaatimuksia. Niiden(kin) rikkomisesta tuomittaisiin siten huumaavan

aineen käyttämisestä ilmailussa sakkoon. Tällaisessa tapauksessa rikos nimikettä ei voida pitää

oikeana.
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Y/e Jle/köos~^

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä ilmailulaiksi (HE

1372005 vp).

/ . Lainsäädäntövallan delegointi

Lakiehdotus sisältää runsaasti lakia alemmanasteiseen norminantoon valtuuttavia säännöksiä.

Norminantajaksi osoitetaan joko valtioneuvosto, liikenne- ja viestintäministeriö tai

Ilmailuhallinto. Valtioneuvoston ja ministeriön norminantovaltaa on arvioitava perustuslain 80

§:n 1 momentin kannalta, kun taas ilmailuhallinnolle perustettavan norminantovallan

valtiosääntöoikeudellinen perusta on pykälän 2 momentissa.

Valtioneuvostoa koskevista valtuutussäännöksistä 8 §:ään sijoitettua on pidettävä arveluttavan

väljinä, erityisesti, kun otetaan huomioon sääntelyn perusoikeusulottuvuus. Tämä koskee sekä 1

momentin 1-3 kohtaa että 2 momenttia. Ehdotettu 1 momentin kolmas kohta esimerkiksi antaisi

valtioneuvostolle toimivallan kieltää kokonaan ilmailu Suomen alueella kolmeksi kuukaudeksi

"yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi". Saman momentin 2) kohdassa taas ei ole

lainkaan määritelty niitä tunnistusvyöhykkeitä, joita lentokieltoa tai rajoitus koskisi. Ilmailun

kieltäminen tai rajoittaminen 8 §:ssä säännellyissä tapauksissa koskettaa sillä tavalla yksilöiden

oikeuksien ja velvollisuuksien perusteita, että perussäännökset asiasta olisi perustuslain 80.1 §:n

edellyttämällä tavalla oltava laissa.



Myös 119 §:n valtautussäännös, jonka mukaan korvauksen perusteista säädetään asetuksella, on PL 80.1 §:n

kannalta liian väljä. Perustava säännös korvausperusteista tuli olla itse laissa.

Ilmailuhallinnolle ehdotettu määräysten antovalta koskee enimmäkseen teknisluonteisia seikkoja, ja lisäksi

määräysten sisältö määräytyy useimmiten kansainvälisistä tai ylikansallisista normeista. Kysymyksessä on

tyypillisesti sellainen norminanto, johon perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännön mukaan

asiantuntijaviranomainen voidaan PL 80.2 §:n nojalla valtuuttaa. Kuitenkaan ilmailuhallinnolle 8 §:n 4

momentissa ehdotetussa oikeudessa rajoittaa tai kieltää kahden viikon ajaksi ilmailu tietyllä alueella "yleisen

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi välttämättömästä syystä" ei ole kyse vain teknisluonteisesta,

ylikansallisten tai kansainvälisten normien sitomasta norminannosta. Norminantovallan tulisi nähdäkseni

myös tässä tapauksessa kuulua valtioneuvostolle.

2. Luvat ja hyväksynnät

Ilmailun luonteeseen kuuluvat sekä ilmailun harjoittajilta että siihen tarkoitetuilta laitteilta ja alueilta

edellytettävät luvat ja hyväksynnät. Ilmailun harjoittajia koskevia lupa- tai hyväksyntämenettelyjä on

tarkasteltava perustuslain 18 §:n mukaisen elinkeinovapauden rajoituksina, ellei kyse sitten ole vain

harrastusilmailusta. Perusoikeusrajoituksiin on kuitenkin hyväksyttävä peruste, ilmailun turvallisuuden

takaaminen, ja havaintojeni mukaan ehdotetut menettelyt täyttävät myös suhteellisuusvaatimuksen. Lupa- ja

hyväksymismenettelyä koskevat säännökset on myös kirjoitettu siten, että käy selväksi, että päätöksenteossa

noudatetaan - kuten perustuslakivaliokunta on edellyttänyt - oikeusharkintaa. Myös luvan peruuttamista ja sitä

edeltäviä toimenpiteitä koskevat säännökset on laadittu tavalla, joka täyttää perustuslakivaliokunnan

lausuntokäytännössään asettamat vaatimukset.

Lakiehdotuksen säätämisjärjestysperusteluissa lupasäännöksiä on arvioitu myös yhdenvertaisuusperiaatteen

sekä liikkumisvapauden ja omaisuudensuojan kannalta. Minusta ehdotettuja säännöksiä ei tule lainkaan

tarkastella näiden perusoikeuksien rajoituksina, eikä perusoikeuksien yleisiin rajoitusedellytyksiin pohjautuva

arviointi niiden kohdalla lainkaan ajankohtaistu. Lupamenettelyissä on tietysti aina niin, että jotkut saavat

luvan ja jotkut eivät, eikä tämä loukkaa yhdenvertaisuutta. Ilmailuun vaadittavia lupia ei myöskään ole syytä

arvioida yksilöiden liikkumisvapauden rajoituksina yhtä vähän kuin autoilijoilta vaadittavaa ajokorttiakaan.

Jos omaisuus puolestaan jää käyttämättä sen takia, että lupavaatimukset eivät täyty, kysymyksessä ei ole

omaisuudensuojan rajoitus, yhtä vähän kuin omaisuudensuojaan puututaan kun autoilija menettää ajokorttinsa.

Nytkin on tärkeää muistaa perusoikeusrajoituksia koskevan valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin
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kaksivaiheisuus. Ensimmäisessä vaiheessa arvioidaan, onko kyse ylipäätään perusoikeusrajoituksesta, ja vasta

jos näin on asia, siirrytään arvioinnin toiseen vaiheeseen.

Turvallisuusintressistä on lisäksi syytä todeta, että turvallisuus esiintyy ilmailulain perusoikeusrajoituksia

oikeuttavana tekijä kollektiivisen hyvän eikä yksilöllisen perusoikeuden ominaisuudessa (vrt. perustelut s.

110)

3. Pakkokeinojen käyttö ilma-aluksessa

Lakiehdotuksen 65 §:ssä on säännös ilma-aluksen päällikön oikeudesta käyttää pakkokeinoja järjestyksen

palauttamiseksi: "Jos ilma-alus on vaarassa tai jos matkustajien tai miehistön turvallisuus muutoin vaatii, ilma-

aluksen päälliköllä on oikeus käyttää kiinniottoa tai tavaran tarkastusta tai muita vastaavia järjestyksen

palauttamiseksi tai turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellisia keinoja, joita voidaan pitää

kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon vaaran suuruus ja tilanne muutenkin".

Matkustajalla on oikeus ja miehistön jäsenellä myös velvollisuus antaa tarvittavaa apua. Kiiretilanteessa he

voivat ryhtyä toimenpiteisiin ilman päällikön kehotustakin.

Lainaamissani säännöksissä on kyse pakkokeinoista, jotka kajoavat perusoikeuksiin, ennen kaikkea

henkilökohtaiseen koskemattomuuteen ja vapauteen. Valtuudet ovat epäilemättä painavan intressin vaatimia ja

suhteellisuusvaatimuksen edellyttämällä tavalla välttämättömiä. Sääntelyn täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden

kannalta ilmaus "muita vastaavia ... tarpeellisia keinoja" on altis arvostelulle. Perusoikeuksien yleiset

rajoitusedellytykset vaativat, että käytettävissä olevat pakkokeinot määritellään täsmällisesti.

Lakiehdotuksen 65 §:n tarkoittamissa pakkokeinoissa on kyse perustuslain 124 §:n alaan lankeavasta

toiminnasta. Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään yleensä lähtenyt siitä, että itsenäinen oikeus

voimakeinojen käyttämiseen on sellaista merkittävää julkisen vallan käyttöä, jota voidaan uskoa vain

viranomaisille. Nyt kyse on kuitenkin sellaisista ajallisesti ja paikallisesti rajatuista, tapauskohtaisista

voimakeinoihin oikeuttavista valtuuksista, joita valiokunta on katsonut voitavan uskoa myös

viranomaiskoneiston ulkopuolelle (PeVL 44/1998 vp ja 28/2001 vp). Nyt ehdotetut valtuudet vastaavatkin

esimerkiksi valtuuksia, joista on säädetty laissa järjestyksen pitämisestä joukkoliikenteessä (472/1977).

4. Muu julkisten hallintotehtävien siirtäminen viranomaiskoneiston ulkopuolelle



Lentokelpoisuuden hallintaorganisaationa toimiminen edellyttää 24.1 §:n mukaan ilmailuhallinnon

hyväksyntää, jolloin voidaan varmistaa, että organisaatio täyttää julkisen hallintotehtävän hoitamiseksi

vaadittavat edellytykset muun muassa henkilöstön pätevyydessä ja laitteistossa. Lisäksi 29.3 §:ssä on

viittaussäännös hallinto-oikeudellisiin yleissäännöksiin sekä säännökset oikaisusta ja valituksesta.

Myös tehtävien siirtoa harrasteilmailun järjestölle koskevassa 163 §:ssä on vastaava viittaussäännös ja

asianmukaiset muutoksenhakusäännökset. Sen sijaan laissa ei ole säännöstä, joka varmistaisi, että pykälän 1

momentissa tarkoitettuja julkisia hallintotehtäviä hoitavilla olisi tehtävien edellyttämä pätevyys.

Helsingissä 25.10.2005

Kaarlo Tuori

//£ / m /olo o S '»Sf

Perustuslakivaliokunnalle
1.11.2005

Mikael Hiden:

Lausunto hallituksen esityksestä 139/05 vp ilmailulaiksi

Kun en ole voinut saapua kokoukseen, jossa valiokunta on kuullut asiantuntijoita, toimitan lausuntoni
sihteerin pyynnöstä kirjallisena.

Esityksen perustelujen lopussa on laajahko ehdotuksen suhdetta perustuslakiin koskeva jakso. Siinä

on käsitelty valtuussäännöksiä, elinkeinovapautta, yhdenvertaisuutta, liikkumisvapautta ja

omaisuudensuojaa sekä kotirauhan suojaa ja julkisen hallintotehtävän uskomista muille kuin
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viranomaisille. Nämä kysymykset ovatkin merkittäviä arvioitaessa ehdotuksen suhdetta

perustuslakiin. Nähdäkseni ehdotus on näitä kysymyksiä koskevissa kohdin huolellisesti laadittu eikä

yleisesti anna aihetta merkittäviin huomautuksiin. Pariin yleiseen piirteeseen on kuitenkin aihetta

viitata.

