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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS (HE 77/2005 VP) EDUSKUNNALLE LAEIKSI ALUKSISTA 
AIHEUTUVAN YMPÄRISTÖN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISESTÄ ANNETUN LAIN JA 
SAKON TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA ANNETUN LAIN 1 §:N MUUTTAMISESTA 
 
 
Sisäasiainministeriön poliisiosasto ja rajavartio-osasto ovat olleet edustettuina 
oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, jonka tehtävänä oli laatia ehdotus 
lainsäädännöksi aluksista aiheutuvien laittomien öljypäästöjen maksuseuraamuksista. 
Sisäasiainministeriön näkemykset on otettu hyvin huomioon nyt käsiteltävänä olevan 
hallituksen esityksen valmistelussa. 
 
Sisäasiainministeriö pitää erittäin tärkeänä, että aluksista Suomen vesialueella ja 
talousvyöhykkeellä tapahtuviin öljypäästöihin pystyttäisiin puuttumaan erityisellä 
rikosprosessia tehokkaammalla ja yksinkertaisemmalla seuraamusmenettelyllä. Hallituksen 
esityksessä ehdotetun mukainen laittomia öljypäästöjä koskeva hallinnollinen 
maksuseuraamus olisi tehokas keino sekä ennalta estämään että sanktioimaan laittomia 
öljypäästöjä. Aluksista aiheutetut öljypäästöt kohdentuvat enenevässä määrin sellaisille 
itämeren merialuein©, joiden osaiia ei oie vieiä olemassa tehokasta seuraamus- ja 
valvontajärjestelmää. Etenkin Suomen talousvyöhykkeen saattaminen tehokkaan 
seuraamus- ja valvontajärjestelmän alaiseksi olisi omiaan ehkäisemään laittomia 
öljypäästöjä. Näin pystyttäisiin entistä paremmin suojelemaan Suomen vesialueita 
mahdollisilta öljypäästöiltä ja niiden aiheuttamilta luonnon vahingoittumisilta sekä 
toteuttamaan vastuuta ympäristöstä koskevan perustuslain 20 §:n sisältöä. 
 
Sisäasiainministeriö kiinnittääkin erityistä huomiota siihen, ettei hallinnollisen 
maksuseuraamuksen määräämistä koskeva menettely muodostuisi liian monimutkaiseksi ja 
hankalaksi, koska tällöin maksun määräämisen käytännön toteuttaminen vaikeutuisi, mikä 
puolestaan vaikuttaisi suoraan säännösten ennalta estävyyteen. 
 
Öljypäästöjä koskevan valvonnan ja niiden selvittämisen tehostamiseksi rajavartiolaitoksessa 
on tehty päätös öljypäästöjä koskevien hallinnollisten maksuseuraamusten käsittelyn 
keskittämisestä Länsi-Suomen merivartioston tehtäväksi. Tämän lisäksi rajavartiolaitoksessa 
tutkitaan parhaillaan mahdollisuutta keskittää myös öljypäästöjä koskeva rikostutkinta Länsi-
Suomen merivartiostolle. Tällöin asiantuntemusta voitaisiin lisätä ja henkilöstöä kouluttaa 
tehokkaammin nimenomaan näiden tehtävien hoitamiseen. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI ALUKSISTA AIHEUTUVAN YM-
PÄRISTÖN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISESTÄ ANNETUN LAIN JA SAKON TÄY-
TÄNTÖÖNPANOSTA ANNETUN LAIN 1 §:N MUUTTAMISESTA 

 
 
 
 

1. Esityksen lähtökohdat 
 
Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluksista aiheutuvan ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemisestä annettua lakia (300/1979, lyhennetään alusjä-
telaki). Lakiin esitetään lisättäväksi uusi 2 a luku öljypäästömaksusta. 01-
jypäästömaksulla pyritään uuden, rikosoikeudellista järjestelmää yksinker-
taisemman ja menettelyltään tehokkaamman oikeudellisen keinon käyt-
töönottoon päästökieltoa rikottaessa. 
 
Esitys perustuu valtioneuvoston 26.4.2002 tekemään periaatepäätökseen 
toimista Itämeren suojelemiseksi sekä pääministeri Matti Vanhasen halli-
tusohjelmaan (kohta 10. Ympäristöpolitiikka), jossa on sitouduttu Itämeren 
suojeluohjelman toteuttamisen jatkamiseen. Hallituksen iltakoulussa 
18.6.2003 on katsottu, että tahallisiin öljypäästöihin syyllistyneille aluksille 
tulisi voida määrätä hallinnollinen seuraamus eli sakko. 
 
2. Maksun määräämisen edellytykset 
 
Alusjätelain 10 § sisältää kiellon päästää aluksesta veteen öljyä tai  öljypi-
toista seosta. Öljypäästömaksu määrättäisiin hallinnollisena seuraamuksena 
öljyn tai öljypitoisen seoksen päästökiellon rikkomisesta (19 b § 1 mom.). 
 
Alueellisena edellytyksenä olisi, että päästökieltoa on rikottu sisäisillä 
aluevesillä, aluemerellä tai Suomen talousvyöhykkeellä. Maksu koskisi 
myös kauttakulussa olevia ulkomaisia aluksia, jotka ovat rikkoneet päästö-
kieltoa Suomen talousvyöhykkeellä. Tuolloin YK:n merioikeusyleissopi- 
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muksesta johtuvana edellytyksenä on, että päästöstä aiheutuu Suonien ran-
taviivalle tai siihen liittyville eduille taikka Suomen aluemeren tai talous-
vyöhykkeen luonnonvaroille huomattavaa vahinkoa tai sen vaaraa (19 b § 1 
mora.). 
 
Maksun määräämisessä ei tehtäisi eroa alusten välillä. Maksu koskisi esi-
merkiksi niin rahti-, öljy- kuin huvialuksia. Sen sijaan sääntely ei koskisi 
poliisin, tullin, puolustusvoimien eikä rajavartiolaitoksen aluksia (19 b § 4 
mom.). 
 
Maksun määrääminen ei edellyttäisi sen selvittämistä, kuka päästön aluk-
sella aiheutti, ja toimiko hän tahallisesti tai tuottamuksellisesti. Viranomai-
sen olisi hankittava kuitenkin objektiivista näyttöä siitä, että päästö on pe-
räisin tietyltä alukselta. 
 
3. Milloin maksua ei määrätä 
 
Öljypäästömaksua ei määrättäisi määrältään ja vaikutuksiltaan vähäisestä 
päästöstä (19 b § 1 mom.). Öljypäästömaksua ei liioin määrättäisi, jos ky-
symys on alusjätelain 11 §:ssä tai alusjäteasetuksen 3 §:ssä tarkoitetusta ti-
lanteesta (mm. hätä- tai onnettomuustilanne). 
 
Öljypäästömaksu voitaisiin jättää määräämättä tai sitä voitaisiin alentaa, jos 
maksun määrääminen olisi ilmeisen kohtuutonta (19 d §). Näyttövel-
vollisuus kohtuuttomuusedellytysten olemassaolosta olisi lähtökohtaisesti 
maksuvelvollisella. 
 
Öljypäästömaksua ei voitaisi määrätä sille, joka on lainvoimaisesti tuomittu 
rangaistukseen kyseisestä öljypäästöstä (19 e § 1 mom.). Maksu voitaisiin 
poistaa ja se voitaisiin palauttaa, jos se, jolle on määrätty öljypäästö-maksu, 
myöhemmin tuomitaan rangaistukseen samasta öljypäästöstä (19 e § 2 
mom.). 
 
Öljypäästömaksua ei voitaisi määrätä, kun päästöstä on kulunut kolme 
vuotta (19 o §). 
 
4. Maksuvelvollinen 
 
Maksu määrättäisiin joko aluksen omistajalle tai laivanisännälle. Maksua ei 
kuitenkaan voitaisi määrätä omistajalle, jos tämä osoittaa laivanisännän, 
joka on käyttänyt alusta omistajan asemesta. (19 b § 2 mom.) 
 
5. Maksun suuruus 
 
Öljypäästömaksu määrättäisiin päästön määrän ja aluksen bruttovetoisuu-
den perusteella lain liitteenä olevan maksutaulukon mukaan. Määrältään 
maksun olisi tarkoitus vastata Ruotsin vastaavaa maksua, jotta ennaltaeh-
käisevät näkökohdat vaikuttaisivat samantasoisesti kummankin maan vesi-
alueilla. 
6. Maksun määräävä viranomainen ja päätöksentekomenetely 
 
ÖljypäästÖmaksun määräisi rajavartiolaitos (19 f § 1 mom.). Ennen mak-
supäätöstä olisi lähtökohtaisesti kuultava maksuvelvollista (19 h §). Raja-
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vartiolaitoksen olisi hallintolain mukaisesti muutenkin huolehdittava asian 
asianmukaisesta ja riittävästä selvittämisestä. 
 
