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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta (HE

7/2006 vp) on lähetetty valtiovarainvaliokunnan käsiteltäväksi. Esityksessä on
kysymys veronkannon aputoimintoina olevien puhelinpalvelujen järjestämisestä
ostopalveluina.

Esityksessä sivutaan varsin keskeisesti perustuslain 124 §:ssä säädettyä
hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle. Valtiovarainvaliokunta
pyytää sen vuoksi perustuslakivaliokuntaa antamaan esityksestä
valtiosääntöoikeudellisen arvionsa.
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä ajoneuvo

verolain 56 §:n muuttamisesta (HE 7/2006 vp).

Kuten hallituksen esityksen perusteluista ilmenee, Ajoneuvohallintokeskus on jo vuonna

1999 sopinut Elisa Oyj:n kanssa ajoneuvoverotuksen neuvontapalvelusta. Sopimus ei ole

perustunut nimenomaiseen lainsäädännölliseen valtuutukseen. Nyt käsiteltävän hallituksen

esityksen taustalla on eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen 3 päivänä marraskuuta 2005

antama päätös (1806/05), jossa tämä arvioi ajoneuvoverotuksen puhelinpalvelua voimassa

olevan hallintotoimintaa koskevan lainsäädännön kannalta. Apulaisoikeusasiamies katsoi,

että neuvontapalvelussa oli kysymys perustuslain 124 §:ssä tarkoitetusta julkisesta

hallintotehtävästä. Ajoneuvohallintokeskuksella ei ollut ollut lakiin perustuvaa toimivaltaa

siirtää sille lain mukaan kuuluvia neuvontatehtäviä yksityisen yrityksen hoidettavaksi.

Menettely oli siksi apulaisoikeusasiamiehen mielestä ollut perustuslain 124 §:n vastainen.

Nyt käsiteltävällä hallituksen esityksellä pyritään täyttämään ne vaatimukset, joita

perustuslain 124 §:ssä asetetaan julkisen hallintotehtävän siirtämiselle muulle kuin

viranomaiselle.

On syytä yhtyä apulaisoikeusasiamiehen käsitykseen, jonka mukaan esityksessä tarkoitettu

avustava puhelinpalvelu on perustuslain 124 §:n alaan kuuluva julkinen hallintotehtävä.

Esityksessä on asianmukaisella tavalla perusteltu sitä, että siirto on tarpeen tehtävän
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tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Kun neuvontapalvelussa ei käytetä julkista valtaa,

siirtoa ei estä myöskään perustuslain 124 §:n viimeisen virkkeen merkittävää julkisen

vallan käyttöä koskeva rajoituslauseke.

Perustuslain 124 §:ssä säädetään siirron edellytykseksi myös, että se ei vaaranna perusoikeuksia,

oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Hallituksen lakiehdotuksen mukaan yksityiselle

siirrettävässä neuvontapalvelussa noudatettaisiin hallintolakia. Sen sijaan säännösehdotuksessa ei

mainita erikseen kielilakia. On kuitenkin ilmeistä, että kielilaki tulee noudatettavaksi jo lain 25 §:n

nojalla. Se kuuluu seuraavasti:

"Jos julkinen hallintotehtävä on lailla tai lain nojalla säädetty yksityiselle, sitä koskee sen hoitaessa
tätä tehtävää, mitä tässä laissa säädetään viranomaisesta. Jos tehtävän vastaanottaja määräytyy
viranomaisen päätöksen tai muun toimenpiteen taikka viranomaisen ja vastaanottajan välisen
sopimuksen perusteella, viranomaisen on varmistettava, että tehtävää hoidettaessa annetaan
tämän lain mukaista kielellistä palvelua. Tämä tulee myös varmistaa viranomaisen antaessa muun
kuin julkisen hallintotehtävän yksityisen hoidettavaksi, jos tämän lain edellyttämän palvelutason
ylläpitäminen sitä vaatii."

Säännösehdotuksessa tai sen perusteluissa ei ole mainittu myöskään vastuukysymyksistä. Tässäkin

yhteydessä on edellytettävä julkista hallintotehtävää hoitavien toimivan virkavastuulla.

Vahingonkorvausvastuu saattaa myös edellyttää erityissäännöstä. Oikeuskäytännössä on katsottu-, että

julkisyhteisö on vastuussa vahingoista, joita on aiheutunut virkamiehen antamista voimassa olevaa

lainsäädäntöä koskevista virheellisistä neuvoista (KKO 1989:50). Esitys jättää avoimeksi kysymyksen,

jääkö vahingonkorvausvastuu valtiolle vai siirtyykö se Ajoneuvohallintokeskuksen sopimuskumppanille.

Heimolassa 8.3.2006

Kaarlo Tuori

Olli Mäenpää
8.3.2006

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n muuttamisesta (HE 7/2006 vp)



Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Julkisen hallintotehtävän siirtäminen viranomaiskoneiston ulkopuolelle

Julkinen hallintotehtävä voidaan perustuslain 124 §:n mukaan antaa myös muulle kuin
viranomaiselle, mutta tällainen tehtävän siirto voi tapahtua vain lailla tai lain nojalla. Merkittävää
julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä ei kuitenkaan voida siirtää viranomaiskoneiston
ulkopuolelle. Merkittävänä julkisen vallan käyttönä on pidetty esimerkiksi itsenäiseen
harkintaan perustuvaa oikeutta käyttää voimakeinoja tai puuttua muuten merkittävällä tavalla
yksilön perusoikeuksiin (HE 1/1998 vp, s. 179/11, ks. myös PeVL 28/2001 vp, s. 5-6 ja PeVL
46/2001 vp, s. 4-5). Neuvontaa on etenkin vahingonkorvauslain tulkinnassa pidetty myös
julkisen vallan käyttönä (esim. KKO 1989:50), mutta tätä ei voida yleistää kaikkeen
neuvontaan, eikä sellaisenaan myöskään perustuslain 124 §:n tulkintaan.

Veronkantotehtävän hoitamista voidaan sinänsä pitää julkisen vallan käyttämisenä, johon
saattaa sisältyä myös merkittävää julkisen vallan käyttöä. Veronkannon siirtäminen
viranomaiskoneiston ulkopuolelle olisi siten valtiosääntöoikeudellisesti arvioiden ongelmallista.
Hallituksen esityksen kohteena ei kuitenkaan ole varsinaisen veronkantotehtävän siirtäminen
ulkopuoliselle. Myös verotusta koskevan päätöksentekovallan käyttö on nimenomaisesti
suljettu siirtämisen ulkopuolelle. Näin ollen siirron kohteena ei ehdotuksen mukaan ole
merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä.

Hallituksen esityksen mukaan kysymys on "veronkantoon liittyvän avustavan puhelinpalvelun
siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi". Tällaiseen avustavaan puhelinpalveluun
sisältyy ajoneuvoveroa koskevaa neuvontaa, tietojen antamista ajo-neuvoliikennerekisteristä ja
verovelvollisten ilmoitusten vastaanottamista ja välittämistä veroviranomaisille.

Neuvonta viranomaisen toimivaltaan kuuluvan asian käsittelyssä kuuluu hallintolain 8 §;n
mukaan viranomaisen lakisääteisiin tehtäviin. Neuvontaa, joka kohdistuu viranomaisen
tehtäviin, tässä tapauksessa Ajoneuvohallintokeskuksen lakisääteisiin veron-kantotehtäviin,
voidaan jo tällä perusteella pitää julkisena hallintotehtävänä. Viranomaisen or., hallintolain
nimenomaisen säännöksen velvoittamana, huolehdittava siitä ensisijaisesti itse. Näistä
lähtökohdista huolimatta on selvää, että myös yksityinen taho voi oma-aloitteisesti ja
esimerkiksi elinkeinotoimintanaan antaa neuvontaa ajoneuvoveroa koskevan lainsäädännön ja
ohjeiden sisällöstä. Tällaista yksityisen antamaa neuvontaa ei luonnollisesti voida pitää julkisen
hallintotehtävän hoitamisena eikä perustuslain 124 § siten myöskään tule sovellettavaksi
siihen.

Rekisteritietojen antaminen viranomaisen ylläpitämästä rekisteristä voidaan yleensä luokitella
julkiseksi hallintotehtäväksi jo sillä perusteella, että vain rekisteriä ylläpitävällä viranomaisella
voi olla toimivalta antaa tietoja rekisteristään, Sen sijaan julkisten ja laillisesti saatujen
rekisteritietojen välittäminen edelleen ei sellaisenaan ole julkisen hallintotehtävän hoitamista.
Verovelvollisten ilmoitusten vastaanottaminen voi niin ikään sisältää julkiselle hallintotehtävälle
luonteenomaisia piirteitä, ellei kysymys ole pelkästään ilmoitusten teknisestä
edelleenvälittämisestä viranomaiselle.

Kaiken kaikkiaan lakiesityksessä tarkoitetun avustavan puhelinpalvelun kaikkia toimintoja ei
erikseen arvioituina voida - ainakaan ilman muuta - pitää julkisen hallintotehtävän hoitamisena.
Sen sijaan kokonaisuutena niiden voidaan katsoa muodostavan julkisen hallintotehtävän.
Tämä arvio voidaan keskeisesti perustaa siihen, että avustavan puhelinpalvelun tarkoituksena
on viranomaisen lakisääteisestä neuvontavelvollisuu-desta huolehtiminen. Neuvontatehtävien
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siirtäminen viranomaiskoneiston ulkopuolelle on näin ollen mahdollista, mikäli siirtäminen
muuten sopeutuu perustuslain 124 §:n kriteereihin.

Tehtävän tarkoituksenmukainen hoitaminen

Edellytyksenä julkisen hallintotehtävän antamiselle muun kuin viranomaisen hoidettavaksi on,
että se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Ensisijaisesti
tarkoituksenmukaisuutta on arvioitava ainakin sisällöllisten ja toiminnallisten kriteerien
perusteella. Myös tehtävien siirron aiheuttamien kustannusten tarkoituksenmukaisuuteen on
perusteltua kiinnittää huomiota.

Tarkoituksenmukaisuuden sisällöllisessä ja toiminnallisessa arvioinnissa on merkitystä etenkin
seuraavilla perusteluissa (s. 4) mainituilla seikoilla: "Jos säännökset ja ohjeet olisivat jossakin
tapauksessa tulkinnanvaraisia, verovelvollisia ohjattaisiin tällaisissa kysymyksissä kääntymään
Ajoneuvohallintokeskuksen virkamiesten puoleen. Sään-nöstiedon osalta neuvonta vastaisi
näin ollen muita, esimerkiksi internetin kautta kansalaisten käytettävissä olevia
säännöstietolähteitä." Sisällöllistä asiantuntemusta edellyttävät neuvontatehtävät olisivat siis
joka tapauksessa Ajoneuvohallintokeskuksen virkamiesten vastuulla, joten neuvonnan
siirtäminen ei tältä osin ole tarpeen (tai edes mahdollista). Sen sijaan ulkopuoliselle siirrettävän
neuvonnan sisältö olisi korvattavissa välittömästi internetissä esitettävällä tiedolla, joten
neuvontatehtävän siirtäminen ei tältäkään kannalta näyttäisi olevan tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Näistä syistä ei ole täysin ilmeistä, että neuvontatehtävien
siirto olisi toiminnallisista ja sisällöllisistä syistä tarpeen neuvonnan tarkoituksenmukaiseksi
hoitamiseksi sillä tavoin kuin perustuslain 124 § edellyttää.

Taloudellisen tarkoituksenmukaisuuden kannalta on merkitystä sillä, että hallituksen esityksen
mukaan neuvontapalvelun kustannukset, joihin on varauduttu valtion talousarviossa vuodelle
2006, ovat suunnilleen 2 000 000 euroa vuodessa. Jos Ajoneuvohallintokeskus hoitaisi itse
avustavan puhelinpalvelun, henkilöstökulut olisivat noin 600 000 euroa. Tämän lisäksi tulisivat
muun muassa tarvittavista toimitiloista aiheutuvat kiinteät kustannukset, joista ei kuitenkaan ole
tarkempaa selvitystä. Nekin huomioon ottaen neuvontapalvelun siirtäminen ulkopuolisen
hoidettavaksi on todennäköisesti olennaisesti kalliimpaa kuin samojen tehtävien hoitaminen
Ajoneuvohallintokeskuksessa.

Vaikka täsmällinen kustannusarvio puuttuu, myöskään taloudelliselta kannalta ei ole ilmeistä,
että ehdotettu tehtävien siirto on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.
Olennaisesti kalliimman vaihtoehdon valitseminen perustuukin perustelujen mukaan muihin
syihin kuin tarkoituksenmukaisuuteen. "Henkilöstön lisääminen neuvontapalvelun
edellyttämällä määrällä olisi vastoin valtion tuottavuusohjelmassa ja valtioneuvoston 11
päivänä maaliskuuta 2005 tekemässä kehyspäätöksessä omaksuttuja henkilöstötavoitteita."
Yksinomaan nämä hallinnollis-tekniset näkökohdat eivät kuitenkaan voi syrjäyttää perustuslain
124 §:n edellyttämiä sisällöllisiä, toiminnallisia ja taloudellisia kriteerejä, joiden mukaan on
ensisijaisesti arvioitava, onko julkisen hallintotehtävän siirtäminen tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi.