En pidä perusteluissa esille otettuja yhdenvertaisuus- ja liikkumisvapausnäkökohtia tässä yhteydessä

reaalisesti merkittävinä. Pidän samassa yhteydessä esitettyä argumentointia turvallisuudesta

perusoikeutena yksioikoisesti yleistävänä, vaikka turvallisuustarpeet sinänsä ovatkin tässä yksi

huomioon otettava tekijä. - Ehdotetussa laissa annetaan ilmailuhallinnolle hyvin runsaasti valtuuksia

oikeussääntöjen antamiseen (valtuuksia lueteltu perusteluissa s. 12-14). Valtuuksien lukumäärää

voidaan pitää poikkeuksellisena sekä lainsäädäntökäytäntöön yleensä nähden että huomioon ottaen PL

80 §:n säännöksen , jonka mukaan säädösvallan delegointi asetuksenantajalle on pääsääntö ja

delegointi viranomaiselle on poikkeukseksi tarkoitettu rajoitettu mahdollisuus. Nämä valtuudet

koskevat kuitenkin rajattuja ja yleensä teknissävyisiä kysymyksiä, edellyttävät alan asiantuntemusta,

kohdistuvat yleensä ilmailun erilaisiin ammattilaisiin ja liittyvät alan kansainvälisiin säännöstöihin.

Tämän vuoksi ei nähdäkseni ole estettä näinkin lukumääräisesti mittavan säädösten antovallan

uskomiselle viranomaisen käytettäväksi. -Yhdenmukaisesti sen kanssa, mitä olen todennut esityksestä

138/05 vp antamassani lausunnossa (31.10.2005), en katso lennonvarmistustehtävien uskomisen

ilmailulaitokselle johtavan tässä ristiriitaan PL 124 §:n säännöstön kanssa

Vaikka pidänkin lakiehdotusta keskeisiltä piirteiltään valtiosääntöön soveltuvana, on joihinkin

yksityiskohtiin mielestäni kuitenkin syytä kiinnittää vielä erikseen huomiota.

8 §. Säännös koskee mahdollisuutta asetuksin ja osin ilmailuhallinnon päätöksin määrätä ilmailulta

rajoitetuista alueista. Säännöksen 1 momentin 3) kohdan mukaan valtioneuvosto voi asetuksella

rajoittaa ilmailua tai kieltää sen "enintään kolmen kuukauden ajaksi yleisen järjestyksen ja

turvallisuuden ylläpitämiseksi." Perustelujen mukaan (s.23) tällaiseen kieltoon tai rajoitukseen voi olla

tarvetta esim. "poikkeuksellisessa kriisin esitilanteessa", jolloin tarvetta turvautua valmiuslain tai

puolustustilalain mukaisiin keinoihin ei vielä ole, mutta yleistä järjestystä ja turvallisuutta ei voitaisi

turvata lievemmin keinoin.

Perusteluissa ilmenevää tavoitetta voidaan sinänsä pitää asianmukaisena. Lakitekstiin nyt Jdrjoitettu

valtuus on kuitenkin väljyydessään selvästi ongelmallinen perustuslain kannalta. Ehdotettuun

lainkohtaan ei sisälly mitään valtuuden alueellista rajoitusta. Kohdassa ei ole mitään viitettä siihen,



että rajoitustoimenpiteiden pitää olla välttämättömiä tai pakottavien syiden vaatimia tms. Kuten

valiokunnan käsiteltävissä asioissa on muulloinkin ollut nähtävissä, "yleinen järjestys ja turvallisuus"

sellaisenaan on hyvin joustava kriteeri. Säännöskohdassa ei ole mitään estettä rajoitusajan jatkamiselle

uudella asetuksella eikä asetuksen sovellettavuuteen liity mitään käsittelyä eduskunnassa (vrt.

valmiuslaki 3 §).

Valiokunnan käytännössä on ollut usein esillä se, että annettavien valtuuksien hyvin väljää

kirjoittamista säännöstekstissä ei voida oikeuttaa sillä, että tarkoitus - mahdollisesti perusteluissa

kuvattuna - on hyvä, rajoitettu, maltillinen tms. Säännöksessä osoitettu valtuus pysäyttää siviili-

ilmailu tai merkittävästi rajoittaa sitä määräajaksi koko maassa tai osassa maata merkitsee

mahdollisuutta hyvin tuntuvasti puuttua liiklounisvapauteen ja myös taloudellisen toiminnan

vapauteen .   Tätä puuttumisvaltaa ei ole nojattu eikä tällaisena voitaisi nojata perusoikeuksien

rajoittamismahdollisuutta poikkeusoloissa koskevaan PL 23 §:ään. Näin väljästi järjestettynä

rajoittamisvaltuutta ja samalla asetuksenantovaltuutta ei voida pitää perustuslain mukaisena. Jos

voimakasta yleistä siviili-ilmailun rajoittamisvaltuutta valmiuslain ja puolustustilalain ulkopuolelle

jäävässä "kriisin esitilanteessa" todella pidetään välttämättömänä (ja valtuus halutaan toteuttaa

tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä) , on valtuuden rajoitukset ja ehkä myös toteuttamistapa

harkittava oleellisesti uudelleen.

65 §. Säännös koskee järjestyksen ylläpitämistä ja pakkokeinojen käyttöä ilma-aluksessa.

Matkustajakoneen hytti ja ohjaamo on koneen ilmassa ollessa sellainen tila ja tilanne, jossa

järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitäminen on poikkeuksellisen tärkeää. Kyseisissä tilanteissa voi sen

vuoksi olla tarvetta myös sellaisille valtuuksille, joita ei "normaaleissa" tilanteissa - joissa yhtäältä

väistämis/pakenemismahdollisuus ja mahdollisuus ulkopuolisen avun saamiseen ja toisaalta

tuhonuhka ovat toisenlaisia -pidettäisi asianmukaisina. Säännös ei tähän nähden mielestäni anna

aihetta huomautuksiin. Hieman voi kuitenkin kysyä, olisiko säännöksen 1 momentissa oleva "muita

vastaavia.... keinoja" kohta laadittavissa tarkemmaksi ja onko tarpeen, että 2 momentissa miehistön

jäsenelle ja myös matkustajille annettu valtuus oma-aloitteisiin toimenpiteisiin on tehty tavaroiden

suojelemisen osalta yhtä laajaksi kuin henkilöiden suojelemisen osalta.

119 §. Säännös koskee ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelua. Säännöksen 3 momentin mukaan

ministeriö määrää etsintä- ja pelastuspalvelujen järjestämisestä , jos ilmaliikennepalvelujen tarjoajia

on useampia. Momentin mukaan on siinä tarkoitetuissa tilanteissa ko. tehtävästä maksettavan

korvauksen perusteista säädettävä tarvittaessa asetuksella. Esityksen perustelujen mukaan (s. 82)

korvauksen maksaminen tällaisen julkisen palvelutehtävän kustannuksista on tarpeen, koska
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velvollisuus tarjota etsintä- ja pelastuspalveluja ulottuisi laajemmalle kuin ilmailun omiin tarpeisiin.

En tunne käytännössä esiin tulevia kysymyksiä. Huomiota kuitenkin kiinnittää se, että asetuksella

määrätään säännöksen mukaan korvauksen perusteet. Jos ja kun toiminnan harjoittajalla on tässä

tarkoitetuissa tilanteissa oikeus korvaukseen julkisen palvelutehtävän aiheuttamista kustannuksista, ei

vaikuta asianmukaiselta, että asetuksella voidaan - ilman laissa olevaa minkäänlaista ohjausta -

määrätä myös perusteista. (Voisin kuvitella , että tarkoituksena on tehtävän hoitamisesta

aiheutuneiden kustannusten korvaaminen ja asetuksella voidaan tarvittaessa säätää "tarkemmin"

korvauksen määräytymisestä.)

163 §. Säännös koskee tehtävien siirtoa harrasteilmailun järjestölle. Säännöksen mukaan voi

Ilmailuhallinto sopimuksella siirtää harrasteilmailun valvontaan liittyviä julkisia hallintotehtäviä

valtakunnalliselle rekisteröidylle harrasteilmailun järjestölle. Perustuslain 124 §:n mukaan julkisia

hallintotehtäviä voidaan tietyin rajoituksin antaa muille kuin viranomaisille. Ehdotuksen tekee tässä

suhteessa mielenkiintoiseksi se, että hallintotehtäviä ei olla tässä osoittamassa jollekin nimetylle ja

lailla järjestetylle laitokselle (kuten esim. lennonvalmistustehtäviä Ilmailulaitokselle), vaan

yksityisoikeudelliselle yhdistykselle. Ko. yhdistys tai yhdistykset ei(vät) ole julkisoikeudellisesti

säädeltyjä) (kuten metsänhoitoyhdistykset tai asianajajaliitto), vaan kysymykseen tulevat "puhtaasti"

yksityisoikeudelliset yhdistykset. Ainakin periaatteessa on ehdotuksen mukaan mahdollista, että

julkisia hallintotehtäviä tultaisiin tällä tavoin antamaan useammallekin kuin yhdelle yhdistykselle.

Kysymykseen tulevat hallintotehtävät voivat olla yksilön ja hänen oikeuksiensa kannalta selvästi

merkittäviä jo mm. siksi, että niihin kuuluu lupapäätöksiä ja siten myös lupien

peruuttamismahdollisuuksia. PL 124 §:n lopussa tarkoitetusta merkittävästä julkisen vallan käytöstä -

joka voidaan uskoa vain viranomaisille - ei tässä kuitenkaan tarvitse olla kyse siihenkin nähden, että

kysymys on harrasteilmailusta, ei elinkeinotoiminnasta. Harrasteilmailun valvonnan tämänkaltaista

järjestämistä voidaan nähdäkseni pitää perusteluissa kuvatuista syistä (s 99-100)

tarkoituksenmukaisena siihen tapaan kuin PL 124 §:ssä on edellytetty. Myös oikeusturvan ja hyvän

hallinnon vaatimusten kannalta voidaan järjestelyä pitää 2 momentin viittaussäännökset ja

muutoksenhakujärjestelyt huomioon ottaen PL 124 §:n mukaisena. Pienenä varauksena voidaan

kuitenkin todeta, että 2 momenttiin otetut viittaukset muihin lakeihin saattavat käytännössä toimia

tyhjentävän luettelon tapaan ja sikäli voidaan kysyä, miksei momentissa viitata myös

henkilötietolakiin tai sen 36 §:n säännöksiin, johon on viitattu perusteluissa.