7. Turvaamistoimi 
 
Alus voitaisiin pysäyttää maksusaatavan turvaamiseksi enintään 14 päivän 
ajaksi. Aluksen puolesta voitaisiin asettaa rajavartiolaitokselle rahavakuus, 
joka vastaisi arviolta ÖljypäästÖmaksun määrää. Jos vakuus on asetettu, 
py-säytysmääräys olisi välittömästi peruutettava. (19 g § 2 mom.) 
 
Pysäyttämisestä ja vakuuden asettamisesta päätettäisiin rajavartiolaitokses-
sa. Päätöksestä olisi valitusoikeus Helsingin käräjäoikeudessa toimivaan 
merioikeuteen, mutta ei enää hovioikeuteen. Päätöstä olisi noudatettava 
muutoksenhausta huolimatta. (19 g § 3 mom.) 
 
8. Muutoksenhaku ja täytäntöönpano 
 
Maksupäätöksestä valitettaisiin Helsingin käräjäoikeudessa toimivaan me-
rioikeuteen (19 k § 1 mom.). Asian käsittelystä olisi soveltuvin osin voi-
massa, mitä oikeudenkäynnistä rikosasiassa säädetään. Merioikeuden pää-
töksestä voisi valittaa hovioikeuteen ja edelleen korkeimpaan oikeuteen, jos 
viimeksi mainittu myöntää valitusluvan (19 n §). 
 
Öljypäästömaksu olisi maksettava 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksi 
saamisesta (19 q § 1 mom.). Maksupäätös pantaisiin täytäntöön sen jälkeen, 
kun sen on tullut lainvoimaiseksi (19 p §). Öljypäästömaksua koskevan 
päätöksen täytäntöönpanosta huolehtisi oikeusrekisterikeskus (19 r §). 
 
ÖljypäästÖmaksun täytäntöönpanoon liittyen esityksessä ehdotetaan muu-
tettavaksi myös sakon täytäntöönpanosta annettua lakia. 

9. Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 

9.1. Objektiivinen vastuu 

Aluksen omistajalle tai laivanisännälle määrättäisiin öljypäästömaksu, kun 
öljyä tai öljypitoista seosta on päässyt alusjätelain 10 §:n vastaisesti me-
reen. ÖljypäästÖmaksun määrääminen ei edellyttäisi päästön aiheuttajan 
selvittämistä eikä siten teon tahallisuutta tai tuottamukseni suutta. Tämä 
merkitsisi muodollisesta syyllisyysvaatimuksesta luopumista ja objektiivi-
sen vastuun omaksumista. Objektiivista vastuuta täydennettäisiin kohtuul-
listamissäännöksellä, jonka mukaan maksuvelvollisen edellytettäisiin 
osoittavan maksusta luopumisen tai sen alentamisen perusteet. 
 
Euroopan ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytäntöön (esim. Janosevic v. 
Ruotsi, 23.7.2002, Västberga Taxi Aktiebolag ja Vulic v. Ruotsi, 
23.7.2002 ja Fischler v. Ruotsi, 25.1.2005) viitaten tässä esityksessä on 
lähdetty siitä, että öljypäästömaksun määrääminen voi sinänsä nojautua ob-
jektiiviseen vastuuseen (ns. ankaraan vastuuseen ja käännetyn todistustaa-
kan varaan). Tällainen kanta on omaksuttu myös ulkomaalaislaissa 
(301/2004) liikenteenharjoittajan seuraamusmaksun kohdalla. Objektiivi-
seen vastuuseen tulee kuitenkin liittyä ihmisoikeustuomioistuimen oikeus-
käytännön mukaan mahdollisuus seuraamuksesta vapautumiseen - puolus-
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tautumiseen tietyin subjektiivisin perustein. Myös viimeksi mainitun edel-
lytyksen katsotaan esityksessä täyttyvän. 
 
Esityksessä on ensinnäkin korostettu viranomaisen velvollisuutta riittävän 
näytön hankkimiseen siitä, onko päästö peräisin tietyltä alukselta. Syy-
yhteyden osoittaminen kuuluu siis viranomaiselle. Öljypäästömaksun mää-
räämisen edellytyksiin kuuluu myös sen harkitseminen, onko maksu jätet-
tävä määräämättä alusjätelain 11 §:n tai alusjäteasetuksen 3 §:n taikka 
päästön määrän ja vaikutusten (19 b § 1 mom.) perusteella. Maksua ei siten 
määrätä automaattisesti, vaan viranomaisen tehtävänä on sellaisten seikko-
jen huomioon ottaminen, joiden nojalla voidaan katsoa, ettei päästössä ole 
kysymys kielletystä päästöstä (esim. hätä- tai onnettomuustilanne) tai 
etteivät öljypäästömaksun 19 b §:n 1 momentin mukaiset edellytykset täyty. 
Näiden seikkojen selvittäminen ja arvioiminen kuuluu siis viranomaisen 
tehtäviin. 
 
Maksuvelvollisella on puolestaan käytettävissään puolustautumiskeinoja; 
hän voi vedota maksusta vapautumisen tai sen alentamisen tueksi kohtuus-
syihin. Maksuvelvollisen näyttövelvollisuutta voidaan perustella näiden 
asioiden luonteella. Öljypäästö syntyy lähtökohtaisesti aktiivisen toiminnan 
tuloksena, joten aluksen omistaja tai laivanisäntä (maksuvelvollinen) pystyy 
parhaiten osoittamaan kohtuussyyt sille, niiksi aluksen perässä olevan öljy 
vanan vuoksi ei olisi määrättävä seuraamusmaksua. Kun vielä otetaan 
huomioon seuraamusmaksun taustalla olevat suojeltavat intressit (ym-
päristönäkökohdat), esityksen on katsottu olevan tältä osin sopusoinnussa 
perus- ja ihmisoikeusvaatimusten kanssa. 
 
9.2. Muutoksenhakutie 
 
Esityksen mukaan öljypäästömaksupäätöksestä valitettaisiin hallintolain-
käyttötiestä poiketen Helsingin käräjäoikeudessa toimivaan merioikeuteen. 
Hallintovalitustiestä poikkeamista on esityksessä perusteltu muun muassa 
merioikeudellisen erityisasiantuntemuksen ja asioiden keskittämisen 
tarpeella. Koska samasta öljypäästöstä voidaan määrätä sekä hallinnollinen 
että rikosoikeudellinen seuraamus, järjestelmien keskinäisen vuoro-
vaikutuksen kannalta olisi myös perusteltua, että kummankin seuraamuksen 
tuomioistuinkäsittely tapahtuisi saman tuomioistuinlinjan, yleisten 
tuomioistuinten, piirissä. 
 
EU:n neuvoston 24.2.2005 tekemässä puitepäätöksessä vastavuoroisen 
tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin seuraamuksiin 
(EYVL N:o L 76, 22.3.2005) on lähdetty siitä, että hallintoviranomaisten 
määräämien taloudellisten seuraamusten täytäntöönpano toisessa jäsenval-
tiossa edellyttää mahdollisuutta saattaa asia sellaisen tuomioistuimen käsi-
teltäväksi, jolla on toimivalta erityisesti rikosasioissa. Puitepäätöksessä 
tarkoitettu öljypäästömaksupäätösten täytäntöönpano EU:n piirissä edellyt-
täisi siten kansallisen muutoksenhaun ohjautumista yleiseen tuomiois-
tuimeen. Samanlainen tuomioistuinta koskeva vaatimus asetetaan myös 
EU:n oikeusapuyleissopimuksessa, joka on tullut Suomen osalta voimaan 
25.5.2004 ja kansainvälisesti 23.8.2005. Öljypäästömaksuasioiden kan-
sainväliseen merenkulkuun liittyvän luonteen vuoksi olisi tärkeää, että 
maksuvelvollisen kuuleminen ja maksupäätöksen tiedoksianto voisi tarvit-
taessa nojautua EU:n oikeusapuyleissopimukseen. Siten myös täytäntöön-
panoon ja keskinäiseen oikeusapuun liittyvät seikat puoltavat käräjäoikeu-
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dessa toimivan merioikeuden valintaa öljypäästömaksuasioiden oikeuspai-
kaksi. 
 