Perusoikeudet

Mikäli julkisen hallintotehtävän siirtämistä pidetään tarpeellisena tehtävän tarkoituk-
senmukaiseksi hoitamiseksi, siirron edellytyksenä on perustuslain 124 §:n mukaan lisäksi se,
että siirtäminen ei vaaranna perusoikeuksia. Tältä kannalta on merkitystä sillä, että ehdotus
vaikuttaa eräiden perusoikeuksien toteutumiseen.

Yksityiselämän suojan piiriin kuuluvien henkilötietojen suojasta säädetään perustuslain 10 §:n 1
momentin mukaan lailla. Lakiehdotuksen mukaan muu kuin viranomainen voisi antaa



"verotusta koskevia tietoja" ajoneuvoliikennerekisteristä. Lakiehdotuksesta ei kuitenkaan käy
ilmi, millä edellytyksillä ja missä laajuudessa yksityinen palvelun tuottaja voi saada muun
muassa henkilötietoja sisältäviä verotustietoja kyseisestä rekisteristä luovuttaakseen niitä
edelleen, vaikka epäsuorasti on arvioitavissa tietojensaannin kohdistuvan hyvin laajaan
määrään henkilötietoja. Laki ajoneuvoliikennerekisteristä (13.6.2003/ 541) koskee
suoranaisesti vain Ajoneuvohallintokeskusta rekisterinpitäjänä, eivätkä lain säännökset
ainakaan ilman muuta tule sovellettavaksi sellaiseen yksityiseen tahoon, joka saa tietoja
kyseisestä rekisteristä. Henkilötietojen suojan riittävän tason varmistamiseksi avustavan
puhelinpalvelun sisältöä ja edellytyksiä olisi välttämättä täsmennettävä siltä osin kuin sen
kohteena ovat ajoneuvoliikennerekisteriin sisältyvät verotusta koskevat tiedot.

Verotustietojen julkisuutta on rajoitettu varsin laajasti. Perustuslain 12 §:n 2 momentin
mukaisena salassapitoperusteena on yleensä lähinnä yksityiselämän suoja. Viranomaisten
toiminnassa julkisuutta ja saiassapitoa määrittelevät laki viranomaisten toiminnan julkisuudesta
ja laki verotustietojen julkisuudesta ja salassapidosta, minkä lisäksi ajoneuvorekisterissä
olevien tietojen julkisuutta määritellään myös ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa.
Nämä lait eivät yleensä tule sovellettavaksi yksityiseen palvelutuottajaan, vaikka tämä voisi
lakiehdotuksen mukaan sekä vastaanottaa että luovuttaa verotusta koskevia tietoja. Tämä
merkitsee, että perustuslain 12 §:n 2 momentissa määriteltyä julkisuusperiaatetta ja siitä
välttämättömistä syistä tehtäviä poikkeuksia ei voida ilman muuta noudattaa yksityisen
neuvontapalvelujen tuottajan toiminnassa. Soveltamisrajoitus johtuu osaltaan myös siitä, että
neuvontaa ei yleensä voida pitää julkisen vallan käyttönä, johon julkisuuslaki tulisi
sovellettavaksi. Sääntelyä tulisi myös tältä osin täsmentää, jotta neuvontatehtävän siirtäminen
ei vaaranna perusoikeuksia, erityisesti yksityiselämän suojaa ja julkisuusperiaatetta.

Oikeusturva ja hyvän hallinnon vaatimukset

Julkisen hallintotehtävän siirtäminen ei saa vaarantaa myöskään oikeusturvaa ja muita hyvän
hallinnon vaatimuksia. Tältä kannalta on merkitystä sillä, että perustuslain 21 §:n 2 momentissa
tarkoitettuihin hyvän hallinnon muihin kuin kyseisessä säännöksessä nimenomaisesti
mainittuihin takeisiin voidaan katsoa kuuluvan oikeus saada hyvää palvelua viranomaisen
käsiteltäviin kuuluvien asioiden hoitamisessa. Hyvään palveluun voidaan katsoa kuuluvan
myös oikeus saada neuvontaa hallintoasian käsittelyssä.

Hyvän hallinnon takeet turvataan perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan laissa. Säännöksen
voidaan katsoa edellyttävän, että myös viranomaisen palvelua ja neuvontaa koskevat
perusvelvoitteet määritellään laissa. Hyvän palvelun perusteita ja kriteereitä määritellään
nykyään yleisesti hallintolaissa, jonka 8 § edellyttää viranomaisen antavan neuvontaa sen
toimivaltaan kuuluvan asian käsittelyssä. Viranomaisen on myös vastattava asiointia koskeviin
kysymyksiin ja tiedusteluihin. Tällainen neuvonta on maksutonta. Hallintolakia sovelletaan lain
2 §:n 3 momentin mukaan myös yksityisissä niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä. Tältä
kannalta arvioituna lakiesitykseen sisältyvä erityissäännös hallintolain soveltamisesta
neuvonnan antamisessa saattaa olla tarpeeton.

Jos viittausta hallintolakiin esimerkiksi sääntelyn selkeyden vuoksi kuitenkin pidetään
tarpeellisena, on viittauksen syytä olla vastakohtaispäätelmän välttämiseksi kattava (PeVL
42/2005 vp). Tämän vuoksi säännöksessä on aiheellista mainita myös ainakin kielilaki, vaikka
kielilaki tulee jo 25 §:nsä nojalla noudatettavaksi yksityisen neuvontapalvelujen toteuttajan
toiminnassa. Edellä mainituista syistä myös julkisuuslain ja verotustietojen salassapitoa
koskevien erityislakien maininta on tällöin aiheellista. Henkilötietojen suojan varmistamiseksi
pelkkää viittaussäännöstä henkilötietolakiin ei voitane kuitenkaan pitää riittävänä, vaan tietojen
luovuttamisesta ja käsittelystä tulisi säätää sisällöllisesti täsmällisemmin.



2

Neuvontaan ei yleensä sisälly julkisen vallan käyttämistä, mutta tällaista mahdollisuutta ei voida
kokonaan sulkea pois myös korkeimman oikeuden oikeuskäytäntö huomioon ottaen. Vaikka
julkista valtaa käyttävän henkilön rikosoikeudellisesta virkavastuusta on säädetty rikoslain 40
luvun 11 §:n 5 kohdassa (ks. PeVL 16/2004 vp, s. 7/I), saattaa siten kattavuuden vuoksi olla
tarpeen sisällyttää lakiin viittaussäännös myös tästä vastuusta.

Valtiovarainministeriö /̂$lOO ' 6 "̂ iP

7£7o%LimKuitunen ^  ̂S /̂̂ Ŝ A

Perustuslakivaliokunnalle

HE 7/2006: HALLITUKSEN ESITYSTÄ TÄYDENTÄVIÄ NÄKÖKOHTIA

1. Taustaa

HE 7/2006 koskee ajoneuvoverotuksen avustavan puhelinpalvelun ulkoistamista. Ajoneuvoverolain 56 §:ssä
ehdotetaan säädettäväksi, että verokantoviranomainen voisi tehdä sopimuksen avustavan puhelinpalvelun
siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi.

Tarve lain muutokseen seuraa perustuslain 124 §:stä, jonka mukaan tämän kaltainen julkinen hallinto-
tehtävä, johon ei sisälly merkittävää julkisen vallan käyttöä, voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain
lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna
perusoikeuksia, oikeussuojaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Välitön syy esityksen antamiseen on
apulaisoikeusasiamiehen päätös 1806/05, jossa katsottiin, että ajoneuvoverotuksen neuvonta on perustuslain
124 §:ssä tarkoitettu julkinen hallintotehtävä. Myös hallituksen lähtökohtana on siten että neuvonta
kokonaisuutena on julkinen hallintotehtävä, vaikka voitaisiinkin ehkä arvioida, sisältyykö siihen ehkä
joitakin osakokonaisuuksia, joita voitaisiin arvioida myös toisin. Ulkoistettua neuvontaa koskevassa
sääntelyssä tuota neuvontaa olisi joka tapauksessa käsiteltävä lainsäädännössä yhtenä kokonaisuutena.

Kuten hallituksen esityksestä ilmenee, neuvonnassa voi olla kyse kolmesta aihepiiristä: säädösneuvon-nasta,
verotustietojen antamisesta ja verovelvollisten ilmoitusten vastaanottamisesta ja välittämisestä edelleen
veronkantoviranomaiselle. Näistä verotietojen antaminen tarkoittaa käytännössä sitä, että puhelinpalvelun
käytettävissä on ajoneuvohallinnon ajoneuvoliikennerekisteriin perustuva näyttö, jossa kyselyn voi tehdä
joko ajoneuvon rekisteritunnuksella tai valmistenumerolla. Näyttöön aukeaa ensiksi sivu, jossa ovat
ajoneuvon yksilöintitiedot, omistajan nimi ja henkilötunnus, haltijan nimi ja henkilötunnus sekä tieto
ajoneuvoverosta ja siitä onko veroa maksamatta. Tämän jälkeen on mahdollista edetä näiden tietojen
historiaan, jolloin siis on nähtävissä keitä on merkitty ajoneuvon aikaisempiin omistajiin (vuoteen 2004 asti)



ja tietoihin siitä, onko jonkin näistä ajalta veroa maksamatta. Myös maksamatta olevat määrät on
nähtävissä.

Ajoneuvoverotuksessa on käytössä eräitä verovapauksia vammaisuuden perusteella (ajoneuvoverolain 35 §
ja 36 §) ja muutamilla muillakin perusteilla (19 §). Tämä näkyy verotietoja koskevassa näytössä merkintänä,
että vero on tietyltä ajalta nolla. Lisäksi näytöllä on viittaus verovapauden perusteeseen (esim.
pysäköintilupa, autoverolain 51 § tms.). Yksityiskohtia näytöllä ei ole. Siitä, että veron määrä on tietyltä
ajanjaksolta (jona ajoneuvo on ollut rekisterissä) nolla, voi ainakin välillisesti päätellä, että jokin
verovapausperuste, todennäköisimmin invaliditeetti, on ollut vaikuttamassa asiaan.

Veronmaksua koskevassa näytössä on nähtävillä esim. mille tilille mahdollinen veronpalautus on maksettu.
Myös verovelvollisen osoitetieto on tätä kautta nähtävissä.

Näistä tiedoista annetaan tieto siitä, ovatko verot suoritettu, minkä verran veroa on maksamatta ja kenen
verovelvollisen ajalta maksamatta oleva vero on. Myös tieto maksuunpannun veron määrästä on tätä kautta
saatavissa. Sen sijaan esimerkiksi henkilötunnuksia, osoite-ja tilitietoja ei ajoneuvoverotuksen
puhelinpalvelussa anneta. Myöskään tietoa siitä, millä perusteella tietyltä ajanjaksolta on ollut voimassa
verovapaus, ei anneta.

Turvakiellossa olevista ajoneuvoista näytöllä ei ole nähtävillä tietoa omistajasta tai haltijasta.

Ajoneuvoveron puhelinpalvelua annetaan sekä ajoneuvohallintokeskuksesta että ulkoistettuna. Tietopohja ja
edellä selostettu palvelun antajan käytettävissä oleva näyttö ovat kummassakin tapauksessa samat, lukuun
ottamatta sitä, että ulkoistetussa palvelussa ei ole mahdollisuutta muuttaa tai päivittää ko. tietoja eikä siinä
ole pääsyä myöskään turvakiellon alaisiin tietoihin, joihin Ajoneuvohallintokeskuksen omilla
käyttöoikeuksilla sen sijaan on pääsy.

2. Perusoikeudet

Perustuslain 10 §:n mukaan jokaisen yksityiselämä, kunnia ja kotirauha on turvattu. Henkilötietojen
suojasta säädetään tarkemmin lailla. Perustuslain 12 §:n 2 momentin mukaan viranomaisen hallussa olevat
asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla
erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta.

Mainitut perustuslain säännökset on otettu huomioon ajoneuvoverolaissa ja ajoneuvoliikennerekisteriä
koskevassa lainsäädännössä.