Yleisenä ehdotusta koskevana varauksena voidaan myös esittää, että tässä laissa tai ehdotetussa laissa

Ilmailuhallinnosta (HE 138/05 vp) ei näytä olevan nimenomaisesti säädettynä mitään Ilmailuhallinnon



tehtävästä yhtäältä varmistua ennen sopimuksen tekemistä    ko. yhdistyksen kyvystä asianmukaisesti

hoitaa ko. tehtäviä ja toisaalta

velvollisuudesta valvoa sitä, että ko. tehtävät tulevat asianmukaisesti hoidetuksi. Ehdotuksessa ei

myöskään näytä olevan mitään ko. yhdistyksen raportointi- tai selontekovelvollisuudesta

Ilmailuhallinnolle.

Katsoisin , ettei ole mitään selvää perustetta pitää ehdotetun 163 §:n mukaista sääntelyä ristiriitaisena

PL 124 §:n kanssa. Silti minusta voisi olla aihetta vielä miettiä, onko oikein asianmukaista, että

tällaisia julkisia hallintotehtäviä voidaan sopimuksin siirtää yhdelle tai useammalle täysin

yksityisoikeudelliselle yhdistykselle. Näyttää joka tapauksessa aiheelliselta, että

siirtämismahdollisuuteen liittyviä lainsäädännöllisiä järjestelyjä vielä tarkennetaan.
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2005 vp

Hallituksen esitys ilmailulaiksi

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä syyskuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen ilmailulaiksi (HE

139/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne-ja viestintävaliokun-taan samalla määrännyt,

että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne-ja viestintäministeriö

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

- professori Olli Mäenpää

- professori Teuvo Pohjolainen.

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

- professori Mikael Hiden

- professori Kaarlo Tuori.



HE 139/2005 vp Versio 0.1

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki, jossa säänneltäisiin ilmailua Suomessa ja

ilmailua suomalaisella ilma-aluksella Suomen ulkopuolella.

Lakiin otetaan voimassa olevaan lakia vastaavat säännökset lukuisien direktiivien sekä

kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n, Euroopan siviili-ilmailukonferenssin ECAC:n,

Euroopan lennonvarmistusjärjestön Eurocontrolin ja Euroopan maiden ilmailuviranomaisten

yhteistyöelimen JAA:n laatimien standardien, normien ja suositusten täytäntöönpanosta. Uusina

pannaan täytäntöön yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten

turvallisuudesta ja poikkeaminen ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla annetut direktiivit. Lisäksi

lailla säädetään lukuisten yhteisöasetusten osalta viranomaisista, rangaistuksista ja muista yhteisön

asetuksissa jäsenvaltion säädettäväksi jätetyistä seikoista.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 80 §:n 1

momentin mukaisten asetuksenantovaltuuksien ja 80 §:n 2 momentin mukaisten mää-räyksenan to

valtuuksien kannalta. Huomiota kiinnitetään muun muassa perustuslain 18 §:n 1 momentissa

säädettyyn elinkeinovapauteen ja perustuslain 9 §:n 1 momentin mukaiseen liikkumisvapauteen.

Perusoikeusrajoituksia perustellaan perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaisella oikeudella elämään

ja turvallisuuteen. Lopuksi tarkastellaan julkisten hallintotehtävien antamista muulle kuin

viranomaiselle perustuslain 124 §:n näkökulmasta. Perusteluissa katsotaan, että lakiehdotus

voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut .

Elinkeinovapaus
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Luvan peruuttaminen. Lakiehdotukseen liittyy lukuisa joukko erilaisia lupia. Viranomainen voi

lakiehdotuksen 152 §:n perusteella peruuttaa myöntämänsä luvan, jos luvasta säädettyä maksua ei

kehotuksesta huolimatta ole kohtuullisessa määräajassa maksettu.

Perustuslakivaliokunta on elinkeinotoiminnan sääntelyn yhteydessä vakiintuneesti pitänyt

luvan peruuttamista yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena vaikutuksiltaan

jyrkempänä kuin haetun luvan epäämistä. Sen vuoksi valiokunta on katsonut sääntelyn

oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamis-mahdollisuus vakaviin tai

olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti annetut

huomautukset tai varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden

korjaamiseen (PeVL 16/2003 vp, s. 2/II; PeVL 44/2004 vp, s. 2—3 ja PeVL 7/2005 vp, s. 9).

Tässä tapauksessa ennen luvan peruuttamista on annettava maksukehotus ja määräaika

maksun suorittamiseksi. Säännöksen tarkoituksena on kuitenkin pelkästään turvata valtion

fiskaaliset edut eikä puuttua toiminnassa esiintyneisiin puutteisiin. Luvan peruuttaminen maksun

laiminlyönnin seurauksena ei valiokunnan mielestä täytä sääntelyltä edellytettävää

oikeasuhtaisuuden vaatimusta. Maksamaton maksu on mahdollista periä esimerkiksi

ulosottotoimin. Jotta laki voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä säännös tulee

poistaa laista.

Rekisteristä poistaminen. Ilma-alus voidaan lentopaikan pitäjän suostumuksella ehdotuksen 17 §:n

3 momentin ja 164 §:n 2 momentin perusteella poistaa ilma-alusrekisteristä, jos lentopaikan

pitäjältä tai palvelun antajalta saatujen palvelujen kustannuksia ei ole maksettu ja lentopaikan

pitäjä on sen vuoksi estänyt ilma-aluksen lähdön. Rekisteristä poistaminen ei tässäkään

tapauksessa täytä perustuslakivaliokunnan mielestä oikeasuhtaisuuden vaatimusta etenkään, kun

lähdön estäminen ei edellytä maksujen erääntymistä. Rekisteristä poistaminen voi tulla

kysymykseen vasta viimeisenä keinona, kun esimerkiksi ulosotto- tai muut turvaamistoimenpiteet

eivät ole tuottaneet tulosta. Sääntelyä on tältä osin tarkistettava.

Julkisten hallintotehtävien siirtäminen

J2 Lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio. Ilmailuhallinto hyväksyy lakiehdotuksen

24
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§:n mukaan lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioksi luonnollisen tai

oikeushenkilön, jota se voi käyttää apunaan lentokelpoisuuden valvonnassa.

Organisaatio perustuu EASA-asetukseen yleisistä siviili-ilmailua koskevista

säännöistä ja Euroopan lentotur-vallisuusviraston perustamisesta. Ilmailuhallinto voi

29 §:n 1 momentin nojalla päättää, että lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio

myöntää tai uudistaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen. Tällaista julkisen

hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle on tarkasteltava perustuslain

124 §:n kannalta.

J^ Kyseessä ei ole merkittävä julkisen tehtävän antaminen muulle kuin

viranomaisel-

le. Tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi on tarpeen, että lentokelpoisuuden

hallintaorganisaatio voi laissa rajatuin toimenpitein avustaa Ilmailuhallintoa. Hallinta-

organisaation kelpoisuusedellytyksistä ja valvonnasta on asianmukaisesti säädetty eh-

dotuksen 24 §:n 1 momentissa. Lisäksi Ilmailuhallinto voi lentokelpoisuuden toteami-

seksi ja valvomiseksi antaa tarvittaessa tarpeelliset tekniset ja menettelyä koskevat

määräykset. Menettelyä koskevista lakiviittauksista on säädetty 29 §:n 3 momentissa.

Lentokelpoisuuden hallintaorganisaation päätöksestä ei saa mainitun momentin

perusteella valittaa, mutta siitä on mahdollista tehdä oikaisuvaatimus

Ilmailuhallinnolle, jonka ratkaisusta saa valittaa siten kuin hallintolainkäyttölaissa

säädetään. Sääntely ei perustuslakivaliokunnan miestä vaaranna perusoikeuksia,

oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon takeita eikä siten ole ristiriidassa perustuslain

124 §:n kanssa.

Tehtävien siirto harrasteilmailun järjestölle. Saman tyyppisiä tehtäviä kuin edellä ehdotetaan

harrasteilmailun sektorilla voitavan 163 §:n 1 momentin nojalla siirtää Ilmailuhallinnon

sopimuksella valtakunnalliselle harrasteilmailun järjestölle. Tehtävät voivat koskea

harrasteilmailun ilma-alusten ja laitteiden hyväksyntää ja luettelointia sekä näitä laitteita

käyttävien koulutusta sekä lupakirjojen ja kelpoisuustodistusten myöntämistä. Sääntelyä on

arvioitava perustuslain julkisten hallintotehtävien siirtoa koskevan perustuslain 124 §:n valossa.
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Julkisten tehtävien antamista muille kuin viranomaiselle on aina pidettävä poikkeuksena.

Varsin erikoista on, että mainittuja tehtäviä kuten harrasteilmailulupia ja niiden peruuttamisia

ehdotetaan annettavaksi ei julkisoikeudelliselle vaan yksityisoikeudelliselle yhdistykselle.

Ehdotuksen valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin vaikuttaa kuitenkin erityisesti se, etta kysymys

on harrasteilmailusta eikä elinkeinotoiminnasta. Toiminta perustuu myös nykykäytäntöön, jossa ei

ole ilmennyt ongelmia. Ehdotetun 163 §:n 2 momentissa on asianmukaiset viittaukset

lainsäädäntöön, jota on julkista hallintotehtävää hoidettaessa noudatettava sekä vastaavat

säännökset oikaisusta ja valituksesta kuin lentokelpoisuuden hallintaorganisaation osalta 29 §:n 3

momentissa.

Perustuslakivaliokunta ei pidä sääntelyä perustuslain 124 §:n kannalta ongelmallisena.

Valiokunta kuitenkin katsoo, että ehdotuksen 163 §:ään on aiheellista lisätä 24 §:n tapaan

valtakunnalliselle järjestölle asetettavat kelpoisuusvaatimukset ja että Ilmailuhallinto valvoo

järjestön toimintaa. Myös henkilötietolaki puuttuu säädöstekstistä, vaikka siihen on viitattu

perusteluissa.