Merioikeusprosessi noudattaisi keskeisesti rikosprosessin vaatimuksia, jo-
ten se täyttäisi sinällään perustuslain 21 §:ssä säädetyt oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin vaatimukset. Muutoksenhakuasteita olisi vähintään kaksi 
(merioikeus-HO-valitusluvanvaraisesti KKO). 
 
Kysymys on muutenkin viime kädessä vähäisestä poikkeamisesta eri tuo-
mioistuinlinjojen työnjakoon, minkä vuoksi esityksen on katsottu tältäkin 
osin olevan sopusoinnussa perustuslain kanssa. 



 

Olli Mäenpää 
15.9.2005 
 
 
Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 

Hallituksen esitys laeiksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen 
ehkäisemisestä annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n 
muuttamisesta (HE 77/2005) 
 
 
 
Hallinnollisen seuraamusmaksun perusteiden määrittely 
 
Seuraamusmaksun valtiosääntöoikeudelliset puitteet 

 
Öljypäästömaksu on viranomaisen päättämä hallinnollinen seuraamus, johon sisältyy selvä 
sanktioluonteinen elementti. Kysymyksessä ei ole varsinainen rikosoikeudellinen rangaistus, 
mutta tällaisen seuraamuksen määräämiseen sisältyy etenkin sen sanktioluonteen johdosta 
merkittävää julkisen vallan käyttöä. Hallinnollista seuraamusta ja erityisesti 
seuraamusmaksua koskevan sääntelyn valtiosääntöoikeudellisiin erityispiirteisiin ja -
vaatimuksiin ei toistaiseksi ole sanottavasti kiinnitetty huomiota perustuslakivaliokunnan 
käytännössä. Koska tällaisten hallinnollisten seuraamusmaksujen määrä on jo merkittävä ja 
ne ovat ilmeisesti yleistymässä, niitä koskevan sääntelyn perusteisiin on aiheellista kiinnittää 
huomiota. 
 
Valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin lähtökohtana voidaan pitää ensinnäkin sitä, että 
hallintoviranomaiselle voidaan tavallisella lailla määritellä toimivalta päättää hallinnollisen 
seuraamuksen määräämisestä. (Sen sijaan vastaavanlaisen hallinnollisen seuraamuksen 
määrääminen hallintotuomioistuimen päätöksellä olisi jossain määrin pulmallisempaa, koska 
seuraamusmaksun määräämisessä ei ole kyse varsinaisesti tuomiovallan käytöstä. 
Tällaisenkin hallinnollisen toimivallan määrittelyä tuomioistuimelle on kuitenkin pidetty 
mahdollisena tavallisella lailla.) Toinen peruslähtökohta on, että hallintoviranomaisen 
määräämää seuraamusmaksua ei voida luokitella sen paremmin perustuslain 81 §:n 1 
momentissa tarkoitetuksi veroksi kuin 2 momentissa tarkoitetuksi maksuksi. Sen sijaan 
hallinnollinen seuraamusmaksu on maksu, jota ei luontevasti voida arvioida tämän, 
toisenlaisia soveltamistilanteita koskevan kahtiajaottelun perusteella. Kolmanneksi, 
seuraamusmaksun määrääminen on joka tapauksessa julkisen vallan käyttämistä ja sitä 
koskevan toimivallan perusteista on siten perustuslain 2 §:n 3 momentin edellyttämällä 
tavalla säädettävä lain tasolla. 
 
Laintasoinen säätely edellyttää, että ainakin maksuvelvollisuuden perusteet ja maksun 
suuruuden perusteet määritellään täsmällisesti lailla. Tämä koskee myös maksun 
täytäntöönpanon perusteita (PeVL 61/2002 vp). Seuraamusmaksun määrää koskevan 
laintasoisen sääntelyn on oltava riittävän selkeää siten, että maksu voidaan määrätä suoraan 
lain perusteella. Myös oikeusturvajärjesteiyjen on oltava asianmukaiset, mikä edellyttää 
mahdollisuutta maksupäätöksen oikeudelliseen arviointiin tuomioistuinkäsittelyssä. Maksua 
ei oikeusturvasyistä voida myöskään periä ennen kuin sen määräämistä koskeva päätös on 
lainvoimainen (PeVL 4/2004 vp, s. 7). 
 
Näiden hallinnollista seuraamusta koskevien yleisten valtiosääntö-oikeudellisten 
perusteiden lisäksi seuraamusmaksua koskevassa asian selvittämisessä ja 
päätöksenteossa on soveltuvin osin otettava huomioon mahdolliset rinnastettavuudet 



 

rikosoikeudelliseen rangaistukseen. Rikosoikeudellinen laillisuusperiaate (PL 8 §) tulee 
lähtökohtaisesti noudatettavaksi. Hallinnollisen seuraamuksen sanktioluonteisuus edellyttää 
yleensä myös syyttömyysolettaman noudattamista siten kuin tämä olettama on määritelty 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(2) artiklassa ja sitä koskevassa Euroopan 
ihmisoikeustuomioistuimen oikeuskäytännössä. 

 
Öljypäästömaksu hallinnollisena seuraamuksena 

 
Arvioitaessa esitettyjen yleisten lähtökohtien perusteella öljypäästö-maksua koskevaa 
lakiehdotusta voidaan ensinnäkin todeta, että rajavartiolaitokselle voidaan lailla perustaa 
toimivalta ÖljypäästÖmaksun luonteisen hallinnollisen seuraamuksen määräämiseen. 
Rajavartiolaitos määräisi ÖljypäästÖmaksun lakiehdotuksen 19 b §:n 1 momentin mukaan 
lain 2 luvussa tarkoitetun päästökiellon rikkomisesta. Tämä kielto on ilmaistu 2 lukuun 
sisältyvässä 10 §:n 1 momentissa riittävän yksiselitteisesti ja suorastaan kategorisesti: 
"Öljyn tai öljypitoisen seoksen päästäminen aluksesta veteen on Suomen vesialueella 
kielletty." Tosin kiellosta on eräitä lievennyksiä ja rajoituksia lain 11 §:ssä, mutta ne eivät 
olennaisesti heikennä maksuvelvollisuuden perusteen määrittelyn laintasoisen sääntelyn 
selkeyttä. 
 
ÖljypäästÖmaksun suuruus määräytyisi välittömästi lain nojalla siten, että siihen vaikuttavat 
päästön määrä ja aluksen bruttovetoisuus. Maksun suuruutta koskeva maksutaulukko on 
lain liitteenä. Sääntelyä voidaan myös tältä osin pitää sääntelyn lakitasoisuuden ja 
täsmällisyyden kannalta asianmukaisena. 
 
Lakiehdotukseen sisältyviä oikeusturvajärjestelyjä voidaan pitää sikäli asianmukaisina, että 
maksuvelvollisuuden kohde voi saattaa maksun lainmukaisuuden tuomioistuimen 
arvioitavaksi. Maksupäätös voidaan lisäksi panna täytäntöön vasta, kun se on tullut 
lainvoimaiseksi (19 p §). Maksun täytäntöönpanoon sovelletaan sakon täytäntöönpanosta 
annetun lain säännöksiä. Tätä ÖljypäästÖmaksun täytäntöönpanomenettelyä koskeva 
nimenomainen viittaussäännös on tarkoitus sisällyttää kyseiseen lakiin (2. lakiehdotus), mitä 
voidaan pitää välttämättömänä sääntely lakitasoisuuden kannalta. 
 
ÖljypäästÖmaksun määräämiseen liittyy rinnastettavuuksia myös rikosoikeudelliseen 
rangaistukseen. Niitä tarkastellaan lähinnä selvitysvastuun jakautumista koskevan 
problematiikan yhteydessä. 

 
Selvitysvastuun jakautuminen 

Lakiehdotuksessa tarkoitetun ÖljypäästÖmaksun määrääminen on hallintoasian käsittelyä, 
joten menettelyssä sovelletaan hallintolakia. Rajavartiolaitoksen on hallintolain 31 §:n 1 
momentin säännöksen mukaan ennen maksusta päättämistä huolehdittava asian riittävästä 
ja asianmukaisesta selvittämisestä hankkimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja 
selvitykset. Maksu voidaan määrätä vain, mikäli rajavartiolaitoksen suorittamasta 
selvityksessä käy ilmi, että öljyä tai öljypitoista seosta on päästetty aluksesta veteen 
Suomen vesialueella. Jos rajavartiolaitos ei asiaa käsitellessään saa riittävää ja 
asianmukaista selvitystä tällaisesta päästöstä ja päästön aiheuttajasta, se ei voi määrätä 
öljypäästömaksua. Öljypäästön selvittämisen lähtökohtana lienee käytännössä yleensä 
merellä todettu öljypäästö. Asian selvittäminen ja maksuvastuun määritteleminen eivät 
muun muassa päästön aiheuttajan ja sen suuruuden osalta voi perustua oletuksiin tai 
ennakkokäsityksiin. 