Ajoneuvoverotuksen julkisuudesta on säädetty ajoneuvo verolain 63 §:ssä seuraavasti:

Ajoneuvoveroa koskevien tietojen julkisuus ja tietojen antaminen

Ajoneuvoveroa koskevat tiedot ovat julkisia lukuun ottamatta verovelvollisen terveydentilaa
koskevia asiakirjoja sekä veronhuojennus- ja lykkäyshakemuksia sekä käyttökiellosta vapautta-
mista koskevia hakemusasiakirjoja niihin liittyvine asiakirjoineen. Ajoneuvoveroa sekä verovel-
vollista koskevien tietojen luovuttamiseen sovelletaan lisäksi, mitä ajoneuvoliikennerekisterilain
20 §:ssä säädetään.

Ajoneuvohallintokeskus voi antaa todistuksen siitä, ettei ajoneuvosta ole suorittamatta ajoneu-
voveroa. Annetuista tiedoista peritään maksu valtion maksuperustelain mukaisesti.

Ajoneuvoverotuksessa julkisuus on säädetty varsin laajaksi ja se kattaa kaikkien autojen verotustiedot. Tätä
täydentää ajoneuvo verolain 2 §:n 2 momentti, jonka mukaan



Jollei tässä laissa toisin säädetä, verotustietojen käyttöön ja luovutukseen sovelletaan soveltuvin
osin, mitä ajoneuvoliikennerekisteristä annetussa laissa (541/2003) säädetään.

Ajoneuvoliikennerekisterilain säännöksistä on tässä kohden mainittava ainakin 13 § ja 14 §:n 1 momentin 1
kohta, jotka kuuluvat seuraavasti:

13 § Tietojen luovuttamisen yleiset edellytykset

Tietojen luovuttamisesta päättää rekisterinpitäjä.

Tietoa ei saa luovuttaa, jos luovuttamisen voidaan perustellusta syystä epäillä vaarantavan rekis-
teröidyn yksityisyyden suojaa, hänen etujaan tai oikeuksiaan taikka valtion turvallisuutta. Muiden
kuin yksittäin luovutettavien tietojen ja tilastotietojen tallettamiseen luovutuksensaajan tietojär-
jestelmään vaaditaan rekisterinpitäjän lupa.
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Yksittäisten julkisten tietojen luovuttaminen
Sen lisäksi, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetussa laissa säädetään, jokaisella
on oikeus yksittäisluovutuksena saada tieto tai kopio rekisteriin talletetuista julkisista tiedoista
seuraavasti:

1) ajoneuvon rekisteritunnuksen tai valmistenumeron perusteella rekisteriin talletetuista ajoneu-
voista ja niiden verotuksesta, kiinnityksestä, ajoneuvon omistajan ja haltijan ja käyttövastaavan
nimestä sekä osoite- ja yhteystiedoista; (20.1.2006/60)

Lisäksi laissa säädetään muun muassa arkaluonteisista tiedoista (6 §) ja niiden salassapidosta (I7§).

Julkisuuslaki (621/99) ja henkilötietolaki (523/1999) täydentävät yleislakeina ajoneuvoverotuksen tietojen
julkisuutta ja henkilötietojen käsittelyä koskevia säännöksiä.

Perustuslain 124 §:ssä edellytetään, että julkisen hallintotehtävän siirtäminen ei vaaranna perusoikeuksia.
Hallituksen esitystä laadittaessa katsottiin, että perusoikeudet, mm. perustuslain 10 §:n yksityiselämän ja
henkilötietojen suoja ja perustuslain 12 §:n mukainen julkisuusperiaate ja siitä poikkeaminen
välttämättömistä syistä , on otettu huomioon viranomaistoimintaa koskevissa edellä mainituissa Ajo-
neuvohallintokeskusta koskevissa säännöksissä. Koska tässä on kysymys toimeksiantoluovutuksesta, jossa
palvelun toteuttaja toimii Ajoneuvohallintokeskuksen lukuun ja valvonnassa sopimuksessa määritellyissä
rajoissa, ei lakiesitykseen sisällytetty ao. tarkempia säännöksiä.

Henkilötietojen käsittelyn näkökulmasta voi todeta, että toimeksisaaja ei ole palvelussa käsiteltävien tietojen
osalta rekisterinpitäjä, vaan rekisterinpitäjä on edelleen Ajoneuvohallintokeskus. Palvelun toteuttajalla on
käyttöoikeuksin luvitettu tekninen käyttöyhteys Ajoneuvohallintokeskuksen tietokannan tietoihin, jotka ovat
tarpeen palvelua annettaessa, toisin sanoen puhelimessa asiakkaan kyselyihin vastattaessa. Palvelussa
nauhoitetaan puhelut, jotta tarvittaessa voitaisiin tarkistaa, onko neuvontaa annettu asianmukaisesti ja jotta
voitaisiin huolehtia asiakkaan oikeussuojasta silloin kun neuvonnassa esiintyy virheitä. Myös puhelujen
nauhoittamisesta syntyvän rekisterin rekisterinpitäjä on Ajoneuvohallintokeskus.

Palvelun hoitaja voi käyttää toimeksiantoluovutuksena saamiaan tietoja vain siinä laajuudessa ja sillä tavoin
kuin palvelun tilaaja, tässä tapauksessa Ajoneuvohallintokeskus määrää. Ajoneuvohallintokeskusta
puolestaan sitovat tässä kohden edellä mainitut säännökset.

Toimeksisaajaa koskevat myös suoraan lain nojalla muun muassa henkilötietolain mukaiset huolellisuus-ja
suojaamisvelvoitteet ( 5 § ja 32 §). Lisäksi toimeksisaajaa sitoo henkilötietolain mukainen



käyttösidonnaisuuden periaate, tietoja ei voida käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen palvelun
toteuttamiseen.

Palvelussa ei siten ole kysymys tietojen luovuttamisesta ulkopuolisiin käyttötarkoituksiin. Palvelun
toteuttajalle ei myöskään siirretä massamuotoisesti Ajoneuvohallintokeskuksen tietokantaan sisältyviä
tietoja eikä palvelun toteuttaja voi luovuttaa tietoja massamuotoisesti edelleen, vaan ainoastaan edellä
mainituin tavoin yksittäin kyselyihin vastattaessa.

Lakiesitystä laadittaessa otettiin huomioon muun muassa se, että palvelu asiakkaille koskee suhteellisen
suppeaa tietomäärää ja vain julkisia tietoja. Toimeksisaajan palveluksessa olevaan henkilökunnan nähtävillä
on joitakin salassapidettäviä tietoja. Tältä osin henkilökuntaa koskee viranomaisen toiminnan julkisuudesta
annetun lain 23 §:ssä säädetty vaitiolovelvollisuus ja hyväksikäyttökielto, eikä palvelusta anneta asaikkaille
muita kuin julkisia tietoja.

Ajoneuvohallintokeskuksella on sekä julkisuuslain että henkilötietolain nojalla velvollisuus sopimusta
tehdessään huolehtia siitä, että tietojen käsittely tapahtuu laillisesti, huolellisesti sekä asianmukaisella tavalla
tiedot suojaten ja mm. siten, ettei rekisteröidyn yksityiselämän suojaaja muita yksityisyyden suojaa
turvaavia perusoikeuksia rajoiteta ilman laissa säädettäviä perustetta. Muun muassa tietojen

suojaamisesta on annettava sitoumukset ja muut riittävät takeet ennen tietojen käsittelyyn ryhtymistä. Jos
palvelun hoitaminen edellyttää salassa pidettävien tietojen käsittelyä, myös salassapidosta on varmistuttava
ennakolta. Ajoneuvohallintokeskus on käyttänyt tätä määräysvaltaa sopiessaan puhelinpalvelusta sen
hoitajan kanssa.

Jos ajateltaisiin, että Ajoneuvohallintokeskuksen sopimusvaltaa koskevaan pykälään olisi tarpeen lisätä
viittauksia henkilötietojen käsittelyä ja asiakirjojenjulkisuutta koskevaan lainsäädäntöön, tämä olisi tehtävä
asianmukaisesti rajattuna, jotta tämä säätely olisi selkeä eikä tarpeettomasti rajoittaisi Ajoneu-
vohallintokeskuksen päätösvaltaa palvelusopimusta tehtäessä ja sen hoitaessa toimeksisaajaan kohdistuvaa
ohjaus- ja valvontavelvollisuuttaan. Ajoneuvohallintokeskuksen toiminta on tässä suhteessa sitä koskevien
säännösten rajaama siten kuin tietosuoja- ja julkisuusnäkökohdat edellyttävät. Lisäksi toi-
meksiannonsaajaan joka tapauksessa sovelletaan muun muassa henkilötietolain ja viranomaisen toiminnan
julkisuudesta annetun lain toimeksisaajia koskevia säännöksiä. Tarpeettoman laajasta viittauksesta
esimerkiksi julkisuuslakiin saattaisi seurata epäselvyyttä siitä, miltä osin olisi sovellettava julkisuuslakia ja
miltä osin taas ajoneuvoliikennerekisterilakia tai ajoneuvoverolain omaa julkisuussäännöstä (63 §).
Yleisviittaus voisi tehdä epäselväksi myös sen, onko puhelinpalvelun hoitajalla jossakin suhteessa itsenäinen
viranomaiseen rinnastuva asema, vai onko sillä vain toimeksisaajan asema.

Yksittäinen lakiviittaus hallintolakiin olisi syytä poistaa tai vaihtoehtoisesti sitä olisi täydennettävä
viittauksella kielilakiin.

3. Vastuukysymyksistä

Puhelinpalvelun virkavastuu ja rikosoikeudellinen vastuu

Ehdotukseen ei sisälly ehdotusta jonka mukaan puhelinpalvelun henkilökunta toimisi virkavastuulla.
Tällaista säätelyä on kuitenkin pidetty tarpeellisena esim. kotikuntalain mukaisessa muuttoilmoitusten
vastaanottamisessa, josta hallintovaliokunta toteaa mm. seuraavaa (HaVM 12/2004 vp):

Siirrettäessä muuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyviä tehtäviä muille kuin viranomaisille, ei siirretä yksilön
perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkityksellistä päätösvaltaa. Valiokunta korostaa kuitenkin, että hyvän
hallinnon takeet on aina turvattava hallintotehtäviä hoidettaessa. Esityksessä ehdotetaankin, että ilmoitusten
vastaanottotehtäviä muualla kuin viranomaisissa hoitavat toimivat tässä tehtävässä virkavastuulla. Lisäksi



lakiehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi, että mainittuja tehtäviä hoidettaessa on noudatettava yleishallinto-
oikeudellisia säädöksiä.

Muuttoilmoitusten vastaanottaminen lienee toimintona melko lähellä ajoneuvoverotuksen avustavaa
puhelinpalvelua, ainakin jos arvioidaan asiaa viranomaiselle päin tapahtuvan tiedonvälityksen kannalta.
Näin ollen samankaltainen sääntely voisi olla paikallaan. Toisaalta kun arvioidaan asiaa rikoslain 40 luvun
säännösten kannalta, näyttäisi siltä, että nuo säännökset eivät luontevasti voine tulla kysymykseen
avustavan puhelinpalvelun kohdalla, koska tähän ei sisälly minkäänlaista julkisen vallan käyttöä, eikä näin
ollen voitane ajatella palvelua hoitavan henkilön syyllistyvän tekoihin, jotka näyttäisivät edellyttävän edes
jonkinlaista julkisen vallan käyttöön tai ainakin sen käytön valmisteluun. Jos tähän kuitenkin halutaan
varautua, pykälään voitaisiin lisätä maininta, jonka mukaan avustavan puhelinpalvelun henkilökunta toimii
tässä tehtävässään virkavastuulla.

Virkavastuusta säätäminen oli esillä myös hallituksen esitystä valmisteltaessa, mutta sen pois jättämiseen
päädyttiin lähinnä siksi, että pykälässä haluttiin korostaa, ettei avustavan puhelinpalvelun tehtäviin
ollenkaan kuulu sen kaltaisia tehtäviä, joissa virkavastuu voisi tulla kysymykseen. Virkavastuuta koskeva
säätely ei vaikuttane seuraavassa käsiteltävään vastuuseen asiakkaalle virheellisestä neuvonnasta ehkä
aiheutuvan vahingon korvaamiseen.
Vastuu puhelinpalvelun asiakkaalle aiheutuvista vahingoista

Tarkoituksena on, että avustavan puhelinpalvelun mahdollisista virheistä vastaa asiakkaalle Ajoneuvo-
hallintokeskus eikä puhelinpalvelua hoitava yhteisö tai sen toimihenkilö. Käytännössä voisi tulla ky-
symykseen esim. ajoneuvon vapauttaminen veron maksamartomuudesta aiheutuvasta käyttökiellosta tai
veron huojentaminen ajoneuvoverolaissa olevien valtuuksien nojalla Ajoneuvohallintokeskuksen
päätöksellä. Jos Ajoneuvohallintokeskus itse olisi antanut virheellisen tiedon, joka on vaikuttanut kyselijän
oikeuksiin, vakiintuneen käytännön mukaan sovellettaisiin em. valtuuksia tai vahinko muutoin
korvattaisiin. Tarkoitus on, että samaa käytäntöä sovelletaan, jos ulkoistettu puhelinpalvelu antaa vir-
heellisen tiedon. Lakiehdotuksessa oleva maininta, että puhelinpalvelun käyttö ei vaikuta veronkanto-
viranomaiselle kuuluviin tehtäviin tai velvollisuuksiin, tarkoittaa juuri tätä vastuunjakoa, joskaan tätä jo
vakiintunutta käytäntöä ei ole erikseen käsitelty esityksen perusteluissa. Kun tällaista mainintaa ei
perusteluissa ole, se voitaisiin mahdollisesti lisätä selventävänä esityksestä annettavaan lausuntoon.