Tehtävien siirto vieraan valtion viranomaiselle. Ilmailuhallinto voi ehdotuksen 162 §:n nojalla

sopia vieraan valtion asianomaisen viranomaisen kanssa, että eräitä Ilmailuhallinnolle

säännöksessä tarkemmin lueteltuja tehtäviä hoitaa vieraan valtion viranomainen.

Perustuslain 93 §:n 1 momentin ja 94 §:n 1 momentin mukaan sopimuksentekovalta kuuluu

lähtökohtaisesti tasavallan presidentin toimivaltuuksiin ja eduskunta osallistuu kansainvälisten

velvoitteiden hyväksymiseen. Tästä pääsäännöstä voidaan poiketa edellytyksin, joita

perustuslakivaliokunta on sopimuksentekovallalle asettanut. Valtuus ei saa olla rajoittamaton

valtuutuksen saajaan ja sisältöön nähden, minkä ohella siinä on ilmaistava ne kansainvälisen

oikeuden subjektit, joiden kanssa sopimuksia tehdään. Valtuutuksen on myös oltava koska tahansa

tasavallan presidentin peruutettavissa. (PeVL 15/1994 vp, s. 4/1 ja PeVL 40/2000 vp, s. 2).

Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotus täyttää nämä edellytykset. Sopimuksentekovalta

on rajattu laissa tarkasti yksilöityihin tehtäviin. Vieraan valtion asianomaisella viranomaisella

tarkoitettaneen Ilmailuhallintoa vastaavaa viranomaista, joten ehdotuksessa on osoitettu, keiden

kanssa sopimus tehdään. Vaikka valtuuksien peruuttamisesta ei ole mainintaa, se ei sulje pois

tasavallan presidentin perustuslain 93 §:ssä tarkoitettua toimivaltaa.
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Järjestys ja pakkokeinot

Lakiehdotuksen 65 § koskee järjestyksen ylläpitämistä ja pakkokeinojen käyttöä ilma-aluksessa.

Jos ilma-alus on vaarassa tai jos matkustajien tai miehistön turvallisuus muutoin vaatii, ilma-

aluksen päälliköllä on oikeus käyttää kiinniottoa tai tavaran tarkastusta tai muita vastaavia

järjestyksen palauttamiseksi tai turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellisia keinoja,

joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon vaaraan

suuruus ja tilanne muutoinkin. Miehistön jäsenellä on velvollisuus ja matkustajalla oikeus

päällikön tai miehistön jäsenen kehotuksesta antaa tarvittavaa apua. Lisäksi 2 momentin

perusteella matkustajalla on oikeus ilman kehotustakin ryhtyä tarkoitettuihin estäviin

toimenpiteisiin, kuin on ilmeistä, että toimenpide on välttämätön ilma-aluksen, henkilöiden tai

tavaroiden suojelemiseksi.

Sääntelyä tulee arvioida perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaisen henkilökohtaisen

vapauden, koskemattomuuden ja turvallisuuden kannalta, mutta myös perustuslain 124 §:n

mukaisten julkisten hallintotehtävien siirtämisvallan näkökulmasta.

Ilmailussa turvallisuus on yhä merkittävämmässä asemassa. Sen perusteella on mahdollista

rajoittaa toisten perusoikeuksia. Rajoituksen on kuitenkin täytettävä perus-oikeusrajoituksen

yleiset edellytykset. Perusoikeusrajoituksen täsmällisyyden ja tarkka-rajaisuuden kannalta 65 §:n 1

momentissa mainittu "muita vastaavia tarpeellisia keinoja" on tarpeettoman väljä, minkä vuoksi

säännöstä on aiheellista täsmentää luettelemalla niitä keinoja, joita järjestyksen palauttamiseksi tai

turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi voidaan käyttää.

Itsenäiseen harkintaan perustuvaa voimakeinojen käyttöä on valiokunnan käytännössä

pidetty perustuslain 124 §:ssä mainittuna merkittävänä julkisen vallan käyttönä (PeVL 19/2005

vp, s. 8/1, PeVL 20/2002 vp, s. 3). Sen antaminen muulle kuin viranomaiselle on katsottu

sallituksi tarkasti rajatuissa tilanteissa, joissa viranomaisella on ti-lapäisluonteinen tarve saada

ulkopuolista apua (PeVL 19/2005 vp, s. 8/1, PeVL 38/2004 vp, s. 3/1, PeVL 20/2002 vp, s. 3).

Ilma-aluksessa syntyneen vaara- tai häiriötilanteen nopeaksi torjumiseksi on valiokunnan

mielestä perusteltua sallia myös matkustajalle oikeus käyttää 65 §:n 1 momentissa mainittuja

voimakeinoja. Voimakeinojen käyttö on tällöin ajallisesti ja paikallisesti rajattu. Valiokunnalla ei

sääntelyn suhteen ole perustuslain 124 §:n näkökulmasta huomauttamista. Liikenne- ja
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viestintävaliokunnan on kuitenkin syytä harkita, onko voimakeinojen käyttöoikeus ehdotuksen 65

§:n 2 momentissa syytä antaa matkustajalle myös tavaroiden suojelemiseksi.
Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate

Sotilasilmailuviranomainen antaa lakiehdotuksen 167 §:n 4 momentin nojalla toiminnan

vaativuuden sitä edellyttäessä tarvittaessa sotilasilmailussa tiukempia vaatimuksia kuin 1—3

momentissa säädetään. Edelleen ehdotetaan 172 §:ssä, että henkilö, joka rikkoo

sotilasilmailuviranomaisen 167 §:n 4 momentin nojalla antamia vaatimuksia, on tuomittava, jollei

teosta ole muualla laissa säädetty ankarampaa rangaistusta, huumaavan aineen käyttämisestä

sakkoon. Sääntelyä tulee arvioida rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen kannalta.

Perustuslain 8 §:n perusteella ketään ei saa pitää syyllisenä rikokseen eikä tuomita

rangaistukseen sellaisen teon perusteella, jota ei tekohetkellä ole laissa säädetty rangaistavaksi.

Rikoksesta ei saa tuomita ankarampaa rangaistusta kuin tekohetkellä on laissa säädetty.

Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate sisältää vaatimuksen sääntelyn täsmällisyydestä. Sen

mukaan kunkin rikoksen tunnusmerkistö on ilmaistava laissa riittävällä täsmällisyydellä siten, että

säännöksen sanamuodon perusteella on ennakoitavissa, onko iokin toiminta tai laiminlvönti

rangaistavaa CPeVL 48/2002 vn. s. 2/II. PeVL 40/2002
j-----------------  ----------------------------- s \ - ~ x J - /

vp, s. 7/1, PeVL 41/2001 vp, s. 2/11).

Lakiehdotuksen 167 § :n 4 momentissa rangaistussäännöksen perusteena olevaa tekoa ei ole

määritelty, vaan se jää sotilasilmailuviranomaisen päätöksen varaan. Perustuslakivaliokunta

edellyttää, että rangaistava teko on yksilöitävä lakiehdotuksen 167 §:ssä. Tämä on myös edellytys

lain käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Lakiehdotuksen 167 §:n 4 momentissa viitataan myös 1—3 momentteihin. Pykälän 2

momentin mukaan on kiellettyä hoitaa tehtävää ilma-aluksessa väsyneenä tai sairaana. Näitäkin

vaatimuksia sotilasilmailuviranomainen voi tiukentaa, joiden rikkomisesta rangaistaan ehdotuksen

172 §:n nojalla huumaavan aineen käyttämisestä ilmailussa. Perustuslakivaliokunnan mielestä

rikosnimike on tältä osin harhaanjohtava, joten sitä tulee täsmentää.

Valtuussäännökset

Lakiehdotukseen sisältyy asetuksenantovaltuuksien ohella poikkeuksellisen paljon val-

tuutussäännöksiä viranomaiselle, vaikka valtuutusta asetuksenantajalle pidetään perustuslain 80
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§:n valossa pääsääntönä. Muu viranomainen voidaan valtuuttaa laissa antamaan oikeussääntöjä

määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä ja valtuutus on

soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Valtuutukset eivät yleensä koske yksilön oikeuksien ja

velvollisuuksien perusteita, vaan kohdistuvat ilmailun erilaisiin ammattilaisiin ja liittyvät alan

kansainvälisiin sopimuksiin. Ne ovat rajattuja koskien lähinnä teknisiä kysymyksiä, jotka

edellyttävät alan asiantuntemusta. Sen vuoksi ne pääasiassa täyttävät perustuslain 80 §:n

edellytykset.

Valtion ilma-alusta koskevat poikkeukset. Valtioneuvoston asetuksella voidaan yleisestä

järjestyksestä ja turvallisuudesta huolehtimiseksi lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentin nojalla säätää

ilmailusta valtion ilma-aluksella viranomaiselle määrätyn tehtävän suorittamiseksi poikkeuksia 3

ja 5 luvun säännöksistä. Poikkeukset koskisivat ilma-aluksen lentokelpoisuutta ja päästörajoituksia

sekä lupakirjoja ja kelpoisuusvaatimuksia. Sääntely on aiheettoman avointa eikä siihen kohdistu

sisällöllisiä rajoituksia ottaen huomioon 3 ja 5 lukujen keskeisen merkityksen ilmailun kannalta.

Jotta sääntely sopeutuisi perustuslain 80 §:n 1 momentin vaatimuksiin, on sitä syytä täsmentää

asetuksen sisällön ja kohteen kannalta.

Ilmailulta rajoitetut alueet. Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa

voitavan rajoittaa ilmailua tai kieltää se enintään kolmen kuukauden ajaksi yleisen järjestyksen ja

turvallisuuden ylläpitämiseksi. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan tähän voi olla tarvetta

esimerkiksi poikkeuksellisessa kriisin esitilanteessa, jolloin tarvetta turvautua valmiuslain tai

puolustustilalain mukaisiin keinoihin ei vielä ole, mutta järjestystä ja turvallisuutta ei voida turvata

lievemmin keinoin. Kolmen kuukauden määräaikaa perustellaan sillä, että kiellon tai rajoituksen

tarve on aina tapauskohtainen ja sitä tulisi arvioida aina uudelleen kyseisen määräajan kuluttua.