Säätämisjärjestysperusteluissa todetaan tältä osin, että öljypäästömaksua koskeva 
päätöksenteko perustuisi käännettyyn todistustaakkaan ja siinä noudatettaisiin 
syyilisyysolettamaa. Koska hallintolain noudattaminen asettaa ensisijaisen ja alkuperäisen 
selvitysvastuun rajavartiolaitokselle, lakiehdotuksen mukainen selvitysvastuu 
(todistustaakka) ei kuitenkaan ole käännetty eikä päästöä selvitettäessä voida myöskään 



 

noudattaa syyilisyysolettamaa. Öljypäästömaksu voidaan sen sijaan määrätä vain ja vasta, 
kun on selvitetty päästön tapahtuneen ja todettu yksiselitteisesti, mikä alus on rikkonut 
päästökieltoa. Näin ymmärrettynä lakiehdotukseen ei sisälly valtiosääntöoikeudellisia 
ongelmia. 

 
Muutoksenhaku öljypäästömaksuun (19 k §) 

Öljypäästömaksu määrättäisiin hallinnollisena seuraamuksena. Sitä koskeva 
rajavartiolaitoksen päätös on hallintopäätös, ja rajavartiolaitos käyttää julkista valtaa 
päättäessään tällaisesta haiiinnoiiisesta seuraamuksesta. Kun rajavartiolaitos valmistelee ja 
tekee öljypäästö-maksua koskevan päätöksen sen menettelyyn sovelletaan hallintolakia, 
joskin lakiehdotuksessa on eräiltä osin poikettu hallintolain säännöksistä. Hallintolain 
mukaista menettelyä noudattaen tehtyyn hallintoviranomaisen hallintopäätökseen haetaan 
vakiintuneesti muutosta hallintolainkäyttölakia soveltaen. Samoin esimerkiksi 
Rahoitustarkastuksen määräämään hallinnolliseen seuraamuksen haetaan yleensä 
muutosta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään (L Rahoitustarkastuksesta 4. luku). 
 
Hallituksen esityksen mukainen muutoksenhakutie poikkeaisi kuitenkin periaatteellisesti 
merkittävällä tavalla siitä lähtökohdasta, että hallintopäätöksiin kohdistuva muutoksenhaku 
ohjautuu viime kädessä korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka käyttää perustuslain 99 §:n 1 
momentin mukaan ylintä tuomiovaltaa hallintolainkäyttöasioissa. Tätä perustuslaissa 
säänneltyä periaatetta ei voitane syrjäyttää säätämällä hallintopäätöstä koskeva 
muutoksenhaku poikkeuksellisesti yleisen tuomioistuimen - tässä tapauksessa Helsingin 
käräjäoikeudessa toimivan merioikeuden - käsiteltäväksi, jolloin hallintopäätöstä koskevan 
muutoksenhaun käsittely ohjautuu viime kädessä korkeimpaan oikeuteen. 

Ehdotus poikkeaisi myös siitä perustuslain 99 §:n 1 momentin peruslähtökohdasta, että ylintä 
tuomiovaltaa rikosasioissa käyttää korkein oikeus. Hallinnolliset seuraamukset eivät ole rikosasioita, 
vaikka niihin liittyykin sanktioluonteisia piirteitä. Hallinnollisten seuraamusten ja rikosoikeudellisten 
rangaistusten erottamiseksi hallituksen esityksen 19 e §:ään sisältyykin erillinen säännös, jonka 
mukaan öljypäästömaksua ei voida määrätä sille, joka on lainvoimaisesti tuomittu 
(rikosoikeudelliseen) rangaistukseen kyseisestä öljypäästöstä. Hallinnollisia seuraamuksia 
koskevan muutoksenhaun ohjaaminen korkeimpaan oikeuteen hämärtäisi ongelmallisella tavalla 
rikosoikeudellisten rangaistusten ja hallinnollisten seuraamusten välistä laadullista eroa. 
 
Perustuslakivaliokunta on arvioinut vastaavanlaista, normaalista muutoksenhakutietiestä 
poikkeavaa ehdotusta lausunnossaan PeVL 4/2005 vp. Valiokunta totesi, että valitus 
hallintoviranomaisen päätöksestä määrätä hallinnollinen seuraamus on ymmärrettävä 
hallintolainkäyttö- eikä riita- tai rikosasiaksi. Tämä merkitsee, että valitustien ohjaaminen 
hallintoviranomaisen päätöksestä viime kädessä korkeimpaan oikeuteen olisi poikkeuksellinen 
järjestely, kun otetaan huomioon perustuslain 98 ja 99 §:n säännökset tuomioistuinlaitoksen 
perusrakenteesta ja tuomioistuinten tehtävistä (PeVL 9/2001 vp, s. 2/II, PeVL 12/2001 vp, s. 3/I, 
PeVL 54/2001 vp, s. 5/II). Perustuslain 99 §:n 1 momentin mukaan ylintä tuomiovaltaa riita-ja 
rikosasioissa käyttää korkein oikeus sekä hallintolainkäyttöasioissa korkein hallinto-oikeus. Tästä 
poikkeava muutoksenhaun järjestely on perustuslakivaliokunnan arvion mukaan toteutettavissa vain 
perustuslain säätämisjärjestyksessä. 
 
Hallituksen esityksen perusteluissa viitataan tavanomaisesta poikkeavan muutoksenhakutien 
perusteluksi erityisesti perustuslakivaliokunnan lausuntoihin 9/2001 vp ja 54/2001 vp. Näistä 
lausunto 9/2001 vp koski rikosoikeudellisen rangaistuksen pituuteen vaikuttavaa päätöstä. 
Lausunto 54/2001 vp taas koski sällössäpitoa, joka tuli joka tapauksessa arvioitavaksi 
käräjäoikeudessa. Kummassakaan lausunnossa ei ole arvioitu muutoksenhakua hallinnollisen 
seuraamuksen määräämiseen. 
 
Säätämisjärjestysperusteluissa viitataan myös EU:n vastavuoroista tunnustamista koskevaan 
puitepäätökseen (2005) ja rikosasioita koskevaan oikeusapuyleissopimukseen (2000). Puitepäätös 



 

koskee kuitenkin rikoksena rangaistavia tekoja ("lainrikkomuksena rangaistava teko". 1 a artiklan iii 
kohta), mistä öljypäästömaksussa ei hallinnollisena seuraamuksena ole kysymys. Rikosasioita 
koskevaa oikeusapuyleis-sopimusta taas ei ole tarkoitettu sovellettavaksi hallintoviranomaisen 
päätöksiin. Myöskään nämä EU:n säädökset tai valmisteilla olevat alusjäterikosdirektiivi ja 
puitepäätös eivät edellytä hallinnollisena seuraamuksena määrättävää öljypäästömaksua koskevan 
muutoksenhakutien ohjaamista poikkeuksellisesti yleiseen tuomio-istuimeen. Yleisesti voitaneen 
myös arvioida, että EU.IIa ei ole harmonisointitoimivaltaa kansallisten muutoksenhakuteiden 
määrittelyssä. 
 
Mikäli ehdotettua muutoksenhakutietä koskevaa poikkeuksellista ja etenkin perustuslain 99 §:n 1  
momentin kannalta ongelmallista järjestelyä pidettäisiin välttämättömänä, se olisi edellä esitetyt 
näkökohdat huomioon ottaen ilmeisesti mahdollista toteuttaa vain perustuslain säätämis-
järjestyksessä. Tällaisen lainsäätämisjärjestyksen käyttämiseen ei kuitenkaan ole perusteltua 
aihetta, koska perustuslain 21 §:ssä edellytetyt oikeusturvan takeet voidaan toteuttaa täysin 
asianmukaisesti ja vakiintuneen oikeusturvajärjestelmän puitteissa niin, että rajavartiolaitoksen 
Öljypäästömaksua koskevaan päätökseen haetaan muutosta hallintolainkäyttölain järjestyksessä 
hallintotuomioistuimelta - käytännössä lähinnä hallinto-oikeudelta. 
 
ÖljypäästÖmaksun soveltamisalan rajoittaminen (19 b §:n 3 mom.) 