4. Avustavan puhelinpalvelun tarkoituksenmukaisuudesta

Asiakkaan näkökulma

Jos avustavaa puhelinpalvelua tarkastellaan toiminnallisesta näkökulmasta, lienee tarpeen arvioida,
muodostavatko säännös-ja ohjeneuvonta, verotietojen antaminen ja viestien välittäminen veronkanto-
viranomaiselle sellaisen kokonaisuuden, jonka useita osa-alueita on tarpeen käyttää saman asioimisen
yhteydessä. Käytännössä on varsin tavallista, että verovelvolliset kyselevät samalla kertaa niin verotietoja
että esimerkiksi menettelyohjeita, joihin esimerkiksi tieto verojäämästä antaa aihetta. Se että me-
nettelyohjeet ovatkin löydettävissä myös esimerkiksi internetin kautta, ei poista tällaisen neuvonnan
tarvetta. Tämän kaltaisessa asiassa on syytä pyrkiä noudattamaan yhden luukun periaatetta. Kaikilla ei
myöskään ole käytettävissä internet-yhteyttä tai he eivät halua sitä käyttää, joten puhelinpalvelu selvästi
edistää tasa-arvoisuutta. Neuvonnan kysyntä - yli 400.000 kyselyä vuodessa - ja palvelun saamat hyvät
arvioinnit Ajoneuvohallintokeskuksen asiakastyytyväisyystutkimuksissa osoittavat, että ainakin
asiakkaat Ditävät nvkvTTnintnicta npiivrintanalvpliia cicällnllicpcfi in fAiminnallicpcti tnmppllicpn?! ia ts»r_

koituksenmukaisena. Arvioon ei vaikuta, että osittain samaa palvelua on saatavissa muutakin kautta.

Taloudellinen tarkoituksenmukaisuus

Avustavan puhelinpalvelun hintaa voitaneen pitää suhteellisen korkeana, vaikkakaan hallituksen esityksen
taloudellisten vaikutusten arvioon ei ollut mahdollista hankkia täysin yhteismitallista tietoa siitä, mitä



vastaavan palvelun järjestäminen Ajoneuvohallintokeskuksen omana työnä maksaisi. Palvelun hintaa
arvioitaessa olisi kuitenkin otettava huomioon, että puhelinpalvelu on käytettävissä nykymuodossaan
viikoittain suunnilleen kaksinkertaisen tuntimäärän verrattuna siihen, että palvelua annettaisiin vain virka-
aikana. Myöskään kiinteitä kustannuksia kuten toimitiloista aiheutuvia kustannuksia ei ole voitu
tarkemmin arvioida, koska tässä vaiheessa ei ole yksityiskohtaisia suunnitelmia siitä, miten palvelu tulisi
järjestettäväksi, jos se tehtäisiin Ajoneuvohallintokeskuksen omana työnä.

Jos verrataan Ajoneuvohallintokeskuksen henkilöresurssiarviota puhelujen määrään ja niiden kestoon,
saattaa olla, että arvio, jonka mukaan tultaisiin toimeen vain 15 henkilön työpanoksella, on melko matala,
vaikka otettaisiin huomioon, että jonkin verran päällekkäistä työtä vältettäisiin sillä, että Ajoneu-
vohallintokeskuksen oma henkilökunta voisi suoraan puhelinpalvelua hoitaessaan tehdä myös tarvittavat
päivitykset ajoneuvoliikennerekisterin tietoihin. Esimerkiksi verohallinnon yhteyskeskuksen puhe-
linpalvelussa hoidettiin vuonna 2004 kaikkiaan 960.000 puhelua, joiden keskimääräinen kesto oli noin 3,5
minuuttia. Yhteyskeskusten työpanos oli tuona aikana noin 100 henkilötyövuotta. Tämä vastaa karkeasti
noin 1,2 euron kustannustasoa minuutilta. Yhteyskeskukset hoitavat tosin myös muita palvelutehtäviä kuten
vastaavat sähköpostilla tulleisiin kyselyihin. Kustannus aikayksikköä kohden näyttäisi olevan suunnilleen
samaa luokkaa kuin se on nyt Elisa Oyj:n hoitamassa ajoneuvoverotuksen avustavassa puhelinpalvelussa.

Jos Ajoneuvohallintokeskus hoitaisi palvelua itse, palvelu aiheuttaisi vakiomäärän kustannuksia riip-
pumatta siitä, minkä verran palvelua käytetään. Henkilöstömäärää ei olisi välttämättä myöskään helppo
sopeuttaa, jos puhelinpalvelun kysynnässä tapahtuu aikaa myöten muutoksia. Jos palvelun tarve vähenee
jatkossa, omana työnä hoidettuna tämä palvelu voisi osoittautua pitkällä aikavälillä kalliiksi. Ulkoistaminen
tarkoittaa, että kustannukset muuttuvat palvelun käytön mukaan.

Puhelinpalvelun kysynnän kehitystä pitkällä aikavälillä on vaikea ennustaa. Ajoneuvoverotus uudistettiin
perusteellisesti vuonna 2004, mikä tietysti lisäsi palvelun kysyntää. Siitä kysyntä on tähän mennessä
laskenut noin viidenneksellä. Osin tähän vaikuttaa myös Ajoneuvohallintokeskuksen muiden tietopalvelujen
kehittyminen. Näkyvissä on, että kuluvana vuonna esimerkiksi poliisi saa uusia tietoyhteyksiä
rekisteritietoihin, mikä voi vähentää puhelinpalvelun tarvetta joillain kymmenillä tuhansilla kyselyillä.
Toisaalta parhaillaan on tekeillä joitain uudistuksia, jotka saattavat nostaa puhelinpalvelun kysyntää. Yksi
näistä on liikenne- ja viestintäministeriön hanke rekisteröintijärjestelmän uudistamiseksi siten, että
ajoneuvon voisi nykyistä yksinkertaisemmin poistaa liikennekäytöstä. Toinen verotietojen kysyntää lisäävä
uudistus olisi ehkä muutaman vuoden sisällä käyttöön tuleva ajoneuvoveron porrastaminen
hiilidioksidipäästöjen perusteella. On mahdollista että varsinkin, jos muiden tietopalvelujen käyttö
tehostuu, suuntaus voisi olla paremminkin puhelinpalvelun kysynnän lievä lasku kuin ainakaan kovin suuri
tämän palvelun kysynnän nousu. Kun asia on kuitenkin epävarma, tämän voinee katsoa puoltavan
puhelinpalvelun järjestämistä mahdollisimman joustavana, minkä juuri ulkoistaminen mahdollistaa.

Puhelinpalvelun kysynnässä näyttää olevan vaihtelua myös viikon sisällä. Tilastojen mukaan alkuviikon
päivinä palvelua on usein käytetty viidenneksen enemmän kuin loppuviikosta. Virkatyönä voi olla hankalaa
kohdistaa työpanosta yhtä tehokkaasti kysynnän mukaan kuin ulkoistetussa palvelussa, jossa
huolehdittaneen muistakin puhelinpalveluista kuin vain veroneuvonnasta.

Puhelinpalvelun kysyntää voidaan verrata myös televisiolupia koskevaan vastaavaan palveluun. Tele-
visioluvista lähetetään vuosittain noin 5.6 miljoonaa laskua, kun ajoneuvoverotuksessa on noin 5.6
miljoonaa paperista ja 1.1 miljoonaa sähköistä verolippua. Televisiomaksuista tulee vuosittain hieman yli
300.000 soittoa, mikä suunnilleen vastaa volyymit huomioon ottaen ajoneuvoverotuksen puhelinpa-lelua.
Asiana televisiolupa lienee yksinkertaisempi kuin ajoneuvoverotus. Tätä palvelua ei ole ulkoistettu eikä sen
kustannustasosta ole tarkempaa tietoa.

Ajoneuvohallintokeskuksen on myös tarkoitus kilpailuttaa puhelinpalvelu uudelleen lähiaikoina, mikä myös
voi vaikuttaa palvelun hintaan.



Voidaan todeta, että kustannustasojen ero eri toteuttamistapojen välillä lienee huomattavasti pienempi kuin
mitä hallituksen esityksen suhteellisen kaavamaisesta laskelmasta voisi päätellä, jos vertailulaskelmat
tehtäisiin yhteismitallisesti ja jos osoittautuisi, ettei tyydyttävään palvelutasoon päästä niin pienellä
henkilömäärällä kuin mitä Ajoneuvohallintokeskus on alustavasti arvioinut.

5. Yhteenveto

Edellä sanotun perusteella:

Ehdotuksesta voitaisiin poistaa viittaus hallintolain soveltamiseen. Siihen voitaisiin lisätä maininta
avustavan puhelinpalvelun henkilökunnan toimimisesta tässä tehtävässään virkavastuulla. Näin muutettuna
ehdotettava säännös kuuluisi seuraavasti:

Veronkantoviranomainen voi tehdä sopimuksen veronkantoon liittyvän avustavan puhelinpalvelun
siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi. Avustavalla puhelinpalvelulla tarkoitetaan vero-
velvollisille annettavaa neuvontaa lainsäädännön ja ohjeiden sisällöstä, ajoneuvojen verotusta koske-
vien tietojen antamista ajoneuvoliikennerekisteristä sekä verovelvollisten ilmoitusten vastaanottamista
ja välittämistä edelleen veroviranomaisille. Avustavan puhelinpalvelua hoitava henkilö toimii tässä
tehtävässään virkavastuulla. Avustavassa puhelinpalvelussa ei hoideta tehtäviä, joihin kuuluu verotus-
ta koskevan päätöksentekovallan käyttöä, fpoistj Sopimus avustavasta puhelinpalvelusta ei vaikuta
veronkantoviranomaiselle kuuluviin tehtäviin tai viranomaisen velvollisuuksiin.

Sen sijaan ottaen huomioon, että avustavan puhelinpalvelun hoitajasta ei muodostuisi itsenäistä rekis-
terinpitäjää ja että se käyttäisi Ajoneuvohallintokeskuksen rekisteriä vain toimeksiantoluovutuksen
varassa, ei näyttäisi tarpeelliselta säädellä tämän säännöksen yhteydessä tarkemmin yksityiselämän ja
henkilötietojen suojasta tai tietojen julkisuudesta ja salassapitovelvoitteista. Avustava puhelinpalvelu toimii
senja Ajoneuvohallintokeskuksen välisen toimeksiantosopimuksen mukaisesti niissä rajoissa, joita
lainsäädäntö jo asettaa toimeksisaajalle ja toimeksiantajana olevalle Ajoneuvohallintokeskukselle, jonka on
vastattava muun muassa siitä toimeksiantosopimus vastaa voimassa olevaa lainsäädäntöä ja että sopimus
varmistaa perusoikeuksien toteutumisen.
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2006 vp

Hallituksen esitys laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n
muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtiovarainvaliokunta on 3 päivänä maaliskuuta 2006 päivätyllä kirjeellään pyytänyt

perustuslakivaliokunnan lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n

muuttamisesta (HE 7/2006 vp). Esityksessä sivutaan keskeisesti perustuslain 124 §:ssä

säädettyä hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle. Valtiovarainvaliokunta on

sen vuoksi pyytänyt perustuslakivaliokuntaa antamaan esityksestä valtiosääntöoikeudellisen

arvionsa.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen, valtiovarainministeriö

- professori Olli Mäenpää

- professori Kaarlo Tuori.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia. Lakia ehdotetaan täydennettä-

väksi säännöksellä veronkannon aputoimintoina olevien puhelinpalvelujen järjestämi-

HE 7/2006
vp
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PeVL /2006 vp — HE 7/2006 vp

sestä ostopalveluina. Ostopalveluna annettava puhelinneuvonta määritellään sisällöltään

laissa ja rajataan siten, ettei siihen sisälly viranomaisille kuuluvaa päätöksentekovallan

käyttöä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on arvioitu viranomaistehtävien siirtämistä

muulle kuin viranomaiselle perustuslain 124 §:n valossa. Ehdotuksen mukaan lakiehdotus

voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Suotavana on kuitenkin pidetty, että

esitys saatetaan perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Julkisten hallintotehtävien siirtäminen muulle kuin viranomaiselle

Ajoneuvoverolakia koskeva neuvonta on osittain ollut ulkoistettu Ajoneuvohallintokes-

kuksen ja Elisa Oyj:n välisellä sopimuksella jo vuodesta 1999 lähtien. Eduskunnan apu-

laisoikeusasiamiehen kiinnitettyä huomiota sääntelyn perustuslainmukaisuuteen ehdotetaan

nyt menettelystä otettavaksi säännökset ajoneuvoverolain 56 §:n 3 momenttiin. Sen mukaan

veronkantoviranomainen voi sopia veronkantoon liittyvän avustavan puhelinpalvelun

siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi. Avustavaan neuvontaan ei sisälly

verotusta koskevan päätöksentekovallan käyttöä. Neuvontaa tarjoavan yhteisön ja sen

henkilökunnan on tehtävässään noudatettava hallintolakia. Sopimus avustavasta

puhelinpalvelusta ei vaikuta veronkantoviranomaiselle kuuluviin tehtäviin tai viranomaisten

velvollisuuksiin.