Ilmailun rajoittamista tai kieltämistä valtioneuvoston asetuksella pelkästään yleisen

järjestyksen ja turvallisuuden perusteella on pidettävä liian avoimena valtuutuksena. Sitä ei ole

rajattu alueellisesti eikä sisällöllisesti. Sitä ei perustella esimerkiksi välttämättömillä tai

pakottavilla syillä. Lisäksi rajoitus tai kielto voidaan uusia kolmen kuukauden välein. Sääntely

pysäyttäisi siviili-ilmailun ja puuttuisi olennaisella tavalla perustuslain 9 §:n 1 momentissa

mainittuun liikkumisvapauteen ja 18 §:n 1 momentin mukaiseen elinkeinovapauteen jopa

laajemmin kuin mitä valmiuslaissa tai puolustustilalaissa säädetään. Sääntelyyn ei liity mitään
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käsittelyä eduskunnassa (vrt. valmiuslain 3 §:n 3 momentti ja puolustustilalain 3 §:n 3—4

momentit).

Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotus ei tältä osin täytä perustuslain 80 §:n 1

momentin vaatimusta siitä, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tulee säätää

lailla. Valtioneuvosto voidaan kuitenkin valtuuttaa antamaan tarkempia säännöksiä yksilön

oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä vähäisistä yksityiskohdista. Valtuuttavan lain tulee silloin

täyttää täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset (HE 1/1998 vp s. 131/11). Jotta

lakiehdotus voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, tulee 8 §:n 1 momentin 3

kohta joko kokonaan poistaa tai rajata se ajallisesti, alueellisesti ja sisällöllisesti kokonaan

uudelleen sekä sitoa sen käyttäminen viime kädessä eduskunnan hyväksyntään.

Ilmailuhallinto voi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi lakiehdotuksen 8

§:n 4 momentin perusteella välttämättömästä syystä rajoittaa tai kieltää ilmailun tietyllä alueella

enintään kahden viikon ajaksi. Sääntelyssä ei valiokunnan mielestä ole kysymys vähäisestä tai

teknisluonteisesta sääntelystä tai kansainvälisen säännösten sitomasta normista (HE 1/1998 vp, s.

132/11). Perustuslakivaliokunta katsoo, että norminantovalta on syytä tässä tapauksessa antaa

valtioneuvostolle.

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu. Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta säädetään

lakiehdotuksen 119 §:ssä. Sen 3 momentin mukaan liikenne-ja viestintäministeriö määrää etsintä-

ja pelastuspalvelujen järjestämisestä, jos ilmaliikennepalvelujen tarjoajia on useampia. Etsintä- ja

pelastuspalveluista maksettavan korvauksen perusteista säädetään tarvittaessa valtioneuvoston

asetuksella.

Kysymys on oikeudesta saada julkisen palvelutehtävän suorittamisesta korvaus.

Perustuslakivaliokunnan mielestä kustannusten korvaamisen j.erusteista on perustuslain 80 §:n 1

momentin nojalla syytä säätää lailla. Sen sijaan asetuksella voidaan säätää näistä seikoista

tarkemmin.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,
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lain säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 8 §:n

1 momentista, 152 §:stä ja 167 §:n 4 momentin 3

kohdasta tekemät valtiosääntöoikeudelliset

huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.

Helsingissä päivänä marraskuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok
vpj. Arja Alho /sd
jäs.  Hannu Hoskonen /kesk

Sinikka Hurskainen /sd Roger
Jansson I x Irina Krohn /vihr
Annika Lapintie /vas 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 /r Jan
Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen.
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2005 vp

Hallituksen esitys ilmailulaiksi

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä syyskuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen ilmailulaiksi (HE

139/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne-ja viestintävaliokun-taan samalla määrännyt,

että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne- ja viestintäministeriö

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

- professori Olli Mäenpää

- professori Teuvo Pohjolainen.

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

- professori Mikael Hiden

- professori Kaarlo Tuori.
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HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki, jossa säänneltäisiin ilmailua Suomessa ja

ilmailua suomalaisella ilma-aluksella Suomen ulkopuolella.

Lakiin otetaan voimassa olevaan lakia vastaavat säännökset lukuisien direktiivien sekä

kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAO:n, Euroopan siviili-ilmailukonferenssin ECAC:n,

Euroopan lennonvarmistusjärjeston Eurocontrolin ja Euroopan maiden ilmailuviranomaisten

yhteistyöelimen JAA:n laatimien standardien, normien ja suositusten täytäntöönpanosta. Uusina

pannaan täytäntöön yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten

turvallisuudesta ja poikkeaminen ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla annetut direktiivit. Lisäksi

lailla säädetään lukuisten yhteisöasetusten osalta viranomaisista, rangaistuksista ja muista yhteisön

asetuksissa jäsenvaltion säädettäväksi jätetyistä seikoista.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 80 §:n 1

momentin mukaisten asetuksenantovaltuuksien ja 80 §:n 2 momentin mukaisten mää-

räyksenantovaltuuksien kannalta. Huomiota kiinnitetään muun muassa perustuslain 18 §:n 1

momentissa säädettyyn elinkeinovapauteen ja perustuslain 9 §:n 1 momentin mukaiseen

liikkumisvapauteen. Perusoikeusrajoituksia perustellaan perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaisella

oikeudella elämään ja turvallisuuteen. Lopuksi tarkastellaan julkisten hallintotehtävien antamista

muulle kuin viranomaiselle perustuslain 124 §:n näkökulmasta. Perusteluissa katsotaan, että

lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Elinkeinovapaus

Luvan peruuttaminen. Lakiehdotukseen liittyy lukuisa joukko erilaisia lupia. Viranomainen voi

lakiehdotuksen 152 §:n perusteella peruuttaa myöntämänsä luvan, jos luvasta säädettyä maksua ei

kehotuksesta huolimatta ole kohtuullisessa määräajassa maksettu.
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Perustuslakivaliokunta on elinkeinotoiminnan sääntelyn yhteydessä vakiintuneesti pitänyt

luvan peruuttamista yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena vaikutuksiltaan

jyrkempänä kuin haetun luvan epäämistä. Sen vuoksi valiokunta on katsonut sääntelyn

oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamis-mahdollisuus vakaviin tai

olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti annetut

huomautukset tai varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden

korjaamiseen (PeVL 16/2003 vp, s. 2/II: PeVL 44/2004 vp, s. 2—3 ja PeVL 7/2005 vp, s. 9).

Tässä tapauksessa ennen luvan peruuttamista on annettava maksukehotus ja määräaika

maksun suorittamiseksi. Säännöksen tarkoituksena on kuitenkin pelkästään turvata valtion

fiskaaliset edut eikä puuttua toiminnassa esiintyneisiin puutteisiin. Luvan peruuttaminen maksun

laiminlyönnin seurauksena ei valiokunnan mielestä täytä sääntelyltä edellytettävää

oikeasuhtaisuuden vaatimusta. Maksamaton maksu on mahdollista periä esimerkiksi

ulosottotoimin. Jotta laki voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, säännös tulee

poistaa laista.

Rekisteristä poistaminen. Ilma-alus voidaan lentopaikan pitäjän suostumuksella ehdotuksen 17 §:n

3 momentin ja 164 §:n 2 momentin perusteella poistaa ilma-alusrekisteristä, jos lentopaikan

pitäjältä tai palvelun antajalta saatujen palvelujen kustannuksia ei ole maksettu ja lentopaikan

pitäjä on sen vuoksi estänyt ilma-aluksen lähdön. Rekisteristä poistaminen ei tässäkään

tapauksessa täytä perustuslakivaliokunnan mielestä oikeasuhtaisuuden vaatimusta etenkään, kun

lähdön estäminen ei edellytä maksujen erääntymistä. Palvelujen aiheuttamat kustannukset on

mahdollista periä ulosotto toimenpitein tai muilla turvaamistoimenpiteillä. Jotta lakiehdotus

voitaisiin kastella tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 164 §:n 2 momentti tulee poistaa laista.

Julkisten hallintotehtävien siirtäminen

Lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio. Ilmailuhallinto hyväksyy lakiehdotuksen 24 §:n mukaan

lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioksi luonnollisen tai oikeushenkilön, jota se voi käyttää

apunaan lentokelpoisuuden valvonnassa. Organisaatio perustuu EASA-asetukseen yleisistä siviili-

ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentotur-vallisuusviraston perustamisesta.

Ilmailuhallinto voi 29 §:n 1 momentin nojalla päättää, että lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio
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myöntää tai uudistaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen. Tällaista julkisen hallintotehtävän

antamista muulle kuin viranomaiselle on tarkasteltava perustuslain 124 §:n kannalta.

Kyseessä ei ole merkittävä julkisen tehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle.

Tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi on tarpeen, että lentokelpoisuuden

hallintaorganisaatio voi laissa rajatuin toimenpitein avustaa Ilmailuhallintoa. Hallinta-

organisaation kelpoisuusedellytyksistä ja valvonnasta on asianmukaisesti säädetty ehdotuksen 24

§:n 1 momentissa. Lisäksi Ilmailuhallinto voi lentokelpoisuuden toteamiseksi ja valvomiseksi

antaa tarvittaessa tarpeelliset tekniset ja menettelyä koskevat määräykset. Menettelyä koskevista

lakiviittauksista on säädetty 29 §:n 3 momentissa. Lentokelpoisuuden hallintaorganisaation

päätöksestä ei saa mainitun momentin perusteella valittaa, mutta siitä on mahdollista tehdä

oikaisuvaatimus Ilmailuhallinnolle, jonka ratkaisusta saa valittaa siten kuin hallintolainkäyttölaissa

säädetään. Sääntely ei perustuslakivaliokunnan miestä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai

muita hyvän hallinnon takeita eikä siten ole ristiriidassa perustuslain 124 §:n kanssa.

Tehtävien siirto harrasteilmailun järjestölle. Saman tyyppisiä tehtäviä kuin edellä ehdotetaan

harrasteilmailun sektorilla voitavan 163 §:n 1 momentin nojalla siirtää Ilmailuhallinnon

sopimuksella valtakunnalliselle harrasteilmailun järjestölle. Tehtävät voivat koskea

harrasteilmailun ilma-alusten ja laitteiden hyväksyntää ja luettelointia sekä näitä laitteita

käyttävien koulutusta sekä lupakirjojen ja kelpoisuustodistusten myöntämistä. Sääntelyä on

arvioitava perustuslain julkisten hallintotehtävien siirtoa koskevan perustuslain 124 §:n valossa.

Julkisten tehtävien antamista muille kuin viranomaiselle on aina pidettävä poikkeuksena.