 
Öljypäästömaksua koskevia säännöksiä ei sovellettaisi poliisin, tullin, puolustusvoimien eikä 
rajavartiolaitoksen aluksiin. Näiden viranomaisten ja laitosten alukset olisivat siten 
seuraamusvastuun kannalta selvästi erilaisessa asemassa kuin muut alukset. Näistä 
aluksista mahdollisesti aiheutuvaa ympäristön pilaantumista ei kuitenkaan voitane sulkea 
pois pelkästään sillä perusteella, että alukset ovat julkisessa omistuksessa. Kun esityksen 
yleisenä tarkoituksena on vähentää kiellettyjä öljypäästöjä ja parantaa Itämeren merellisen 
ympäristön suojelua, rajoitukselle ei myöskään ilman muuta ole riittäviä asiallisia perusteita, 
ja se on jossain määrin ongelmallinen myös yhdenvertaisuuden (PL 6 §) näkökulmasta. 
 
Toisaalta on otettava huomioon, että kyseiset viranomaiset ja laitokset olisivat 
rikosoikeudellisen vastuun kannalta edelleen samassa asemassa kuin muut. Tältä osin 
niiden toimintaan kohdistuvia vastuusäännöksiä voitaneen pitää riittävinä. Täydentävää 
merkitystä on lisäksi sillä, että niiden toimintaan kohdistuu myös erityinen virkavastuu (PL 
118 §), joka ei kohdistu muihin alusten omistajiin. Virkavastuu voi tulla toteutettavaksi juuri 
ÖljypäästÖmaksun soveltamisalaan kuuluvissa tilanteissa, mikä vähentää ehdotetun 
soveltamisalan rajoituksen merkitystä vastuun laajuuden ja tason kannalta. 
Rajoitussäännökseen ei näistä syistä ole huomauttamista valtiosääntöoikeudelliselta 
kannalta. 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 
Pyydettynä asiantuntijalausuntona hallituksen esityksestä laeiksi aluksesta aiheutuvan 
ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta 
annetun lain 1 §:n muuttamisesta (HE 77/2005 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 
Kuten esitykseen sisältyvistä säatämisjärjestysperusteluista ilmenee, esityksen 
mahdolliset ongelmat valtiosääntöoikeudelliselta kannalta ja suhteessa kansainvälisiin 
ihmisoikeussopimuksiin liittyvät ehdotetun öljypäästömaksun luonnehdintaan 
rikosoikeudellisena tai hallinnollisena seuraamuksena ja niihin 
oikeussuojajärjestelyihin, joita maksun määrääminen edellyttää. Hallituksen esityksessä 
on oikein korostettu, että "rikossyytteen" käsite ihmisoikeussopimuksissa - lähinnä 
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklassa ja kansalaisoikeuksia ja poliittisia 
oikeuksia koskevan yleissopimuksen 14 artiklassa - on niin sanotusti autonominen. 
Siten kansallisen lain luonnehdinta tietyn seuraamuksen rikosoikeudellisesta tai 
hallinnollisesta luonteesta ei yksin ratkaise, onko tuon seuraamuksen määräämiseen 
tähtäävää prosessia pidettävä ihmisoikeussopimusten mielessä rikossyytteen 
käsittelynä. Joko seuraamuksen määräämiseen johtavan teon tai seuraamuksen 
ankaruuden perusteella voidaan ihmisoikeussopimusten  nojalla katsoa,   että  
kansallisessa laissa  hallinnolliseksi luonnehdittu seuraamus on ihmisoikeussopimusten 
kannalta arvioitava siten, että sen määräämistä on pidettävä rikossyytteen käsittelynä ja 
tätä tarkoittavan menettelyn tulee siksi täyttää ne vaatimukset, mitä 
ihmisoikeussopimukset asettavat oikeudenmukaiselle oikeudenkäynnille rikosasiassa. 
 
Näiden tekijöiden ohella seuraamuksen luonnehdintaan rikosoikeudelliseksi ja sen 
määräämistä koskevan prosessin luonnehdintaan rikossyytteen käsittelyksi 
ihmisoikeussopimusten mielessä johtaa myös kansallisen lain sisältö: jos teko tai 
seuraamuksen määräämistä koskeva prosessi on kansallisessa laissa määritelty 
rikosoikeudelliseksi, se on sitä myös ihmisoikeussopimusten mielessä. Riittää, että yksi 
vaihtoehtoisista edellytyksistä täyttyy, jotta tietyn seuraamuksen määräämistä on 
ihmisoikeussopimusten mielessä pidettävä rikossyytteen käsittelynä. 
 
Hallituksen esityksessä ÖljypäästÖmaksun luonnehdinnassa on valittu eräänlainen 
kultainen keskitie: esityksen mukaan kyseinen seuraamus olisi "asiallisesti 
rinnastettavissa rikosoikeudelliseen seuraamukseen" (mm. s. 30). Maksun määräisi 
hallinnollinen viranomainen (rajavartiolaitos), mutta maksun kohteella olisi pääsy 
Helsingin käräjäoikeudessa toimivaan merioikeuteen valituksen kautta ja edelleen 
mahdollisuus muutoksenhakuun ylemmissä tuomioistuimissa, niillä ehdoin kuin 
yleisesti on voimassa valittamisesta alioikeuden päätöksistä hovioikeuteen ja 
korkeimpaan oikeuteen. ÖljypäästÖmaksun erityisluonteesta kuitenkin seuraisi, että 
oikeudenkäyntimenettely olisi jossain määrin tavanomaisesta rikosprosessista 
poikkeava, kun se osittain perustuisi käännettyyn todistustaakkaan, ja kun merioikeus 
tavallista rikosprosessia laajemmin noudattaisi ns. virallisperiaatetta eli vastaisi 
aineellisen totuuden selvittämisestä (19 §:n 2 momentti, ks. myös s. 28). 
 
Pidän ehdotettua ratkaisumallia epäonnistuneena. Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 
artiklan ja KP-sopimuksen 14 artiklan määräysten kannalta ongelmallisella tavalla siinä 
tehdään kompromisseja asioissa, joissa rikosasian oikeudenmukainen oikeudenkäynti ei 
salli kompromisseja. Tuomioistuimen tulee olla riippumaton ratkaisija kahden 
keskenään tasavertaisen osapuolen - syyttäjän ja syytetyn - välillä. Vaikka käännetty 
todistustaakka tarkoin rajattuna ei ole suoranaisessa ristiriidassa tämän periaatteen 
kanssa, se yhdistettynä virallisperiaatteen korostumiseen on. Rikosasian 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin kannalta ei mielestäni ole hyväksyttävää, että 
rangaistuksen ensi asteena langettaa hallinnollinen viranomainen, jonka päätöksestä on 
valitusoikeus käännettyä todistustaakkaa ja virallisperiaatetta soveltavaan 



 

tuomioistuimeen. Mielestäni ehdotettu rakennelma, jossa öljypäästömaksu kansallisessa 
laissa rinnastetaan rikosoikeudelliseen seuraamukseen, mutta sitä varten kuitenkin 
luodaan oma, rikosasiain tavanomaisesta oikeudenkäyntimenettelystä selvästi 
poikkeava järjestys, ei ole sopusoinnussa Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 
ja KP-sopimuksen 14 artiklan kanssa. Ehdotettu rakennelma on huonosti sopusoinnussa 
näiden sopimusmääräysten 1 kappaleista seuraavan osapuolten yhdenvertaisuuden 
kanssa, kun tuomioistuimen ja syyttäjän roolit menevät virallisperiaatteen takia 
sekaisin. Samalla joudutaan ongelmiin samojen sopimusmääräysten 2 kappaleissa 
edellytetyn rikosasian syyttömyysolettaman kanssa. 
Tämä ei merkitse, ettei öljypäästömaksusta voitaisi säätää tavallisella lailla. Mielestäni 
on käytettävissä kaksi vaihtoehtoista mallia, joita seuraten esityksen perusratkaisu on 
mahdollista toteuttaa joutumatta ristiriitaan mainittujen ihmisoikeussopimusten kanssa. 
 
1) Öljypäästömaksu määritellään kansallisessa lainsäädännössä hallinnolliseksi 
seuraamukseksi, pitäen se tiukasti erillään rikosoikeudellisesta seuraamusjärjestelmästä. 
Mielestäni seuraamuksen laatuun tai ankaruuteen ei liity sellaisia tekijöitä, jotka 
itsessään 
aiheuttaisivat sen luonnehtimisen ihmisoikeussopimusten kannalta rikosoikeudelliseksi. 
Myöskään seuraamuksen perusteena oleva teko, öljyn laskeminen vesistöön 
objektiivisena tosiseikkana, ei sellaisenaan - riippumatta tekijän motiiveista - edellytä 
teon luonehtimista rikokseksi. Tästä riippumatta rikosoikeudellinen lainsäädäntö voi 
jatkossakin sisältää kriminalisoinnin, joka koskee henkilön tahallista tai 
tuottamuksellista 
myötävaikutusta öljyn laskemiseen vesistöön. 
 