Ehdotusta on arvioitava perustuslain 124 §:n kannalta. Sen mukaan julkinen hal-

lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on

tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia,

oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä

sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Avustava puhelinpalvelu ei ehdotuksen mukaan sisällä verotusta koskevan pää-

töksentekovallan käyttöä. Kyse ei siten ole julkisen vallan käytöstä. Neuvonnassa on kysymys
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toiminnan avustusluonteisuudesta huolimatta kuitenkin julkisen hallintotehtävän käytöstä,

sillä neuvonta kuuluu hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen lakisääteisiin tehtäviin.

Valiokunta on katsonut käytännössään, että viranomaisia avustavia tehtäviä voidaan

sopimuksella siirtää muiden kuin viranomaisten hoidettavaksi (PeVL 47/2005 vp, s. 6/1).

Neuvontatehtävien siirtäminen on tältä osin sopusoinnussa perustuslain 124 §:n säännöksen

kanssa.

Tehtävän tarkoituksenmukainen hoitaminen

Tehtävien siirtoa muulle kuin viranomaiselle on arvioitava myös sillä perusteella, onko se

tarpeen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Neuvontaa annetaan 56 §:n 3

momentin mukaan ensiksikin ajoneuvoveroa koskevan lainsäädännön ja ohjeiden sisällöstä.

Lakiehdotuksen perustelujen mukaan neuvonnassa annetaan niitä julkisia tietoja, mitkä

ilmenevät verolipun ohjesivulta tai ovat saatavissa Ajoneuvohallintokeskuksen

internetsivuilta. Jos asia vaatii syvällisempää asiantuntemusta tai säännökset ovat tul-

kinnanvaraisia, pyydetään asianomaista kääntymään Ajoneuvohallintokeskuksen virka-

miesten puoleen. Toiseksi neuvonnassa annetaan ajoneuvojen verotusta koskevia tietoja

ajoneuvoliikennerekisteristä. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan näin voidaan muun

muassa selvittää, onko auton edellinen omistaja maksanut ajoneuvoveron ja onko ajoneuvo

maksamattomien verojen vuoksi käyttökiellossa. Kolmanneksi neuvonnassa otetaan vastaan

verovelvollisten ilmoituksia ja välitetään ne edelleen veroviranomaisille.

Valiokunnan näkemyksen mukaan neuvonnassa on kysymys varsin rutiininomai-sisten

tehtävien käsittelystä. Puhelinneuvonta palvelee erityisesti niitä, jotka eivät voi tai halua

käyttää hyväkseen internetpalvelua. Neuvonnan ulkoistamista valiokunta pitää niin

sisällöllisesti kuin toiminnallisestikin tarkoituksenmukaisena, koska neuvonnan johdosta

viranomaiset voivat keskittyä vaativimpiin tehtäviin. Silti päävastuu neuvonnassa säilyy

edelleen viranomaisella.

Ehdotuksen perustelujen mukaan neuvontapalvelun vuotuiskustannukset ovat noin

kaksi miljoonaa euroa. Jos neuvontaa antaisivat pelkästään Ajoneuvohallintokeskuksen

virkamiehet, olisivat pelkät henkilöstömenot noin 600 000 euroa vuodessa koskien 15

henkilötyövuotta. Kustannusten vertailu on kuitenkin hankalaa, koska arvioon ei sisälly
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esimerkiksi kiinteitä kustannnuksia. Lisäksi kokonaisarvioon vaikuttaa se, että avustavaa

neuvontaa annetaan myös virka-ajan ulkopuolella iltaisin ja viikonloppuisin.

Valtiovarainvaliokunnan on asianmukaista arvioida, onko neuvonnan ulkoistamista pi-

dettävä myös taloudelliselta kannalta tarkoituksenmukaisena.

Oikeusturva ja hyvän hallinnon vaatimukset

Lakiehdotuksen mukaan avustavaa puhelinpalvelua tarjoavan yhteisön ja sen henkilö-

kunnan on tässä tehtävässään noudatettava hallintolakia. Lakiehdotuksessa ei näyttäisi

olevan mainintaa julkista hallintotehtävää hoitavan neuvontapalvelun virka- ja vahin-

gonkorvausvastuusta. Oikeuskäytännössä on katsottu julkisyhteisön olevan vastuussa

vahingosta, joka on aiheutunut virkamiehen voimassa olevaa lainsäädäntöä koskevasta

virheellisestä neuvosta (KKO 1989:50).

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä on katsottu, että oikeusturvan ja hyvän

hallinnon vaatimusten toteutumisen varmistaminen perustuslain 124 §:n tarkoittamassa

merkityksessä edellyttää, että asian käsittelyssä noudatetaan hallinnon yleislakeja ja että

asioita käsittelevät toimivat virkavastuulla (PeVL 33/2004 vp, s. 7/II, PeVL 46/2002 vp, s. 10).

Lakiin ei enää nykyisin ole perustuslain 124 §:n takia välttämätöntä sisällyttää ehdotetun

kaltaista viittausta hallinnon yleislakeihin. Jos sellaista sääntelyn selkeyden vuoksi kuitenkin

pidetään tarpeellisena, on viittauksen oltava vastakohtais-päätelmän vuoksi kattava. Tällöin

säännöksessä on aiheellista mainita myös kielilaki

(PeVL 42/2005 vp, s. 3). Valiokunta pitää kuitenkin asianmukaisena, että säännöksestä

poistetaan viittaus hallintolakiin.

Lakiehdotuksen mukaan sopimus avustavasta puhelinpalvelusta ei vaikuta veron-

kantoviranomaisille kuuluviin tehtäviin tai viranomaisten velvollisuuksiin. Sääntelystä ei

täsmällisesti ilmene, onko avustavaa puhelinneuvontaa antava henkilö rikos- tai va-

hingonkorvausoikeudellisessa vastuussa antamastaan neuvosta, toimiiko hän virkavastuulla

vai ei. Perustuslakivaliokunnan mielestä sääntelyä on syytä tältä osin täsmentää.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,
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että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä maaliskuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

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

Roger Jansson /r
Johannes Koskinen /sd
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 I x
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen.
PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO /2006 vp

Hallituksen   esitys   laiksi   ajoneuvoverolain 56 §:n
muuttamisesta

Valtiovarainvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Valtiovarainvaliokunta on 3 päivänä maaliskuuta 2006 päivätyllä kirjeellään pyytänyt

perustuslakivaliokunnan lausuntoa hallituksen esityksestä laiksi ajoneuvoverolain 56 §:n

muuttamisesta (HE 7/2006 vp). Esityksessä sivutaan keskeisesti perustuslain 124 §:ssä

säädettyä hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle. Valtiovarainvaliokunta on
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sen vuoksi pyytänyt perustuslakivaliokuntaa antamaan esityksestä valtiosääntöoikeudellisen

arvionsa.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- vanhempi hallitussihteeri Heikki Kuitunen, valtiovarainministeriö

- professori Olli Mäenpää

- professori Kaarlo Tuori.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi ajoneuvoverolakia. Lakia ehdotetaan täydennettä-

väksi säännöksellä veronkannon aputoimintoina olevien puhelinpalvelujen järjestämi-

HE 7/2006 vp Versio

02
sestä ostopalveluina. Ostopalveluna annettava puhelinneuvonta määritellään sisällöltään

laissa ja rajataan siten, ettei siihen sisälly viranomaisille kuuluvaa päätöksentekovallan

käyttöä.

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan ensi tilassa.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa on arvioitu viranomaistehtävien siirtämistä

muulle kuin viranomaiselle perustuslain 124 §:n valossa. Ehdotuksen mukaan lakiehdotus

voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. Suotavana on kuitenkin pidetty, että

esitys saatetaan perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Julkisten hallintotehtävien siirtäminen muulle kuin viranomaiselle

Ajoneuvoverolakia koskeva neuvonta on osittain ollut ulkoistettu Ajoneuvohallintokes-

kuksen ja Elisa Oyj:n välisellä sopimuksella jo vuodesta 1999 lähtien. Eduskunnan apu-
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laisoikeusasiamiehen kiinnitettyä huomiota sääntelyn perustuslainmukaisuuteen ehdotetaan

nyt menettelystä otettavaksi säännökset ajoneuvoverolain 56 §:n 3 momenttiin. Sen mukaan

veronkantoviranomainen voi sopia veronkantoon liittyvän avustavan puhelinpalvelun

siirtämisestä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi. Avustavaan neuvontaan ei sisälly

verotusta koskevan päätöksentekovallan käyttöä. Neuvontaa tarjoavan yhteisön ja sen

henkilökunnan on tehtävässään noudatettava hallintolakia. Sopimus avustavasta

puhelinpalvelusta ei vaikuta veronkantoviranomaiselle kuuluviin tehtäviin tai

viranomaisten velvollisuuksiin.

Ehdotusta on arvioitava perustuslain 124 §:n kannalta. Sen mukaan julkinen hal-

lintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on

tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia,

oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyt-

töä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Avustava puhelinpalvelu ei ehdotuksen mukaan sisällä verotusta koskevan pää-

töksentekovallan käyttöä. Kyse ei siten ole julkisen vallan käytöstä eikä merkittävästä

julkisen vallan siirtämisestä. Neuvonnassa on kysymys toiminnan avustusluonteisuu-

desta huolimatta kuitenkin julkisen hallintotehtävän käytöstä, sillä neuvonta kuuluu

hallintolain 8 §:n mukaan viranomaisen lakisääteisiin tehtäviin. Valiokunta on katsonut

käytännössään, että viranomaisia avustavia tehtäviä voidaan sopimuksella siirtää mui-

den kuin viranomaisten hoidettavaksi (PeVL 47/2005 vp, s. 6/1). Neuvontatehtävien siir-

täminen on tältä osin sopusoinnussa perustuslain 124 §:n säännöksen kanssa.

Tehtävän tarkoituksenmukainen hoitaminen

* Tehtävien siirtoa muulle kuin viranomaiselle on arvioitava myös sillä perusteella, onko se

tarpeen tehtävien tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi. Neuvontaa annetaan 56 §:n 3

momentin mukaan ensiksikin ajoneuvoveroa koskevan lainsäädännön ja ohjeiden sisäl-

löstä. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan neuvonnassa annetaan niitä julkisia tietoja,

mitkä ilmenevät verolipun ohjesivulta tai ovat saatavissa Ajoneuvohallintokeskuksen

internetsivuilta. Jos asia vaatii syvällisempää asiantuntemusta tai säännökset ovat tul-

kinnanvaraisia, pyydetään asianomaista kääntymään Ajoneuvohallintokeskuksen virka-
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miesten puoleen. Toiseksi neuvonnassa annetaan ajoneuvojen verotusta koskevia tietoja

ajoneuvoliikennerekisteristä. Lakiehdotuksen perustelujen mukaan näin voidaan muun

muassa selvittää, onko auton edellinen omistaja maksanut ajoneuvoveron ja onko ajo-

neuvo maksamattomien verojen vuoksi käyttökiellossa. Kolmanneksi neuvonnassa ote-

taan vastaan verovelvollisten ilmoituksia ja välitetään ne edelleen veroviranomaisille.

Lakiehdotuksessa on muodolliselta kannalta kysymys veronkantoviranomaisen

mahdollisuudesta (viranomainen "voi") siirtää avustavan puhelinpalvelun tehtäviä

muun kuin viranomaisen hoidettavaksi. Tällaisen mahdollisuuden säätämiselle ei

valiokunnan mielestä sinänsä ole perustuslain 124 §:stä johtuvia esteitä, kunhan

puhelinneuvonta pysyy esityksen perusteluissa tarkoitetulia tavalla julkisten ja

yksiselitteisten tietojen väl-tvspalveluna. Säännöstä on syytä pyrkiä vielä täsmentämään

esityksen tätä tarkoitusta vastaavaksi.