Varsin erikoista on, että mainittuja tehtäviä kuten harrasteilmailulupia ja niiden peruuttamisia

ehdotetaan annettavaksi ei julkisoikeudelliselle vaan yksityisoikeudelliselle yhdistykselle.

Ehdotuksen valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin vaikuttaa kuitenkin erityisesti se, että kysymys

on harrasteilmailusta eikä elinkeinotoiminnasta. Toiminta perustuu myös nykykäytäntöön, jossa ei

ole ilmennyt ongelmia. Ehdotetun 163 §:n 2 momentissa on asianmukaiset viittaukset

lainsäädäntöön, jota on julkista hallintotehtävää hoidettaessa noudatettava sekä vastaavat

säännökset oikaisusta ja valituksesta kuin lentokelpoisuuden hallintaorganisaation osalta 29 §:n 3

momentissa.
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Perustuslakivaliokunta ei pidä sääntelyä perustuslain 124 §:n kannalta ongelmallisena.

Valiokunta kuitenkin katsoo, että ehdotuksen 163 §:ään on aiheellista lisätä 24 §:n tapaan

valtakunnalliselle järjestölle asetettavat kelpoisuusvaatimukset ja että Ilmailuhallinto valvoo

järjestön toimintaa. Myös henkilötietolaki puuttuu säädöstekstistä, vaikka siihen on viitattu

perusteluissa.

Tehtävien siirto vieraan valtion viranomaiselle. Ilmailuhallinto voi ehdotuksen 162 §:n nojalla

sopia vieraan valtion asianomaisen viranomaisen kanssa, että eräitä Ilmailuhallinnolle

säännöksessä tarkemmin lueteltuja tehtäviä hoitaa vieraan valtion viranomainen.

Perustuslakivaliokunnan käytännössä ei ole suhtauduttu täysin torjuvasti viranomaiselle

perustettavaan toimivaltaan tehdä sopimuksia toisen valtion viranomaisen kanssa, vaikkakin

valiokunta on pitänyt tällaista sääntelyä poikkeuksellisena (PeVL 16/2004 vp. s. 4/D. Tällaisen

sopimuksentekovallan perustamiselle on perustuslain 94 §:ään pohjautuvassa valiokunnan

käytännössä asetettu eräitä edellytyksiä: Valtuutus ei saa olla rajoittamaton valtuutuksen saajaan ja

sisältöön nähden, minkä ohella valtuutuksessa on ilmaistava ne viranomais- tai muut tahot, joiden

kanssa viranomainen voi tehdä sopimuksia (PeVL 17/2004 vp. s. 3/1. PeVL 16/2004 vp. s. 4/1.

PeVL 40/2000 vp. s. 2/1. PeVL 15/1994 vp. s. 3—4: ks. mvös PeVL 33/2001 vp. s. 3).

Perustuslain 94 §:n 1 momentista johtuu, ettei viranomaiselle voida tavallisella lailla perustaa

sopimuksentekovaltaa asioissa, joista päättäminen vaatii eduskunnan hyväksymisen

Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotus täyttää nämä edellytykset. Sopimuksentekovalta

on rajattu laissa tarkasti yksilöityihin tehtäviin. Vieraan valtion asianomaisella viranomaisella

tarkoitettaneen Ilmailuhallintoa vastaavaa viranomaista, joten ehdotuksessa on osoitettu, keiden

kanssa sopimus tehdään.fpoist.)

Järjestys ja pakkokeinot

Lakiehdotuksen 65 § koskee järjestyksen ylläpitämistä ja pakkokeinojen käyttöä ilma-aluksessa.

Jos ilma-alus on vaarassa tai jos matkustajien tai miehistön turvallisuus muutoin vaatii, ilma-

aluksen päälliköllä on oikeus käyttää kiinniottoa tai tavaran tarkastusta tai muita vastaavia

järjestyksen palauttamiseksi tai turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellisia keinoja,

joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon vaaraan

suuruus ja tilanne muutoinkin. Miehistön jäsenellä on velvollisuus ja matkustajalla oikeus
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päällikön tai miehistön jäsenen kehotuksesta antaa tarvittavaa apua. Lisäksi 2 momentin

perusteella matkustajalla on oikeus ilman kehotustakin ryhtyä tarkoitettuihin estäviin

toimenpiteisiin, kun on ilmeistä, että toimenpide on välttämätön ilma-aluksen, henkilöiden tai

tavaroiden suojelemiseksi.

Sääntelyä tulee arvioida perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaisen henkilökohtaisen

vapauden, koskemattomuuden ja turvallisuuden kannalta, mutta myös perustuslain 124 §:n

mukaisten julkisten hallintotehtävien siirtämisvallan näkökulmasta.

Ilmailussa turvallisuus on yhä merkittävämmässä asemassa. Sen perusteella on mahdollista

rajoittaa toisten perusoikeuksia. Rajoituksen on kuitenkin täytettävä perus-oikeusrajoituksen

yleiset edellytykset. Perusoikeusrajoituksen täsmällisyyden ja tarkka-rajaisuuden kannalta 65 §:n 1

momentissa mainittu "muita vastaavia tarpeellisia keinoja" on tarpeettoman väljä, minkä vuoksi

säännöstä on aiheellista täsmentää luettelemalla niitä keinoja, joita järjestyksen palauttamiseksi tai

turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi voidaan käyttää.

Itsenäiseen harkintaan perustuvaa voimakeinojen käyttöä on valiokunnan käytännössä

pidetty perustuslain 124 §:ssä mainittuna merkittävänä julkisen vallan käyttönä (PeVL 19/2005 vp,

s. 8/1, PeVL 20/2002 vp, s. 3). Sen antaminen muulle kuin viranomaiselle on katsottu sallituksi

tarkasti rajatuissa tilanteissa, joissa viranomaisella on ti-lapäisluonteinen tarve saada ulkopuolista

apua (PeVL 19/2005 vp, s. 8/1, PeVL 38/2004 vp, s. 3/1, PeVL 20/2002 vp, s. 3).

Ilma-aluksessa syntyneen vaara- tai häiriötilanteen nopeaksi torjumiseksi on valiokunnan

mielestä perusteltua sallia myös matkustajalle oikeus käyttää 65 §:n 1 momentissa mainittuja

voimakeinoja. Voimakeinojen käyttö on tällöin ajallisesti ja paikallisesti rajattu. Valiokunnalla ei

sääntelyn suhteen ole perustuslain 124 §:n näkökulmasta huomauttamista. Liikenne- ja

viestintävaliokunnan on kuitenkin syytä harkita, onko voimakeinojen käyttöoikeus ehdotuksen 65

§:n 2 momentissa syytä antaa matkustajalle myös tavaroiden suojelemiseksi. (poist. kappaleet 25-

28)

Valtuussäännökset

Lakiehdotukseen sisältyy asetuksenantovaltuuksien ohella poikkeuksellisen paljon val-

tuutussäännöksiä viranomaiselle, vaikka valtuutusta asetuksenantajalle pidetään perustuslain 80

§:n valossa pääsääntönä. Muu viranomainen voidaan valtuuttaa laissa antamaan oikeussääntöjä
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määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä ja valtuutus on

soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Valtuutukset eivät yleensä koske yksilön oikeuksien ja

velvollisuuksien perusteita, vaan kohdistuvat ilmailun erilaisiin ammattilaisiin ja liittyvät alan

kansainvälisiin sopimuksiin. Ne ovat rajattuja koskien lähinnä teknisiä kysymyksiä, jotka

edellyttävät alan asiantuntemusta. Sen vuoksi ne pääasiassa täyttävät perustuslain 80 §:n

edellytykset. (poist. kappale 30)

Ilmailulta rajoitetut alueet. Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa

voitavan rajoittaa ilmailua tai kieltää se enintään kolmen kuukauden ajaksi yleisen järjestyksen ja

turvallisuuden ylläpitämiseksi. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan tähän voi olla tarvetta

esimerkiksi sellaisissa poikkeuksellisessa (poist.) tilanteessa, jolloin tarvetta turvautua valmiuslain

tai puolustustilalain mukaisiin keinoihin ei vielä ole, mutta järjestystä ja turvallisuutta ei voida

turvata lievemmin keinoin. Kolmen kuukauden määräaikaa perustellaan sillä, että kiellon tai

rajoituksen tarve on aina tapauskohtainen ja sitä tulisi arvioida aina uudelleen kyseisen määräajan

kuluttua.

Ilmailun rajoittamista tai kieltämistä valtioneuvoston asetuksella pelkästään yleisen

järjestyksen ja turvallisuuden perusteella on pidettävä liian avoimena valtuutuksena. Sitä ei ole

rajattu alueellisesti eikä sisällöllisesti. Sitä ei perustella esimerkiksi vält-

23.
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tämättömillä tai pakottavilla syillä. Lisäksi rajoitus tai kielto voidaan uusia kolmen kuukauden

välein. Sääntely pysäyttäisi siviili-ilmailun ja puuttuisi olennaisella tavalla perustuslain 9 §:n 1

momentissa mainittuun liikkumisvapauteen ja 18 §:n 1 momentin mukaiseen

elinkeinovapauteen.fpoist.)

Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotus ei tältä osin täytä perustuslain 80 §:n 1

momentin vaatimusta siitä, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tulee säätää

lailla. Valtioneuvosto voidaan kuitenkin valtuuttaa antamaan tarkempia säännöksiä yksilön

oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä vähäisistä yksityiskohdista. Valtuuttavan lain tulee silloin

täyttää täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset (HE 1/1998 vp s. 131/11). Jotta

lakiehdotus voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, tulee 8 §:n 1 momentin 3

kohta täsmällisemmin (poist.) rajata ajallisesti, alueellisesti ja sisällöllisesti, (poist.)

Ilmailuhallinto voi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi lakiehdotuksen 8

§:n 4 momentin perusteella välttämättömästä syystä rajoittaa tai kieltää ilmailun tietyllä alueella

enintään kahden viikon ajaksi. Sääntelyssä ei valiokunnan mielestä ole kysymys vähäisestä tai

teknisluonteisesta sääntelystä tai kansainvälisen säännösten sitomasta normista (HE 1/1998 vp, s.

132/11). Perustuslakivaliokunta katsoo, että norminantovalta on syytä tässä tapauksessa antaa

valtioneuvostolle.