Mielestäni olisi ihmisoikeussopimusten kannalta hyväksyttävää luonnehtia 
öljypäästömaksu hallinnolliseksi seuraamukseksi. Kun maksu kuitenkin vaikuttaa 
yksilön oikeuksiin ja velvollisuuksiin, mukaan lukien omaisuuden suoja, olisi 
perustuslain ja kansainvälisten ihmisoikeussopimusten takia välttämätöntä järjestää 
asianmukainen oikeusturva sen langettamiseeen. Tämä voisi hyvin toteutua 
merioikeuteen tehtävän valituksen muodossa. Merioikeuden ja ylempien 
tuomioistuinten olisi asiaa käsitellessään noudatettava oikeudenmukaisen 
oikeudenkäynnin perusperiaatteita. Tämä seuraa KP-sopimuksen 14 artiklan 1 
kappaleen 1 virkkeestä, joka Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan määräyksiä 
täydentäen antaa lisätakeita asioissa, jotka kansallisen lain nojalla käsitellään 
tuomioistuimessa siitä huolimatta, että ne eivät muodosta sen paremmin "rikossyytettä" 
kuin "yksilön yksityisoikeudellisia oikeuksia koskevaa kiistaa". KP-sopimuksen 14 
artiklan 1 kappaleen 1 virkkeen itsenäisen merkityksen osalta viittaan YK:n 
ihmisoikeuskomitean viimeaikaiseen ratkaisukäytäntöön, mukaan lukien ratkaisu 
Everett v. Spain. Jos tuornoistuin on kytketty mukaan tietyn asian ratkaisemiseen 
kansallisen lainsäädännön perusteella, tuomioistuimen on noudatettava 
oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin perusperiaatteita (mukaan lukien osapuolten 
yhdenvertaisuus) myös niissä asioissa, jotka eivät muodosta rikossyytteen käsittelyä tai 
koske yksilön oikeuksia ja velvollisuuksia. 
 
Tämän ratkaisun toteuttaminen edellyttäisi muutoksia ensimmäiseen lakiehdotukseen 
siten, että 19 b §:ssä selvästi ilmaistaisiin, ettei öljypäästömaksu ole rikosoikeudellinen 
seuraamus ja että 19 m §:ää muutettaisiin seuraavasti: 
- 1 momentista poistettaisiin viittaus rikosasian oikeudenkäyntiin 
- 2 momentin toisen virkkeen säännös virallisperiaatteen soveltamisesta korvattaisiin 
säännöksellä osapuolten yhdenvertaisesta asemasta 
 
2) Jos asiallisesta rinnastuksesta rikosoikeudellisiin seuraamuksiin halutaan pitää 
kiinni, 
esitystä tulisi muuttaa siten, ettei rajavartiolaitos langeta öljypäästömaksua vaan 
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ainoastaan esittää asiaa koskevan vaatimuksen. Tuo vaatimus voisi tulla 
täytäntöönpanokelpoiseksi, ellei sen kohde tietyssä määräajassa saata asiaa 
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Tuomioistuinkäsittelyssä noudatettaisiin 
kaksiasiainosaissuhdetta rajavartiolaitoksen ja maksuvaatimuksen kohteen välillä, 
osapuolten yhdenvertaisuutta korostaen ja ilman korostettua virallisperiaatetta 
tuomioistuimen toiminnassa. 
 
Tämä ratkaisu edellyttäisi useita luonteeltaan teknisiä muutoksia ensimmäiseen 
lakiehdotukseen, kuitenkaan sen perussisältöä muuttamatta. 
 
Helsingissä 15 päivänä syyskuuta 2005 
 
 
 
 

Martin Scheinin Professori 
(Äbo Akademi) 



 

Hallintotieteiden tohtori (julkisoikeus) Jukka Viljanen 
 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI ALUKSISTA 
AIHEUTUVAN YMPÄRISTÖN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISESTÄ 
ANNETUN LAIN JA SAKON TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA ANNETUN LAIN 1 §:N 
MUUTTAMISESTA (HE 77/2005 vp) 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 15.9.2005 

1. Esityksen keskeiset kohdat 
 

Lakia aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen ehkäisemisestä (300/1979) eli 

alusjätelakia on muutettu useampaan kertaan. Tuoreimpana muutoksena on tämän 

vuoden toukokuussa (19.5.2005) voimaantullut muutos (238/2005), jolla muutettiin 

lain nimikettä ja lisättiin mm. uusi 3 a luku. 
 

Nyt lakiin ollaan ehdottamassa uutta 2 a lukua, joka sisältää öljypäästömaksua 

koskevat säännökset. Öljypäästömaksu on öljyn tai öljypitoisen seoksen pääs-iökieiion 

rikkomisesta määrätty seuraamusmaksu, jollei päästöä pidetä määrältään tai 

vaikutukseltaan vähäisenä. Päästömaksu voidaan määrätä luonnolliselle henkilölle tai 

oikeushenkilölle, joka on aluksen omistaja tai laivanisäntä (maksuvelvollinen). 

Lakiehdotuksen sisältämää öljypäästömaksujärjestelmää on tarkoitus soveltaa 

rinnakkain rikosoikeudellisen järjestelmän kanssa. Öljypäästön havaitsemisesta 

seuraisi sekä ÖljypäästÖmaksun määräämiseen tähtäävän menettelyn että rikoksen 

esitutkinnan käynnistäminen. 
 

Lakiehdotuksessa viitataan erityisesti Ruotsin vastaavaan lainsäädäntöön. Koska 

rikosoikeudellisella rangaistusjärjestelmällä ei ole ennaltaehkäisevää vaikutusta, on 

hallituksen esityksen mukaan olemassa tarve säätää uusista keinoista. 

Lakikiehdotuksen hallinnollinen seuraamus olisi aikaisempaa taloudellisesti 

tuntuvampi ja määrättäisiin rikosoikeudellista rangaistusta yksinkertaisemmassa ja 

tehokkaammassa menettelyssä. 
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2. Esityksen suhde perus- ja ihmisoikeuksiin 
 
 

Ongelmallisin kohta ehdotetussa lakiesityksessä kytkeytyy ehdotettuun 19 b §:ään. 

Aluksen omistajalle tai laivanisännälle määrättäisiin ehdotetun säännöksen mukaan 

öljypäästömaksu päästökiellon rikkomisesta. Ehdotus merkitsee luopumista 

muodollisesta syyllisyysvaatimuksesta. Kyse on siitä, miten objektiivinen vastuu ja 

siihen liittyvä maksuvelvollisen näyttövelvollisuus (käännetty todistustaakka) ovat 

sopusoinnussa perusoikeuksien ja ihmisoikeussopimusten määräysten kanssa. 
 

Esimerkiksi rikosoikeuden yleisiä oppeja uudistettaessa rikoslain 3 luvussa 

"Rikosoikeudellisen vastuun yleisistä edellytyksistä" määritellään rangaistusvastuun 

edellytyksinä tahallisuus tai tuottamus (RL 3:5). Rikoksen subjektiivinen 

tunnusmerkistö ilmenee moitittavana tahdonmuodostuksena. Kun yleensä arvioidaan 

tahallisuuden ja tuottamuksen subjektiivista ulottuvuutta, käsiteltävässä 

lakiehdotuksessa lähdetään objektiiviseen vastuuseen perustuvasta seuraamuksesta. 
 

Esityksessä on oikein lähdetty siitä, että öljypäästömaksu voidaan rinnastaa ri-

kosoikeudelliseen seuraamukseen. Esityksessä viitataan perustuslain 21 §:ään ja 

Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6.2 artiklaan. Samalla muistutetaan liiken-

teenharjoittajan seuraamusmaksua koskevasta perustuslakivaliokunnan kannanotosta 

ulkomaalaislain käsittelyn yhteydessä (PeVL 4/2004 vp). Valiokunta piti 

hikenteenharjoittajalle määrättävää seuraamusmaksua (3000 euroa/kuljetettu) 

perustuslain 21 §:n vastaisena ja vaati lain korjaamista tuossa yhteydessä siten, että 

seuraamusmaksun perimisen edellytykseksi säädetään maksun määräämisen 

lainvoimaisuus. Valiokunnan mukaan näin luodaan muutoksenhakuteitse riittävät 

takeet oikeusturvajärjestelyjen asianmukaisuudesta (PeVL 4/2004 vp, s. 7/I-8/I). 
 