Esityksen perusteluista käy ilmi, että puhelinneuvonnan järjestäminen viran-

omaispalveluna voisi kustannuksiltaan muodostua olennaisesti ostopalvelua edullisemmaksi.

Vaikka perustuslain 124 §:ssä tarkoitetussa tarkoituksenmukaisuusvaatimukses-sa ei ole

kysymys pelkästään taloudellisesta tarkoituksenmukaisuudesta, on veronkanto-

viranomaisen kiinnitettävä järjestelyn taloudellisiin vaikutuksiin asianmukaisesti ja riit-

tävästi huomiota siirtäessään neuvontatehtäviä yksityiselle. Valiokunta painottaa sitä, että

perustuslain 124 §:ssä säädetty tarkoituksenmukaisuusvaatimus on oikeudellinen edellytys,

jonka täyttyminen on harkittava tapauskohtaisesti (HE 1/1998 vp s. 179/H).

Oikeusturva ja hyvän hallinnon vaatimukset

Lakiehdotuksen mukaan avustavaa puhelinpalvelua tarjoavan yhteisön ja sen henkilö-

kunnan on tässä tehtävässään noudatettava hallintolakia. Lakiehdotuksessa ei näyttäisi

olevan mainintaa julkista hallintotehtävää hoitavan neuvontapalvelun virka- ja vahin-

gonkorvausvastuusta. Oikeuskäytännössä on katsottu julkisyhteisön olevan vastuussa

vahingosta, joka on aiheutunut virkamiehen voimassa olevaa lainsäädäntöä koskevasta

virheellisestä neuvosta (KKO 1989:50).

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä on katsottu, että oikeusturvan ja hy-

vän hallinnon vaatimusten toteutumisen varmistaminen perustuslain 124 §:n tarkoittamassa
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merkityksessä edellyttää, että asian käsittelyssä noudatetaan hallinnon yleislakeja ja että

asioita käsittelevät toimivat virkavastuulla (PeVL 33/2004 vp, s. 7/II, PeVL 46/2002 vp, s.

10). Lakiin ei enää nykyisin ole perustuslain 124 §:n takia välttämätöntä sisällyttää

ehdotetun kaltaista viittausta hallinnon yleislakeihin. Jos sellaista sääntelyn selkeyden

vuoksi kuitenkin pidetään tarpeellisena, on viittauksen oltava vastakohtaispäätelmän vuoksi

kattava. Tällöin säännöksessä on aiheellista mainita myös kielilaki (PeVL 42/2005 vp, s. 3).

Valiokunta pitää kuitenkin asianmukaisena, että säännöksestä poistetaan viittaus

hallintolakiin.

Lakiehdotuksen mukaan sopimus avustavasta puhelinpalvelusta ei vaikuta veron-

kantoviranomaisille kuuluviin tehtäviin tai viranomaisten velvollisuuksiin. Sääntelystä ei

täsmällisesti ilmene, onko avustavaa puhelinneuvontaa antava henkilö rikos- tai va-

hingonkorvausoikeudellisessa vastuussa antamastaan neuvosta, toimiiko hän virkavastuulla

vai ei. Perustuslakivaliokunnan mielestä sääntelyä on syytä tältä osin täsmentää.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä maaliskuuta

Asian ratkaisevaan käsittelyyn v;

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

Roger Jansson I x
Johannes Koskinen /sd
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



PeVL /2006 vp — HE 7/2006 vp

Ilkka Taipale /sd Astrid
Thors I x
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Kalevi Laaksonen



^fer j-yOiO 6 G ̂  p
3.11.2005 fei/p o?yJ?m r̂/&
1806/2/05

Ratkaisija: Apulaisoikeusasiamies Petri Jääskeläinen

Esittelijä: Oikeusasiamiehensihteeri Ulla-Maija Lindström

AJONEUVOHALLINTOKESKUKSEN MENETTELY
AJONEUVOVEROTUSTA KOSKEVAN PUHELINNEUVONNAN
ULKOISTAMISESSA

1
ASIAN VIREILLE TULO

Ajoneuvohallintokeskuksen selvityksestä (31.3.2004) ja liikenne-ja
viestintäministeriön lausunnosta (31.3.2004) Ajoneuvohallintokeskuksen
puhelinpalvelun maksullisuutta koskevaan selvityspyyntööni (dnro 382/2/04) ilmeni,
että Ajoneuvohallintokeskus on antanut osan ajoneuvoverotusta koskevasta
puhelinneuvonnasta sopimuskumppaninsa, erään yksityisen teleyrityksen
hoidettavaksi.

Hallintolain 8 §:ssä säädetään viranomaisen neuvonnasta. Pykälän 1 momentin
mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen
mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä vastattava asiointia
koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta.

Perustuslain 124 §:ssä säädetään hallintotehtävän antamisesta muulle kuin
viranomaiselle. Pykälän mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin
viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä
tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Tämän vuoksi otin 29.12.2004 tutkittavakseni, millä oikeudellisella perusteella
Ajoneuvohallintokeskus on antanut ajoneuvoverotukseen liittyvää viranomaisen
tehtäviin kuuluvaa neuvontaa yksityisen yhtiön hoidettavaksi.

2
SELVITYS

Ajohallintokeskus antoi asiassa selvityksensä ja liikenne-ja viestintäministeriö antoi
asiassa lausuntonsa.

2.1
Ajoneuvohallintokeskuksen selvitys

Ajoneuvohallintokeskuksen selvityksessä 25.1.2005 on kerrottu, että ajoneuvoveroa
ryhdyttiin kantamaan verolipuilla vuonna 1997 voimaan tulleen

ajoneuvoverolain myötä. Tuolloin Ajoneuvohallintokeskuksella et ollut riittävästi
voimavaroja hoitaa puhelinpalvelua itse. Virasto ja eräs teleyhtiö solmivat 15.11.1999
sopimuksen ajoneuvoveropuheluiden hoitamisesta. Palvelun sisältö ei ole
olennaisesti muuttunut alkuperäisestä.



Sopimuksen palvelukuvauksen mukaan asiakkaat soittavat palvelunumeroon 0100
7821, josta puhelut ohjataan puhelinpalvelua hoitavan teleyhtiön Contact Centeriin.
Jos sen asiakasneuvoja ei pysty vastaamaan soittajan kysymyksiin, hän siirtää
puhelun edelleen Ajoneuvohallintokeskukseen tai ottaa soittopyynnön, jonka hän
välittää edelleen Ajoneuvohallintokeskuksen hoidettavaksi. Contact Center vastaa
puheluihin Ajoneuvohallintokeskuksen antamien ohjeiden mukaisesti.

Selvityksen mukaan teleyhtiö vastaa puhelinpalvelussa yksinkertaisimpiin neuvonta-
asioihin ja yhdistää muut puhelut Ajoneuvohallintokeskuksen
ajoneuvoverotusyksikköön. Vuonna 2004 Ajoneuvohallintokeskuksen
palvelunumeroon 0100 7821 tuli noin 475 000 puhelua ja ajoneuvoverotusyksikköön
noin 95 000 puhelua.

Teleyhtiölle on annettu palvelun hoitamiseksi selkeät ohjeet ja riittävä koulutus.
Asiakasneuvojat kertovat tietojärjestelmään tallennettuja tietoja
Ajoneuvohallintokeskuksessa tehtyjen ajoneuvoverolain mukaisten veropäätösten
sisällöstä ja neuvovat laskutukseen liittyvissä menettely kysymyksissä. Tyypillinen
teleyhtiöön tuleva puhelu on sellainen, jossa asiakas haluaa tietää, onko jostakin
ajoneuvosta vero maksamatta ja pyytää maksutiedot veron maksamiseen. Asiakas
pyytää usein myös verolippua, jolloin teleyhtiön asiakasneuvoja tulostaa lipusta
oheistulosteen tai maksumuistutuksen, mikäli veron eräpäivä on mennyt ja lähettää
verolipun asiakkaalle. Lisäksi yhtiö välittää Ajoneuvohallintokeskukseen paljon
pyyntöjä ajoneuvoverolain 32 §:n mukaisten veronpalautusten maksamiseksi.
Veronpalautuksia, ajoneuvoverolain vammaisvapautuksia, veronoikaisuja ja
huojennuksia sekä muita veroasioita koskevat hakemukset käsitellään aina
Ajoneuvohallintokeskuksessa. Ylipäätään verotuspäätökset tehdään aina
Ajoneuvohallintokeskuksessa.

Ajoneuvohallintokeskus toteaa, että se on edellä kuvatuin tavoin ostanut
ajoneuvoverotusta koskevaa vastauspalvelua teleyhtiöltä. Ajoneuvohallintokeskus
veronkantoviranomaisena vastaa palvelun toimivuudesta ja oikeellisuudesta.
Teleyhtiön tehtävänä on pääosin tietojen antaminen ajoneuvorekisterin
ajoneuvoverotiedoista. Ainakin siltä osin kuin teleyhtiö antaa tietoja muutoin kuin
yksittäisen verotusasian käsittelyyn liittyvistä asioista, kysymys on
Ajoneuvohallintokeskuksen mielestä avustavien tehtävien siirtämisestä ulkopuolisen
hoidettavaksi eikä julkisen hallintotehtävän siirtämisestä yksityiselle perustuslain
tarkoittamalla tavalla.

Ajoneuvohallintokeskuksen käsityksen mukaan teleyhtiön palvelua on pidettävä
lähinnä asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin vastaamisena eikä
hallintoasian hoitamiseen liittyvänä neuvontana. Yksittäistä verotusta koskevassa
asiassa teleyhtiön neuvo nta rajoittuu aina rutiinitapauksiin. Ajoneuvohallintokeskus
korostaa, että teleyhtiön
puhelinpalvelussa ei miltään osin suoriteta toimia, joilla olisi välittömiä
oikeusvaikutuksia yksityisen henkilön tai yksityisen yrityksen oikeusasemaan.

Selvityksen mukaan teleyhtiön puhelinpalveluun tulee päivittäin keskimäärin 1 500
puhelua. Jos veropuhelut tulisivat suoraan Ajoneuvohallintokeskukseen,
ajoneuvoverotuksen lisäresurssin tarve olisi 20 henkilötyövuotta. Teleyhtiön
puhelinpalvelun etuna on myös se, että palvelussa vastataan asiakkaiden puheluihin
vuoden jokaisena päivänä kello 8 ja 20 välisenä aikana.

2.2



Liikenne- ja viestintäministeriön lausunto

Liikenne- ja viestintäministeriön lausunnossa 3.2.2005 on kerrottu, että vuoden 2002
loppuun asti Verohallitus korvasi Ajoneuvohallintokeskukselle verotustehtävien
hoidosta aiheutuneet menot mukaan lukien puhelinneuvonnasta aiheutuneet menot.
Vuoden 2003 alusta lähtien verotustehtävien hoito on rahoitettu valtion
talousarviossa Ajoneuvohallintokeskukselle osoitetulla määrärahalla. Vuoden 2004
alusta voimaan tulleen ajoneuvoverolain 56 §:n mukaan ajoneuvoveron
veronkantoviranomaisena toimii Ajoneuvohallintokeskus eräin poikkeuksin.

Ajoneuvohallintokeskuksen sopimus teleyhtiön kanssa on alun perin tehty ennen
uuden perustuslain ja hallintolain voimaantuloa. Vaikka uuteen perustuslakiin otettiin
säännös hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle, ovat julkisen
hallintotehtävän käsite ja hallintolaissa tarkoitetun neuvontavelvollisuuden alan
laajuus edelleen jossain määrin jäsentymättömiä.

Lausunnossa on viitattu vuoden 2003 ajoneuvoverolakia koskevaan hallituksen
esitykseen (HE 111/2003), jonka 56 §:ssä oli säännösehdotus, jonka mukaan
veronkantoviranomainen voi tehdä sopimuksen veronkantoa avustavien tehtävien
siirtämisestä hallinnon ulkopuoliselle taholle. Eduskunta ei kuitenkaan hyväksynyt
säännöstä, vaan vatiovarainvaliokunta mietinnössään (VaVM 36/2003) ehdotti
mainitun kohdan poistamista tarpeettomana ja epäselvyyttä aiheuttavana. Hallituksen
esityksen perusteluiden mukaan veronkantoa avustavana tehtävänä olisi voinut olla
esimerkiksi puhelinneuvonta.

Säännösehdotuksen poistaminen lakiehdotuksesta saattoi osittain perustua
korkeimman hallinto-oikeuden valiokunnalle antamaan lausuntoon, josta ei
kuitenkaan ole johdettavissa valiokunnan mietinnössä todettua säännöksen
tarpeettomuutta. Liikenne-ja viestintäministeriöllä ei ole tietoa, miksi
valtiovarainvaliokunta katsoi säännösehdotuksen tarpeettomaksi.
Säännösehdotuksen poistaminen tarpeettomana voidaan ymmärtää myös siten, että
tehtäviä on mahdollista siirtää ulkopuoliselle ilman tällaista säännöstä. Tässä
yhteydessä huomionarvoista on, että hallituksen esitys on jouduttu käsittelemään
eduskunnassa kiireellisessä aikataulussa, mikä myös valiokunnan mietinnössä
todetaan.