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu. Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta säädetään

lakiehdotuksen 119 §:ssä. Sen 3 momentin mukaan liikenne-ja viestintäministeriö määrää etsintä-

ja pelastuspalvelujen järjestämisestä, jos ilmaliikennepalvelujen tarjoajia on useampia. Etsintä-ja

pelastuspalveluista maksettavan korvauksen perusteista säädetään tarvittaessa valtioneuvoston

asetuksella.

Kysymys on oikeudesta saada julkisen palvelutehtävän suorittamisesta korvaus.

Perustuslakivaliokunnan mielestä kustannusten korvaamisen perusteista on perustus-

lain 80 §:n 1 momentin nojalla syytä säätää lailla. Sen sijaan asetuksella voidaan säätää näistä

seikoista tarkemmin.
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Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 8 §:n 1

momentin 3 kohdasta. 152 §:stäja 164 ?:n 2

momentista (poist.) tekemät valtiosääntöoikeudelliset

huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.
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Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.   Kimmo Sasi /kok
vpj. Arja Alho/sd
jäs.   Hannu Hoskonen /kesk

Sinikka Hurskainen /sd
Roger Jansson I x
Irina Krohn /vihr
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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 I x
Jan Vapaavuori /kok.
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valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen.
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Hallituksen esitys ilmailulaiksi

Liikenne- ja viestintävaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 27 päivänä syyskuuta 2005 lähettäessään hallituksen esityksen ilmailulaiksi (HE

139/2005 vp) valmistelevasti käsiteltäväksi liikenne- ja viestintävaliokun-taan samalla määrännyt,

että perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto liikenne- ja viestintävaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- apulaisosastopäällikkö Reino Lampinen, liikenne-ja viestintäministeriö

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

- professori Olli Mäenpää

- professori Teuvo Pohjolainen.

Lisäksi kirjallisen lausunnon ovat antaneet

- professori Mikael Hiden

- professori Kaarlo Tuori.

HE 139/2005 vp Versio 0.2

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi ilmailulaki, jossa säänneltäisiin ilmailua Suomessa ja

ilmailua suomalaisella ilma-aluksella Suomen ulkopuolella.

Lakiin otetaan voimassa olevaan lakia vastaavat säännökset lukuisien direktiivien sekä

kansainvälisen siviili-ilmailujärjestön ICAOrn, Euroopan siviili-ilmailukonferenssin ECACrn,
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Euroopan lennonvarmistusjärjeston Eurocontrolin ja Euroopan maiden ilmailuviranomaisten

yhteistyöelimen JAA:n laatimien standardien, normien ja suositusten täytäntöönpanosta. Uusina

pannaan täytäntöön yhteisön lentoasemia käyttävien kolmansien maiden ilma-alusten

turvallisuudesta ja poikkeaminen ilmoittamisesta siviili-ilmailun alalla annetut direktiivit. Lisäksi

lailla säädetään lukuisten yhteisöasetusten osalta viranomaisista, rangaistuksista ja muista yhteisön

asetuksissa jäsenvaltion säädettäväksi jätetyistä seikoista.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 80 §:n 1

momentin mukaisten asetuksenantovaltuuksien ja 80 §:n 2 momentin mukaisten mää-

räyksenantovaltuuksien kannalta. Huomiota kiinnitetään muun muassa perustuslain 18 §:n 1

momentissa säädettyyn elinkeinovapauteen ja perustuslain 9 §:n 1 momentin mukaiseen

liikkumisvapauteen. Perusoikeusrajoituksia perustellaan perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaisella

oikeudella elämään ja turvallisuuteen. Lopuksi tarkastellaan julkisten hallintotehtävien antamista

muulle kuin viranomaiselle perustuslain 124 §:n näkökulmasta. Perusteluissa katsotaan, että

lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Elinkeinovapaus

Luvan peruuttaminen. Lakiehdotukseen liittyy lukuisa joukko erilaisia lupia. Viranomainen voi

lakiehdotuksen 152 §:n perusteella peruuttaa myöntämänsä luvan, jos luvasta säädettyä maksua ei

kehotuksesta huolimatta ole kohtuullisessa määräajassa maksettu.

Perustuslakivaliokunta on elinkeinotoiminnan sääntelyn yhteydessä vakiintuneesti pitänyt

luvan peruuttamista yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena vaikutuksiltaan

jyrkempänä kuin haetun luvan epäämistä. Sen vuoksi valiokunta on katsonut sääntelyn

oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa luvan peruuttamis-mahdollisuus vakaviin tai

olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että luvanhaltijalle mahdollisesti annetut

huomautukset tai varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden

korjaamiseen (PeVL 16/2003 vp, s. 2/II; PeVL 44/2004 vp, s. 2—3 ja PeVL 7/2005 vp, s. 9).
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Tässä tapauksessa ennen luvan peruuttamista on annettava maksukehotus ja määräaika

maksun suorittamiseksi. Säännöksen tarkoituksena on kuitenkin pelkästään turvata valtion

fiskaaliset edut eikä puuttua toiminnassa esiintyneisiin puutteisiin. Luvan peruuttaminen maksun

laiminlyönnin seurauksena ei valiokunnan mielestä täytä sääntelyltä edellytettävää

oikeasuhtaisuuden vaatimusta. Maksamaton maksu on mahdollista periä esimerkiksi

ulosottotoimin. Jotta laki voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, säännös tulee

poistaa laista.

Rekisteristä poistaminen. Ilma-alus voidaan lentopaikan pitäjän suostumuksella ehdotuksen 17 §:n

3 momentin ja 164 §:n 2 momentin perusteella poistaa ilma-alusrekisteristä, jos lentopaikan

pitäjältä tai palvelun antajalta saatujen palvelujen kustannuksia ei ole maksettu ja lentopaikan

pitäjä on sen vuoksi estänyt ilma-aluksen lähdön. Rekisteristä poistaminen ei tässäkään

tapauksessa täytä perustuslakivaliokunnan mielestä oikeasuhtaisuuden vaatimusta etenkään, kun

lähdön estäminen ei edellytä maksujen erääntymistä. Palvelujen aiheuttamat kustannukset on

mahdollista periä ulosottotoimen-pitein tai muilla turvaamistoimenpiteillä. Jotta lakiehdotus

voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, 164 §:n 2 momentti tulee poistaa laista.

Julkisten hallintotehtävien siirtäminen

Lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio. Ilmailuhallinto hyväksyy lakiehdotuksen 24 §:n mukaan

lentokelpoisuuden hallintaorganisaatioksi luonnollisen tai oikeushenkilön, jota se voi käyttää

apunaan lentokelpoisuuden valvonnassa. Organisaatio perustuu EASA-asetukseen yleisistä siviili-

ilmailua koskevista säännöistä ja Euroopan lentotur-vallisuusviraston perustamisesta.

Ilmailuhallinto voi 29 §:n 1 momentin nojalla päättää, että lentokelpoisuuden hallintaorganisaatio

myöntää tai uudistaa lentokelpoisuuden tarkastustodistuksen. Tällaista julkisen hallintotehtävän

antamista muulle kuin viranomaiselle on tarkasteltava perustuslain 124 §:n kannalta.

Kyseessä ei ole merkittävä julkisen tehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle.

Tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi on tarpeen, että lentokelpoisuuden

hallintaorganisaatio voi laissa rajatuin toimenpitein avustaa Ilmailuhallintoa. Hallintaorganisaation

kelpoisuusedellytyksistä ja valvonnasta on asianmukaisesti säädetty ehdotuksen 24 §:n 1

momentissa. Lisäksi Ilmailuhallinto voi lentokelpoisuuden toteamiseksi ja valvomiseksi antaa

tarvittaessa tarpeelliset tekniset ja menettelyä koskevat määräykset. Menettelyä koskevista
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lakiviittauksista on säädetty 29 §:n 3 momentissa. Lentokelpoisuuden hallintaorganisaation

päätöksestä ei saa mainitun momentin perusteella valittaa, mutta siitä on mahdollista tehdä

oikaisuvaatimus Ilmailuhallinnolle, jonka ratkaisusta saa valittaa siten kuin

hallintolainkäyttölaissa säädetään. Sääntely ei perustuslakivaliokunnan miestä vaaranna

perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon takeita eikä siten ole ristiriidassa

perustuslain 124 §:n kanssa.

Tehtävien siirto harrasteilmailun järjestölle. Saman tyyppisiä tehtäviä kuin edellä ehdotetaan

harrasteilmailun sektorilla voitavan 163 §:n 1 momentin nojalla siirtää Ilmailuhallinnon

sopimuksella valtakunnalliselle harrasteilmailun järjestölle. Tehtävät voivat koskea

harrasteilmailun ilma-alusten ja laitteiden hyväksyntää ja luettelointia sekä näitä laitteita

käyttävien koulutusta sekä lupakirjojen ja kelpoisuustodistusten myöntämistä. Sääntelyä on

arvioitava perustuslain julkisten hallintotehtävien siirtoa koskevan perustuslain 124 §:n valossa.

Julkisten tehtävien antamista muille kuin viranomaiselle on aina pidettävä poikkeuksena.

Varsin erikoista on, että mainittuja tehtäviä kuten harrasteilmailulupia ja niiden peruuttamisia

ehdotetaan annettavaksi ei julkisoikeudelliselle vaan yksityisoikeudelliselle yhdistykselle.

Ehdotuksen valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin vaikuttaa kuitenkin erityisesti se, että kysymys

on harrasteilmailusta eikä elinkeinotoiminnasta. Toiminta perustuu myös nykykäytäntöön, jossa ei

ole ilmennyt ongelmia. Ehdotetun 163 §:n 2 momentissa on asianmukaiset viittaukset

lainsäädäntöön, jota on julkista hallintotehtävää hoidettaessa noudatettava sekä vastaavat

säännökset oikaisusta ja valituksesta kuin lentokelpoisuuden hallintaorganisaation osalta 29 §:n 3

momentissa.

Perustuslakivaliokunta ei pidä sääntelyä perustuslain 124 §:n kannalta ongelmallisena.

Valiokunta kuitenkin katsoo, että ehdotuksen 163 §:ään on aiheellista lisätä 24 §:n tapaan

valtakunnalliselle järjestölle asetettavat kelpoisuusvaatimukset ja että Ilmailuhallinto valvoo

järjestön toimintaa. Myös henkilötietolaki puuttuu säädöstekstistä, vaikka siihen on viitattu

perusteluissa.