Lakiehdotuksessa on hyvin puututtu niihin ongelmiin, joita ulkomaalaislain 

seuraamusmaksun käsittelyn yhteydessä havaittiin. Täytäntöönpanoa koskevat 

säännökset ovat perustuslakivaliokunnan esittämien vaatimusten mukaiset. 

Maksupäätös pannaan täytäntöön, kun se on lainvoimainen (Lain 19 p §). Öljy-

päästömaksua koskevaan esitykseen on otettu myös kohtuullistamissäännös. Ehdotetun 

19 d §: n mukaan maksu voidaan jättää määräämättä tai maksua voidaan alentaa, jos 



 

maksun määrääminen hätä- tai onnettomuustilanteen taikka muun tähän rinnastettavan 

syyn vuoksi on ilmeisen kohtuutonta. 
 

Hallituksen esityksen perusteluissa on hyödynnetty Euroopan ihmisoikeussopimuksen 

tulkintakäytäntöä. Hallituksen esityksessä viitataan ranskalaiseen Sa-/a&z'ä£«-

tapaukseen (7.10.1988). Valittaja oli tuomittu kiellettyjen aineiden salakuljetuksesta, 

kun hänen kantamastaan laukusta oli löytynyt suuri määrä kannabista. 

Ihmisoikeustuomioistuin joutui ratkaisemaan, olivatko Ranskan tullilainsäädännön 

määräykset rinnastettavissa rikosoikeudelliseen seuraamukseen. Tapaukseen liittyi 

poikkeaminen normaalista vaatimuksesta, että viranomaisten on osoitettava tahallisuus 

tai laiminlyönti. Ranskan tullilainsäädännössä ei viranomaisille asetettu tällaista 

velvollisuutta. 
 

Tapaus on merkittävä arvioitaessa ehdotetun kaltaista presumptiota. Ihmisoike-

ustuomioistuin totesi Salabiaku-ratkaisussa, että sopimusvaltiot ovat periaatteessa 

vapaita soveltamaan rikosoikeutta sellaisiin tekoihin, joita ei ole suoritettu 

ihmisoikeussopimuksen suojaamien oikeuksien normaalin harjoittamisen yhteydessä 

(to an act where it is not carried out in the normal exercise of one of the rights 

protected under the Convention). Tässä yhteydessä valtio voi määritellä rikoksen 

ainesosat. Tietyissä tilanteissa voidaan siis rangaista vaikka teko ei olisi tahallinen tai 

tuottamuksellinen. Olettamien (presumptioiden) kohdalla valtioiden tulee toimia 

kohtuullisten rajojen sisällä, jotta asian merkitys tulisi huomioitua ja yksilön 

mahdollisuus puolustautua tulisi turvatuksi. 
 

Salabiaku-tapauksessa henkilö voitiin tuomita pelkästään hallussapidosta tullilain 

perusteella. Ihmisoikeustuomioistuin ei ottanut kantaa siihen, oliko lainkohta 

sopusoinnussa ihmisoikeussopimuksen kanssa, vaan tuomioistuin arvioi sitä, miten 

säännöstä oli sovellettu. Kansallisella tuomioistuimella oli tapauksessa mahdollisuus 

ottaa huomioon lieventävät asianhaarat ja annettava vapauttava päätös, jos kyseessä 

oli force majeure tilanne. Ihmisoikeustuomioistuin katsoi, että kansallisessa tuomiossa 

oli huomioitu syyttömyysolettama. Kansalliset tuomioistuimet olivat varoneet 

turvautumasta automaattisesti olettamaan, joka seurasi tullilaista. 
 



19 

Salabiaku-tapauksessa omaksuttua kriteeristöä täsmentävät ihmisoikeustuomioistuimen 

Ruotsin verojärjestelmään liittyvät tuomiot Västberga Taxi Aktiebolag ja Vulic v. 

Ruotsi (23.7.2002) ja Janosevic v. Ruotsi (23.7.2002). Ruotsin verolainsäädännön 

mukaan tietyissä tapauksissa verovelvolliselle voitiin määrätä ylimääräinen vero. Tämä 

tapahtui esimerkiksi silloin, kun verovelvollisen ilmoittamat tiedot olivat virheellisiä. 

Ihmisoikeustuomioistuin toisti Västberga Taxi Ab -tapauksessa sen, että periaatteessa 

joissain tilanteissa sopimusvaltiot voivat rangaista pelkän objektiivisen seikan 

perusteella riippumatta siitä, johtuuko se rikollisesta aikomuksesta tai 

huohmattomuudesta. Tuomioistuin kiinnitti huomiota laissa olevaan mahdollisuuteen 

välttyä maksulta kokonaan tai saada se anteeksi. Anteeksiantoperusteina olivat, jos 

informaation antaminen oli puolustettavissa informaation luonteesta johtuen tai muiden 

erityisolosuhteiden perusteella tai milloin maksun määrääminen olisi ilmeisen 

kohtuutonta. 
 

Ihmisoikeustuomioistuin viittaa Västberga Taxi Ab -ratkaisussaan Salabiaku-

tapauksessa kehiteltyyn testiin ja muotoilee sen uudeksi versioksi. 

Kohta 113: "Thus, in employing presumptions in criminal law, the Contracting 
States are required to strike a balance betvveen the importance of what is at 
stake and the rights of the defence; in other words, the means 

 

employed have to be reasonably proportionate to the legitiniate aim sought to 
be achieved." 

 

Kun rikoslainsäädännössä käytetään olettamia eli presumptioita, valtion on löydettävä 

tasapaino käsillä olevan asian merkityksen ja yksilön puolustautumisoikeuksien välille. 

Ihmisoikeustuomioistuimen mukaan keinojen on oltava kohtuullisia suhteessa 

(reasonably proportionate) tavoiteltuun hyväksyttyyn päämäärään nähden. 
 

Västberga Taxi Ab-tapaus on merkittävä siksi, että siinä luodaan kriteeristöä 

käsiteltävänkaltaiselle lainsäädännölle. Ensinnäkin ihmisoikeustuomioistuin vahvistaa 

sen, että kohtuullistamissäännös on tärkeä vastine lainsäädännön mahdollistamalle 

olettamalle. Lainsäädäntö ei saa johtaa rangaistuksen automaattiseen määräämiseen, 



 

vaan ihmisoikeussopimus selkeästi edellyttää lainsäädännön sisältävän jonkinlaisen 

mahdollisuuden rangaistuksen lieventämiselle tai anteeksiantamiselle. 
 

Toiseksi ihmisoikeustuomioistuin arvioi huolellisesti sanktion tarkoitusta. Kyse on 

sanktion hyväksyttävyydestä. Ihmisoikeustuomioistuin hakee perustaa hy-

väksyttävyyden arvioinnille nimenomaisessa tapauksessa siitä, että verotusjärjestelmä 

on valtion tulojen kannalta keskeinen ja valtiontalouden kannalta tärkeä. Tällainen 

järjestelmä, joka perustuu veronmaksajan ilmoitukseen, ei toimi ilman virheellisestä tai 

puutteellisesta tiedosta seuraavaa sanktiota. 

Kohta 115: A system of taxation principally based on information supplied 
by the taxpayer would not function properly vvithout some form of sanction 
against the provision of incorrect or incomplete information, and the large 
number of tax returns that are processed annually coupled with the interest in 
ensuring a foreseeable and uniform application of such sanctions undoubtedly 
require that they be imposed according to standardised rules. 

 

Kolmanneksi ihmisoikeustuomioistuin asettaa vaatimuksia myös lainsoveltajien 

suuntaan. Kansallisilta tuomioistuimilta vaaditaan yksilöllistä arviointia siitä, 

täyttyvätkö ylimääräisen veron hylkäämisen tai anteeksiantamisen edellytykset. Tämän 

arvioinnin tulee olla nyanssoitu eikä liian rajoittava. 
"[T]his conclusion in general "requires that the courts ... make a nuanced and 
not too restrictive assessment in each individual case as to vvhether there are 
grounds for setting aside or remitting the tax surcharge". 

 

Västberga Taxi Ab -tapauksessa on itse asiassa kyse puolustautumisoikeuteen ja 

syyttömyysolettamaan kohdistuvan rajoituksen testaamisesta. Jos tätä tapauksen 

tulkintaa hyödynnetään käsiteltävän lakiehdotuksen arvioinnissa, voidaan nähdäkseni 

todeta useita keskeisiä asioita, joiden avulla lakiehdotuksen suhdetta Euroopan 

ihmisoikeussopimuksen asettamiin vaatimuksiin tulee arvioida. Suoritettavan testin 

painopiste kohdistuu hyväksyttävyysvaatimukseen, suhteellisuusvaatimukseen ja 

sanktion soveltamisen riittävään joustavuuteen. 
 