Ministeriön näkemyksen mukaan osa Ajoneuvohallintokeskuksen verotukseen
liittyvistä tehtävistä voitaneen tulkintatavasta riippuen katsoa osaksi veronkantoa
koskevaa neuvontaa ja siten perustuslain 124 §:ssä tarkoitetuksi
julkiseksi hallintotehtäväksi, joka voidaan antaa muun kuin viranomaisen
hoidettavaksi vain lailla tai sen nojalla. Ajoneuvohallintokeskuksen selvityksen
perusteella on pääteltävissä, että asiakkaalle annettu neuvonta on ollut luonteeltaan
avustavaa ja teknistä. Lisäksi teleyhtiölle on annettu ohjeet palvelun hoitamiseksi ja
riittävä koulutus. Näin ollen on pääteltävissä, että kansalaisten oikeusturvaa ei ole
vaarannettu ja hyvän hallinnon periaatteet on toiminnassa otettu huomioon.

Ministeriö toteaa lopuksi, että jos eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen palaute nyt
annetusta selvityksestä edellyttää muutosta Ajoneuvohallintokeskuksen
ajoneuvoverotuksen puhelinneuvontatehtävien järjestämiseen, liikenne-ja
viestintäministeriö on valmis yhdessä valtiovarainministeriön ja
Ajoneuvohallintokeskuksen kanssa selvittämään sitä, miten nämä
puhelinneuvontatehtävät tulee jatkossa järjestää uudelleen, sekä ryhtymään asiassa
mahdollisesti tarvittaviin muihin toimenpiteisiin.
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RATKAISU

3.1

Oikeusohjeet

Perustuslaki

Perustuslain 2 §:n 3 momentin mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin.
Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia.

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi
asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa
viranomaisessa. Hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Perustuslain 22 §:n mukaan julkisen vallan on turvattava perusoikeuksien ja
ihmisoikeuksien toteutuminen.

Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan lailla on säädettävä yksilön oikeuksien ja
velvollisuuksien perusteista sekä asioista, jotka perustuslain mukaan muuten
kuuluvat lain alaan.

Perustuslain 81 §:n 1 momentin mukaan valtion verosta säädetään lailla, joka
sisältää säännökset verovelvollisuuden ja veron suuruuden perusteista sekä
verovelvollisen oikeusturvasta. Pykälän 2 momentin mukaan valtion viranomaisten
virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen
suuruuden yleisistä perusteista säädetään lailla.

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin
viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä
tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Hallintolaki
Hallintolain 1 §:n mukaan tämän lain tarkoituksena on toteuttaa ja edistää hyvää
hallintoa sekä oikeusturvaa hallintoasioissa. Lain tarkoituksena on myös edistää
hallinnon palvelujen laatua ja tuloksellisuutta.

Hallintolain 2 §:n mukaan tässä laissa säädetään hyvän hallinnon perusteista sekä
hallintoasiassa noudatettavasta menettelystä. Lakia sovelletaan valtion
viranomaisissa, kunnallisissa viranomaisissa ja itsenäisissä julkisoikeudellisissa
laitoksissa sekä eduskunnan virastoissa ja tasavallan presidentin kansliassa. Lakia
sovelletaan myös valtion liikelaitoksissa, julkisoikeudellisissa yhdistyksissä sekä
yksityisissä niiden hoitaessa julkisia hallintotehtäviä.

Hallintolain 2 luvussa säädetään hyvän hallinnon perusteista.

Lain 6 §:n mukaan viranomaisen on kohdeltava hallinnossa asioivia tasapuoisesti
sekä käytettävä toimivaltaansa yksinomaan lain mukaan hyväksyttäviin tarkoituksiin.
Viranomaisen toimien on oltava puolueettomia ja oikeassa suhteessa tavoiteltuun
päämäärään nähden. Niiden on suojattava oikeusjärjestyksen perusteella
oikeutettuja odotuksia.



Lain 7 §:n mukaan asiointi ja asian käsittely viranomaisessa on pyrittävä
järjestämään siten, että hallinnossa asioiva saa asianmukaisesti hallinnon palveluita
ja viranomainen voi suorittaa tehtävänsä tuloksellisesti.

Lain 8 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava
asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa sekä
vastattava asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin. Neuvonta on maksutonta.

Ajoneuvoverolaki

Uusi ajoneuvoverolaki tuli voimaan 1.1.2004. Laissa säädetään ajoneuvoista
rekisterissä olon perusteella kannettavasta verosta. Lailla korvattiin
moottoriajoneuvoverosta annettu laki ja vuodelta 1996 ollut ajoneuvoverolaki.

Ajoneuvoverolain 56 §:ssä säädetään viranomaisista. Pykälän 1 momentin mukaan
ajoneuvoveron veronkantoviranomaisena toimii Ajoneuvohallintokeskus, kuitenkin
siten, että kiinteän veron ja kulutusveron veronkantoviranomaisena toimii tullilaitos.
Ahvenanmaan maakunnassa veronkantoviranomaisena on Ahvenanmaan
lääninhallitus, johon sovelletaan, mitä tässä laissa säädetään
Ajoneuvohallintokeskuksesta.

Pykälän 2 momentin mukaan Ajoneuvohallintokeskus, tullilaitos ja Ahvenanmaan
maakunnassa rekisteröityjen ajoneuvojen osalta Ahvenanmaan lääninhallitus
toimittavat veron maksuunpanon ja huolehtivat veron perimisestä ja muista
verotukseen liittyvistä toimenpiteistä sekä käsittelevät ajoneuvoverotusta koskevat
hakemus-ja muut asiat. Ajoneuvohallintokeskus käsittelee kuitenkin myös
Ahvenanmaan lääninhallituksen kantamia veroja koskevat lykkäys- ja
huojennusasiat.
Ajoneuvoverolakia koskevassa hallituksen esityksessä (HE 111/2003) todettiin lain
56 §:n kohdalla muun ohella, että lakiin ehdotetaan otettavaksi säännös, jonka nojalla
Ajoneuvoha llintokeskus voisi siirtää veronkantoa avustavia tehtäviä
sopimuskumppanille suoritettavaksi, esimerkiksi puhelinneuvonnan, postitustehtävät
tai tietokoneajoista huolehtimisen.

Hallituksen esityksen lakiehdotuksen 56 §:n 2 momentin kahden viimeisen virkkeen
mukaan "Veronkantoviranomainen voi tehdä sopimuksen veronkantoa avustavien
tehtävien siirtämisestä hallinnon ulkopuoliselle taholle. Samalla
veronkantoviranomaisen on annettava tarvittavat ohjeet ja koulutus tehtävien
hoitamiseksi." Hallituksen esityksen perustelujen mukaan viranomaiselle kuuluvaa
päätöksentekovaltaa ei voitaisi siirtää muun kuin laissa toimivaltaiseksi säädetyn
viranomaisen tehtäväksi. Samalla Ajoneuvohallintokeskuksen olisi annettava
tarvittavat ohjeet ja koulutus tehtävien hoitamiseksi. Esityksessä todettiin edelleen,
eitä Ajoneuvohallintokeskus vastaisi sopimuskumppanin menettelystä.

Lakia koskevaan hallituksen esitykseen antamassaan mietinnössä (VaVM 36/2003
vp) valtiovarainvaliokunta totesi muun ohella käsittelyn kiireellisyydestä seuraavan.
Hallituksen esitys annettiin budjettilakina ja saatiin eduskunnan käsiteltäväksi
24.10.2003. Ongelmana oli esityksen kiireisen käsittelyaikataulun lisäksi se, että uusi
järjestelmä oli hiottu teknisesti jo niin pitkälle, etteivät useat muutokset olleet enää
käytännössä mahdollisia. Eduskunta joutui hyväksymään siten lainsäädännön
ainakin jossain määrin tekniikan ehdoilla. Valiokunta piti tätä ongelmallisena ja
epäsuotavana ja katsoi, että lakiesitykset tulee tuoda eduskuntaan riittävän ajoissa,
jotta tekninen suunnittelu voisi nojautua lainsäädäntöön.



Edelleen valiokunta mietinnössään totesi neuvonnan tarpeesta, että
asiantuntijakuulemisessa oli ilmennyt lukuisia epäselvyyttä aiheuttaneita kohtia tai
jopa suoranaisia väärinkäsityksiä. Epäselvyyttä oli ilmennyt myös puhtaasti
käytännöllisissä kysymyksissä, kuten veron maksamisessa erissä. Epätietoisuus lain
sisällöstä oli valiokunnan käsityksen mukaan ilmeinen. Koska järjestelmä on uusi ja
se koskettaa varsin laajaa verovelvollisjoukkoa, valiokunta piti tärkeänä sitä, että
Ajoneuvohallintokeskus tiedottaa mahdollisimman laajasti uuteen järjestelmään
liittyvistä käytännön kysymyksistä ja oikeussuojan takeista.

Valiokunta totesi myös hallituksen esityksen 56 §:n 2 momentin osalta, että
säännöksestä ehdotetaan poistettavaksi tarpeettomana ja epäselvyyttä aiheuttavana
kohta, joka koskee avustavien tehtävien siirtoa ulkopuoliselle.

3.2
Puhelintiedustelu Ajoneuvohallintokeskuksen neuvontanumeroon

Kanteluasian esittelijä soitti 13.6.2005 Ajoneuvohallintokeskuksen
ajoneuvoveroneuvonta numeroon 0100 7821 ja tiedusteli ohjetta siitä, miten
ajoneuvoa yksityishenkilöltä ostettaessa olisi mahdollisuus varmistua siitä, ettei
ajoneuvo joudu edellisen omistajan veronmaksun laiminlyönnin johdosta
käyttökieltoon (ajoneuvoverolain 58 §). Puhelinneuvoja antoi asiallista ja
asiantuntevaa tietoa asiasta. Hän korosti, että voisi artaa tarkempaa
ohjeistusta asiassa, mikäli saisi tietoonsa ostettavan ajoneuvon rekisterinumeron.
Tällöin hän voisi tarkistaa ajoneuvon ajoneuvoveron maksutilanteen. Vasta
nimenomaisesti tiedusteltaessa, missä ominaisuudessa puhelinneuvoja antoi tätä
neuvontaa, hän kertoi, ettei ole Ajoneuvohallintokeskuksen virkamies vaan, että
puhelinneuvonta on ulkoistettuja että hän on työsuhteessa yksityiseen yhtiöön.

3.3
Arviointi

Perustuslain 124 §:ssä säädetään julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin
viranomaiselle. Säännöksen mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle
kuin viranomaiselle vain lailla tai sen nojalla, jos se on tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä
tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Hallituksen esityksessä Suomen uudeksi perustuslaiksi (HE 1/1998 vp. s. 179)
todetaan perustuslain 124 §:n osalta, että ehdotettu säännös olisi perustuslaissa
uusi. Sen tarkoituksena on rajoittaa julkisten hallintotehtävien osoittamista
varsinaisen virkakoneiston ulkopuolelle. Perustuslakivaliokunta oli jo 1.3.2000 asti
voimassa olleen hallitusmuodon 1, 2 ja 84 §:ään sekä hallinnon lainalaisuuden
vaatimukseen ja virkavastuuseen liittyviin näkökohtiin tukeutumalla johtanut niin
sanotun valtiosääntöoikeudellisen virkamieshallintoperiaatteen, jonka mukaan julkista
valtaa voivat Suomessa käyttää vain viranomaiset ja viranomaisten nimissä laillisesti
virkoihinsa nimitetyt virkamiehet (PeVL 4/1989 vp, 37/1992 vp, 1, 7 ja 15/1994 vp).
Toisaalta valiokunta on lähtenyt siitä, ettei virkamieshallintoperiaate merkitse
ehdotonta estettä antaa julkista valtaa ja julkista tehtävää rajoitetusti muille kuin
viranomaisille kuten valtion liikelaitoksille ja yksityisoikeudellisille yhteisöille. Tällöin
valiokunta on kuitenkin edellyttänyt, että tehtävien hoitamisesta ja siinä
noudatettavasta menettelystä annetaan riittävän yksityiskohtaiset säännökset, että
oikeus turvanäkökohdat otetaan huomioon ja että julkisia tehtäviä hoitavat kuuluvat
rikosoikeudellisen virkavastuun piiriin.



Julkisen hallintotehtävän ydinalueen muodostaa julkisen vallan käyttö, jolla
tarkoitetaan lain tai asetuksen nojalla tapahtuvaa velvoittavan määräyksen antamista
tai päätöksentekoa toisen edusta, oikeudesta tai velvollisuudesta. Myös lain nojalla
tapahtuva tosiasiallinen puuttuminen toisen etuun tai oikeuteen on julkisen vallan
käyttöä.