Tehtävien siirto vieraan valtion viranomaiselle. Ilmailuhallinto voi ehdotuksen 162 §:n nojalla

sopia vieraan valtion asianomaisen viranomaisen kanssa, että eräitä Ilmailuhallinnolle

säännöksessä tarkemmin lueteltuja tehtäviä hoitaa vieraan valtion viranomainen.
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Perustuslakivaliokunnan käytännössä ei ole suhtauduttu täysin torjuvasti viranomaiselle

perustettavaan toimivaltaan tehdä sopimuksia toisen valtion viranomaisen kanssa, vaikkakin

valiokunta on pitänyt tällaista sääntelyä poikkeuksellisena (PeVL 16/2004 vp, s. 4/1). Tällaisen

sopimuksentekovallan perustamiselle on perustuslain 94 §:ään pohjautuvassa valiokunnan

käytännössä asetettu eräitä edellytyksiä: Valtuutus ei saa olla rajoittamaton valtuutuksen saajaan

ja sisältöön nähden, minkä ohella valtuutuksessa on ilmaistava ne viranomais- tai muut tahot,

joiden kanssa viranomainen voi tehdä sopimuksia (PeVL 17/2004 vp, s. 3/1, PeVL 16/2004 vp, s.

4/1, PeVL 40/2000 vp, s. 2/1, PeVL 15/1994 vp, s. 3—4; ks. myös PeVL 33/2001 vp, s. 3).

Perustuslain 94 §:n 1 momentista johtuu, ettei viranomaiselle voida tavallisella lailla perustaa

sopimuksentekovaltaa asioissa, joista päättäminen vaatii eduskunnan hyväksymisen

Perustuslakivaliokunnan mielestä ehdotus täyttää nämä edellytykset. Sopimuksentekovalta

on rajattu laissa tarkasti yksilöityihin tehtäviin. Vieraan valtion asianomaisella viranomaisella

tarkoitetaan Ilmailuhallintoa vastaavaa viranomaista, joten ehdotuksessa on osoitettu, keiden

kanssa sopimus tehdään.

Järjestys ja pakkokeinot

Lakiehdotuksen 65 § koskee järjestyksen ylläpitämistä ja pakkokeinojen käyttöä ilma-aluksessa.

Jos ilma-alus on vaarassa tai jos matkustajien tai miehistön turvallisuus muutoin vaatii, ilma-

aluksen päälliköllä on oikeus käyttää kiinniottoa tai tavaran tarkastusta tai muita vastaavia

järjestyksen palauttamiseksi tai turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi tarpeellisia keinoja,

joita voidaan pitää kokonaisuutena arvioiden puolustettavina, kun otetaan huomioon vaaran

suuruus ja tilanne muutoinkin. Miehistön jäsenellä on velvollisuus ja matkustajalla oikeus

päällikön tai miehistön jäsenen kehotuksesta antaa tarvittavaa apua. Lisäksi 2 momentin

perusteella matkustajalla on oikeus ilman kehotustakin ryhtyä tarkoitettuihin estäviin

toimenpiteisiin, kun on ilmeistä, että toimenpide on välttämätön ilma-aluksen, henkilöiden tai

tavaroiden suojelemiseksi.

Sääntelyä tulee arvioida perustuslain 7 §:n 1 momentin mukaisen henkilökohtaisen

vapauden, koskemattomuuden ja turvallisuuden kannalta, mutta myös perustuslain 124 §:n

mukaisten julkisten hallintotehtävien siirtämisvallan näkökulmasta.
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Ilmailussa turvallisuus on yhä merkittävämmässä asemassa. Sen perusteella on mahdollista

rajoittaa toisten perusoikeuksia. Rajoituksen on kuitenkin täytettävä perus-oikeusrajoituksen

yleiset edellytykset. Perusoikeusrajoituksen täsmällisyyden ja tarkka-rajaisuuden kannalta 65 §:n

1 momentissa mainittu "muita vastaavia tarpeellisia keinoja" on tarpeettoman väljä, minkä vuoksi

säännöstä on aiheellista täsmentää luettelemalla niitä keinoja, joita järjestyksen palauttamiseksi tai

turvallisuutta uhkaavan vaaran torjumiseksi voidaan käyttää.

Itsenäiseen harkintaan perustuvaa voimakeinojen käyttöä on valiokunnan käytännössä

pidetty perustuslain 124 §:ssä mainittuna merkittävänä julkisen vaiian käyttönä (PeVL 19/2005

vp, s. 8/1, PeVL 20/2002 vp, s. 3). Sen antaminen muulle kuin viranomaiselle on katsottu

sallituksi tarkasti rajatuissa tilanteissa, joissa viranomaisella on ti-lapäisluonteinen tarve saada

ulkopuolista apua (PeVL 19/2005 vp, s. 8/1, PeVL 38/2004 vp, s. 3/1, PeVL 20/2002 vp, s. 3).

Ilma-aluksessa syntyneen vaara- tai häiriötilanteen nopeaksi torjumiseksi on valiokunnan

mielestä perusteltua sallia myös matkustajalle oikeus käyttää 65 §:n 1 momentissa mainittuja

voimakeinoja. Voimakeinojen käyttö on tällöin ajallisesti ja paikallisesti rajattu. Valiokunnalla ei

sääntelyn suhteen ole perustuslain 124 §:n näkökulmasta huomauttamista. Liikenne- ja

viestintävaliokunnan on kuitenkin syytä harkita, onko voimakeinojen käyttöoikeus ehdotuksen 65

§:n 2 momentissa syytä antaa matkustajalle myös tavaroiden suojelemiseksi.

Valtuussäännökset

Lakiehdotukseen sisältyy asetuksenantovaltuuksien ohella poikkeuksellisen paljon val-

tuutussäännöksiä viranomaiselle, vaikka valtuutusta asetuksenantajalle pidetään perustuslain 80

§:n valossa pääsääntönä. Muu viranomainen voidaan valtuuttaa laissa antamaan oikeussääntöjä

määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä ja valtuutus on

soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Valtuutukset eivät yleensä koske yksilön oikeuksien ja

velvollisuuksien perusteita, vaan kohdistuvat ilmailun erilaisiin ammattilaisiin ja liittyvät alan

kansainvälisiin sopimuksiin. Ne ovat rajattuja koskien lähinnä teknisiä kysymyksiä, jotka

edellyttävät alan asiantuntemusta. Sen vuoksi ne pääasiassa täyttävät perustuslain 80 §:n

edellytykset.
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Ilmailulta rajoitetut alueet. Valtioneuvoston asetuksella ehdotetaan 8 §:n 1 momentin 3 kohdassa

voitavan rajoittaa ilmailua tai kieltää se enintään kolmen kuukauden ajaksi yleisen järjestyksen ja

turvallisuuden ylläpitämiseksi. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan tähän voi olla tarvetta

esimerkiksi sellaisissa poikkeuksellisessa tilanteissa, jolloin tarvetta turvautua valmiuslain tai

puolustustilalain mukaisiin keinoihin ei vielä ole, mutta järjestystä ja turvallisuutta ei voida

turvata lievemmin keinoin. Kolmen kuukauden määräaikaa perustellaan sillä, että kiellon tai

rajoituksen tarve on aina tapauskohtainen ja sitä tulisi arvioida aina uudelleen kyseisen määräajan

kuluttua.

Ilmailun rajoittamista tai kieltämistä valtioneuvoston asetuksella pelkästään yleisen

järjestyksen ja turvallisuuden perusteella on pidettävä liian avoimena valtuutuksena. Sitä ei ole

rajattu alueellisesti eikä sisällöllisesti. Sitä ei perustella esimerkiksi välttämättömillä tai

pakottavilla syillä. Lisäksi rajoitus tai kielto voidaan uusia kolmen kuukauden välein. Sääntely

pysäyttäisi siviili-ilmailun ja puuttuisi olennaisella tavalla perustuslain 9 §:n 1 momentissa

mainittuun liikkumisvapauteen ja 18 §:n 1 momentin mukaiseen elinkeinovapauteen.

Perustuslakivaliokunnan mielestä lakiehdotus ei tältä osin täytä perustuslain 80 §:n 1

momentin vaatimusta siitä, että yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista tulee säätää

lailla. Valtioneuvosto voidaan kuitenkin valtuuttaa antamaan tarkempia säännöksiä yksilön

oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyvistä vähäisistä yksityiskohdista. Valtuuttavan lain tulee silloin

täyttää täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset (HE 1/1998 vp s. 131/II). Jotta

lakiehdotus voitaisiin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, tulee 8 §:n 1 momentin 3

kohta täsmällisemmin rajata ajallisesti, alueellisesti ja sisällöllisesti.

Ilmailuhallinto voi yleisen järjestyksen ja turvallisuuden ylläpitämiseksi lakiehdotuksen 8

§:n 4 momentin perusteella välttämättömästä syystä rajoittaa tai kieltää ilmailun tietyllä alueella

enintään kahden viikon ajaksi. Sääntelyssä ei valiokunnan mielestä ole kysymys vähäisestä tai

teknisluonteisesta sääntelystä tai kansainvälisen säännösten sitomasta normista (HE 1/1998 vp, s.

132/11). Perustuslakivaliokunta katsoo, että norminantovalta on syytä tässä tapauksessa antaa

valtioneuvostolle.

Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelu. Ilmailun etsintä- ja pelastuspalvelusta säädetään

lakiehdotuksen 119 §:ssä. Sen 3 momentin mukaan liikenne-ja viestintäministeriö määrää etsintä-
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ja pelastuspalvelujen järjestämisestä, jos ilmaliikennepalvelujen tarjoajia on useampia. Etsintä- ja

pelastuspalveluista maksettavan korvauksen perusteista säädetään tarvittaessa valtioneuvoston

asetuksella.

Kysymys on oikeudesta saada julkisen palvelutehtävän suorittamisesta korvaus.

Perustuslakivaliokunnan mielestä kustannusten korvaamisen perusteista on perustuslain 80 §:n 1

momentin nojalla syytä säätää lailla. Sen sijaan asetuksella voidaan säätää näistä seikoista

tarkemmin.
Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä, jos valiokunnan sen 8 §:n 1

momentin 3 kohdasta, 152 §:stäja 164 §:n 2

momentista tekemät valtiosääntöoikeudelliset

huomautukset otetaan asianmukaisesti huomioon.
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