Viranomaisen antama neuvonta ei ole julkisen vallan käyttöä. Tässä asiassa
kysymys on siitä, onko neuvonta kuitenkin perustuslain 124 §:ssä tarkoitettu julkinen
hallintotehtävä.

Perustuslakia koskevan hallituksen esityksen mukaan julkisella hallintotehtävällä
tarkoitetaan perustuslain 124 §:ssä verraten laajaa hallinnollisten tehtävien
kokonaisuutta, johon kuuluu esimerkiksi lakien toimeenpanoon sekä yksityisten
henkilöiden ja yhteisöjen oikeuksia, velvollisuuksia ja etuja koskevaan
päätöksentekoon liittyviä tehtäviä. Säännös
kattaa sekä viranomaiselle nykyisin kuuluvien tehtävien siirtämisen että hallintoon
luettavien uusien tehtävien antamisen muille kuin viranomaisille.

Esityksen perusteluista ilmenee edelleen, että säännös ei koske vain yksilön tai
yhteisön oikeuksia koskevaa päätöksentekoa, vaan myös julkisten palvelutehtävien
hoitamista sekä palveluiden tuottamiseen liittyviä tehtäviä. Hallintotehtävän luonteella
on merkitystä siinä, voidaanko iehiävä antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla vai
voidaanko siitä säätää tai päättää myös lain nojalla. Vastaavasti
tarkoituksenmukaisuusvaatimus sekä oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimukset
täyttyvät palveluiden tuottamiseen liittyvien tehtävien kohdalla helpommin kuin
päätöksenteon kohdalla.

Säännös korostaa julkisia hallintotehtäviä hoitavien henkilöiden koulutuksen ja
asiantuntemuksen merkitystä sekä sitä, että näiden henkilöiden julkisen valvonnan
on oltava asianmukaista.

Totean neuvonnan luonteesta ja sisällöstä seuraavan.

Perustuslain 21 §:n mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa käsitellyksi
asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa
viranomaisessa. Käsittelyn julkisuus sekä oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu
päätös ja hakea muutosta samoin kuin muut hyvän hallinnon takeet turvataan lailla.

Hallintolain 8 §:ssä säädetty neuvonta kuuluu hyvän hallinnon perusteisiin.
Viranomaisen on toimivaltansa rajoissa annettava asiakkailleen tarpeen mukaan
hallintoasian hoitamiseen liittyvää neuvontaa ja vastattava asiointia koskeviin
tiedusteluihin. Hallituksen esityksessä hallintolaiksi (HE 72/2002 vp s. 57-58)
todetaan neuvonna n osalta muun ohella seuraavaa.

Hyvää hallintoa koskevat perusoikeussäännökset ovat laajentaneet
hallintomenettelylain mukaista viranomaisen neuvontavelvollisuutta viranomaisen
palveluperiaatetta yleisemmin ilmentäväksi säännökseksi. Esityksen mukaan 8 §:ssä
asetetaan viranomaiselle jossain määrin aiempaa laajempi velvollisuus antaa
asiakkaalleen neuvontaa. Neuvo ntavelvollisuuden piiriin kuuluu menettelytapoja ja
menettelyllisiä oikeuksia koskeva neuvonta, oikeudellisia seikkoja koskeva neuvonta
ja tosiasiallinen, esimerkiksi käsittelyn kestoa koskeva neuvonta. Viranomaisen
velvollisuuksiin ei sen sijaan kuulu asiakkaan avustaminen kuten asiakirjojen
laatiminen tämän puolesta.



Viranomaisella on neuvontavelvollisuus vain sen toimivaltaan ja tehtäviin kuuluvissa
asioissa. Neuvontavastuu kuuluu siten sille viranomaiselle, jonka tehtävänä on asian
käsittely tai palvelun toteuttaminen. Neuvonnan tarpeellisuutta ja laajuutta arvioidaan
sen mukaan, miten asiakkaalla tosiasiallisesti on mahdollisuus selviytyä asiansa
hoitamisessa. Vaikeassa ja monimutkaisessa asiassa neuvonnan tarve on suurempi
kuin yksinkertaisessa menettelyssä.

Viranomaisen neuvontavelvollisuutta on täydennetty sille asetetulla yleisellä
velvollisuudella vastata asiointia koskeviin kysymyksiin ja tiedusteluihin.
Asioinnilla tarkoitetaan paitsi hallintoasian hoitamiseksi tarpeellisten toimenpiteiden
suorittamista myös tosiasialliseen hallintotoimintaan liittyvää asiointia
viranomaisessa.

Eduskunnan hallintovaliokunta katsoi hallintolakia koskevassa mietinnössään, että
oikeus saada neuvontaa ilman erityisiä kustannuksia kuuluu erottamattomasti hyvään
hallintoon (HaVM 29/2002 vp s. 8).

Neuvonnassa tulee huolehtia myös muista hyvän hallinnon takeista ja periaatteista
kuten palvelun asianmukaisuudesta, joutuisuudesta, tasapuolisuudesta, hyvän
kielenkäytön vaatimuksista ja asiakkaan kielellisten oikeuksien toteutumisesta.

Viranomaisen neuvonnan tärkeää merkitystä ilmentää muun muassa se, että
viranomaisen virheellinen neuvo voi olla julkisyhteisön vahingonkorvausvastuun
perusteena ja rikoslain 4 luvun vastuuvapausperusteisiin kuuluvan kieltoerehdyksen
perusteena.

Perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna julkisen hallintotehtävän siirtämisenä on pidetty
muun muassa muuttoilmoitusten vastaanottamista muualla kuin maistraatissa.
Hallintovaliokunta totesi kotikuntalakia koskevaan hallituksen esitykseen (HE 67/2004
vp) antamassaan mietinnössä (HaVM 12/2004 vp), että siirrettäessä
muuttoilmoitusten vastaanottamiseen liittyviä tehtäviä muille kuin viranomaisille, ei
siirretä yksilön perusoikeuksien toteutumisen kannalta merkityksellistä päätösvaltaa.
Valiokunta korosti kuitenkin, että hyvän hallinnon takeet on aina turvattava
hallintotehtäviä hoidettaessa. Esityksessä ehdotettiinkin, että ilmoitusten
vastaanottotehtäviä muualla kuin viranomaisissa hoitavat toimivat tässä tehtävässä
virkavastuulla. Lisäksi lakiehdotuksessa ehdotettiin säädettäväksi, että mainittuja
tehtäviä hoidettaessa on noudatettava yleishallinto-oikeudellisia säädöksiä.

Perustuslain 2 §:n 3 momentissa säädetään hallinnon lainalaisuudesta. Julkisen
vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa toiminnassa on noudatettava
tarkoin lakia. Perustuslain 80 §:n 1 momentin mukaan yksilön oikeuksien ja
velvollisuuksien perusteista on säädettävä lailla. Verotuksen alalla hallinnon
lainalaisuuden periaate on erityisen korostunut. Perustuslain 81 §:n 1 momentin
mukaan valtion veroista ja maksuista säädetään lailla, joka sisältää säännökset
verovelvollisuudesta ja veron suuruuden perusteista sekä verovelvollisen
oikeusturvasta.

Ajoneuvoverolain mukaan veronkantoviranomaisena toimii Ajoneuvohallintokeskus.
Ajoneuvoverotusta koskeva neuvonta ja verotusta koskeviin kysymyksiin ja
tiedusteluihin vastaaminen on siten hallintolain 8 §:n nojalla
Ajoneuvohallintokeskukselle kuuluva viranomaistehtävä.

Käsitykseni mukaan Ajoneuvohallintokeskuksen menettely on varsin
poikkeuksellinen. Tiedossani ei ole muuta viranomaista, joka olisi vastaavalla tavalla
ulkoistanut neuvontatehtäväänsä. Mielestäni myös tämä puoltaa sitä, että menettelyn



hyväksyttävyydestä tulee olla lainsäätäjän nimenomainen kannanotto. Käsitykseni
mukaan ajoneuvoverolain eduskuntakäsittelyn yhteydessä tapahtunutta veronkantoa
avustavien tehtävien siirtämistä
hallinnon ulkopuoliselle taholle koskevan säännösehdotuksen poistamista ei voida
tulkita siten, että viranomaisen neuvontatehtävä voitaisiin siirtää muulle kuin
viranomaiselle ilman lain tukea. Hallituksen esityksessä ajoneuvoverolaiksi
puhelinneuvonnan siirtämistä ulkopuoliselle sopimuskumppanille ei ollut arvioitu
perustuslain 21 §:n, 81 §:n ja 124 §:n kannalta.

Eduskunta ei siten ole arvioinut asiassa perustuslain 124 §:ssä säädettyjen
edellytysten olemassaoloa. Eduskunta ei siis ole arvioinut, onko
ajoneuvoveroneuvonnan ulkoistaminen tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi
hoitamiseksi. Eduskunnalla ei myöskään ole ollut mahdollisuutta varmistua siitä, että
näiden tehtävien siirron yhteydessä säännösperusteisesti taattaisiin perusoikeuksien,
oikeusturvan ja muiden hyvän hallinnon vaatimusten toteutuminen.

Ajoneuvohallintokeskuksen selvityksen mukaan ajoneuvoverotusta koskevat puhelut
ohja utuvat palvelunumerosta suoraan puhelinpalveluja tarjoavalle yhtiölle. Vain, jos
yhtiön puhelinneuvojat eivät ole osanneet vastata kysymykseen, se on ohjattu
Ajoneuvohallintokeskukseen. Vuonna 2004, jolloin uuden voimaan tulleen lain myötä
neuvontatarve on ollut ilmeinen, palvelunumeroon tuli 475 000 puhelua ja
Ajoneuvohallintokeskuksen ajoneuvoveroyksikköön tuli 95 000 puhelua.
Puhelintiedustelun yhteydessä neuvontanumeroon 13.6.2005 voitiin myös todeta,
ettei annettu neuvonta ollut vain asiointiin liittyvää yksinkertaista tietojärjestelmään
tallennettujen tietojen selostamista, vaan neuvontaa annettiin myös aineellisten
verosäännösten soveltamisesta.

Ajoneuvohallintokeskuksen asiakkaat ovat ymmärtäneet esittäneensä tiedustelunsa
veroviranomaisen palveluksessa olevalle virkamiehelle, mutta puhelut ovatkin
yhdistyneet yksityisen yrityksen puhelinneuvojalle, jolla ei ole ollut virkavastuuta
toiminnastaan. Käsitykseni mukaan on mahdotonta arvioida, onko neuvonnassa
loukattu asiakkaiden oikeusturvaa ja kuinka hyvän hallinnon takeet ja periaatteet ovat
neuvonnassa käytännössä toteutuneet.

4
LOPPUTULOS JA TOIMENPITEET

Edellä esitetyn perusteella päädyn seuraavaan lopputulokseen.

Hallintolain 8 §:ssä tarkoitettu neuvonta on perusoikeutena olevan hyvän hallinnon
perusteisiin kuuluva viranomaisen lakimääräinen tehtävä. Sellaisena se on myös
perustuslain 124 §:ssä tarkoitettu julkinen hallintotehtävä, joka voidaan antaa muulle
kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla ja vain jos se on tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai
muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Ajoneuvohallintokeskus on ajoneuvoverolaissa säädetty viranomainen, jolle kuuluu
veronkanto ja muu verotukseen liittyvistä toimenpiteistä huolehtiminen. Hallintolain 8
§ velvoittaa Ajoneuvohallintokeskusta antamaan asiakkaan laissa säädetyn ajoneuvo
verovelvollisuuden täyttämiseen liittyvää neuvontaa,
jota täydentää velvollisuus vastata asiointia koskeviin kysymyksiin. Tämä
Ajoneuvohallintokeskukselle veroviranomaisena kuuluva neuvontavelvollisuus on
perustuslain 124 §:ssä tarkoitettu julkinen hallintotehtävä.



Ajoneuvohallintokeskuksella ei ole ollut lakiin perustuvaa toimivaltaa siirtää sille lain
mukaan kuuluvia neuvontatehtäviä yksityisen yrityksen hoidettavaksi. Menettely on
siten ollut perustuslain 124 §:n vastainen.

Kysymys siitä, olisiko neuvonnan siirtämiseen yksityiselle yritykselle ylipäätään tai
joiltakin osin perustuslain 124 §:ssä säädettyjä edellytyksiä, kuuluu lainsäätäjän,
viime kädessä eduskunnan perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi.

Saatan nämä käsitykseni Ajoneuvohallintokeskuksen sekä liikenne-ja
viestintäministeriön tietoon lähettämällä niille jäljennöksen tästä päätöksestäni.

Pyydän liikenne-ja viestintäministeriötä ilmoittamaan 28.22006 mennessä, mihin
toimenpiteisiin tämä päätökseni on antanut aihetta.