Ehdotetun öljypaästömaksusääntelyn hyväksyttävyyden arviointi on tärkeää, kun 

punnitaan sanktioita ja puolustautumisoikeuteen tehtyjä kavennuksia. Hy-

väksyttävyysvaatimus ei ole ongelmallinen, sillä lakiehdotuksella on yhteys tärkeään 

asiaan eli Itämeren suojelemiseen ja sitä kautta sillä on linkki ympäris-

töperusoikeuteen (PL 20 §). Hyväksyttävyyttä arvioitaessa on merkitystä sillä, että 
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perustuslakiin on kirjattu julkiselle vallalle asetettu terveellisen ympäristön 

turvaamisvelvollisuus. Öljykuljetusten lisääntyessä Itämerellä myös lainsäädäntöä on 

ollut perusteltua tarkistaa. Lakiehdotus liittyy lakiin Suomen talousvyöhykkeestä 

(1058/2004). Talousvyöhykkeeseen sisältyy Suomen aluevesiin välittömästi liittyvä 

merialue. Lain 2 §:n mukaan Suomella on talousvyöhykkeellä kansainvälisen oikeuden 

mukainen lainkäyttövalta mm. meriympäristön suojelussa. 
 

Sanktion suhteellisuutta punnittaessa merkitystä on maksun suuruudella ja 

mahdollisuudella tarvittaessa kohtuullistaa annettavaa seuraamusta. Lakiehdotukseen 

liittyvän maksutaulukon laatiminen on perusteltua, koska lain soveltamisen 

ennakoitavuus huomattavasti paranee. Öljypäästömaksu on selkeästi suurempi 

verrattuna aiemmin valiokunnan käsittelyssä olleeseen liikenteenharjoittajan 

seuraamusmaksuun (vrt. PeVL 4/2004 vp). Lain liitteenä olevan lakiehdotusta 

havainnollistavan maksutaulukon kohdalla voidaan tosin pohtia, onko suhteellisuuden 

kannalta ongelmallista, että alimmassakin kategoriassa (vähemmän kuin 50 litran 

päästöissä) pienin maksu on aluksen koosta riippuen 4278-10695 euroa. Sanktion 

oikeasuhtaisuuden kannalta on tärkeää, että taulukon määrittelemien maksujen lisäksi 

on olemassa kohtuullistamislauseke ja tuota lauseketta sovelletaan oikein. Lain liian 

tiukka soveltaminen vähäisissä Öljyvahingoissa voi johtaa kohtuuttomaan 

lopputulokseen. On huomioitava, että Ruotsin kokemukset viittaavat siihen, että 

määrätyt öljypäästömaksut kohdistuvat alimpiin maksuluokkiin (HE 77/2005, s. 6/1). 
 

Pienten öljyvahinkojen kohdalla on muistettava Västberga Taxi Ab-tapauksen 

sisältämistä periaatteista kohtuullistamissäännösten olemassaolon vaatimus ja 

lainsoveltajalta edellytettävä yksilöity ratkaisu kohtuullistamissäännösten so-

veltamisessa. Lakiesityksen perusteluissa näihin vaatimuksiin on kiinnitetty huomiota. 

Vähäisten öljyvahinkojen kohdalla on syytä toivoa, että soveltamiskäytännössä 

huomioidaan ehdotuksen 19 b §:ssä olevan päästön vähäisyyteen liittyvän kohdan 

("jollei päästöä ole pidettävä määrältään ja vaikutuksiltaan vähäisenä") merkitys (HE 

77/2005 vp, s. 12/11, 20/II-21/I). Lisäksi onnettomuustilanteissa, joissa laiva on 

vahingoittunut, mutta kohtuulliset toimenpiteet on laiminlyöty (L 11 §:n 1 mom:n, 2 

kohta), voi kysyä, onko vahingon rajoittaminen ollut objektiivisesti mahdollista. 

Suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta on syytä korostaa kohtuullistamissäännöksen 



 

(19  d  §)  merkitystä  ja  samalla  ohjata  sen  riittävän  joustavaa  soveltamista  

ihmisoikeussopimuksen velvoitteiden näkökulmasta. Joustavassa soveltamisessa ei 

kyse ole järjestelmän vesittämisestä. (Vrt. HE 77/2005 vp, s. 23/1) 

3. Esityksen suhde perustuslain säännöksiin tuomioistuimien yleisestä 
rakenteesta 
 

Hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus poikkeuksellisesta valitustiestä. Hallinnollisen 

seuraamuksen kohdalla normaalisti haetaan muutosta hallintolainkäyt-töteitse. 

Ehdotuksessa muutoksenhaku hallintoviranomaisen päätöksestä ohjataan Helsingin 

käräjäoikeudessa toimivaan merioikeuteen. 
 

Perustuslakivaliokunta on hiljattain suhtautunut kielteisesti yleisten tuomioistuinten 

käyttöön hallinnollisia seuraamuksia koskevassa muutoksenhaussa. Tuoreessa 

lausunnossaan (PeVL 4/2005 vp) koskien arvopaperimarkkinalain mukaista 

seuraamusmaksua koskevaa muutoksenhakua valiokunta kritisoi voimakkaasti 

korkeimpaan oikeuteen suuntautuvaa valitustietä perustuslain 98 ja 99 §:n 

näkökulmasta. Lausunnossa edellytettiin lakiehdotusta korjattavaksi siten, että 

valitustie muutetaan hallintolainkäyttölakiin perustuvaksi. 
 

Toisaalta perustuslakivaliokunta ei ole kuitenkaan nähnyt estettä hallintoviranomaisten 

päätösten ohjaamiselle yleiseen tuomioistuimeen, jos sille on esitettävissä 

asianmukaiset perustelut. Hallituksen esityksessä viitataan mm. valiokunnan 

lausuntoon, jossa pidettiin johdonmukaisena, että valitustie suunnataan siihen 

tuomioistuinlinjaan, jossa varsinaiset vankeusrangaistuksetkin määrätään (PeVL 

9/2001 vp, 2/II-3/I). 
 

Esityksessä on tuotu käräjäoikeudessa toimivan merioikeuden valintaa puoltavat seikat 

esille. Näitä ovat asioiden keskittämisen tarve ja merioikeudeilinen asiantuntemus. 

Nähdäkseni nyt käsiteltävässä hallituksen esityksessä annetut perustelut yhdelle 

tuomioistuinlinjalle ovat asianmukaisia. Erityisesti tällaista kantaa puoltavat 

hallinnollisen seuraamuksen ja rikosprosessin rinnakkaisuus sekä vaadittava 

erityisasiantuntemus. Perustuslain 98 ja 99 §:n mukaisesta tuomioistuinlaitoksen 

perusrakenteesta poikkeava valitustie ei estä lakiehdotuksen käsittelemistä perustuslain 

72 §:n mukaisessa tavallisessa käsittelyjärjestyksessä. 
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4. Yhteenveto 
 
 

Kokonaisuutena voidaan todeta, että laissa olevat suojakeinot oikein sovellettuina 

täyttävät perusoikeuksien ja ihmisoikeussopimusten asettamat vaatimukset. Myös 

perustuslain 98 ja 99 §:n mukaisesta tuomioistuinlaitoksen perusrakenteesta 

poikkeavalle valitustielle on annettu asianmukaiset perustelut. Lakiesitys voidaan 

käsitellä perustuslain 72 §:n mukaisessa tavallisessa käsittelyjärjestyksessä. 
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HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAEIKSI ALUKSISTA AIHEUTUVAN YM-
PÄRISTÖN PILAANTUMISEN EHKÄISEMISESTÄ ANNETUN LAIN JA SAKON TÄY-
TÄNTÖÖNPANOSTA ANNETUN LAIN 1 §:N MUUTTAMISESTA (HE 77/2005 vp) 

 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluksista aiheutuvan ympäristön pi-
laantumisen ehkäisemisestä annettua lakia (300/1979, lyhennetään alusjä-
telaki). Lakiin esitetään lisättäväksi uusi 2 a luku öljypäästömaksusta. Öl-
jypäästömaksulla pyritään uuden, rikosoikeudellista järjestelmää yksinker-
taisemman ja menettelyltään tehokkaamman oikeudellisen keinon käyt-
töönottoon alusjätelain 10 §:ssa tarkoitettua päastökieltoa rikottaessa. 
 
Esityksessä on lähdetty siitä, että öljypäästömaksusta valitettaisiin hallintö-
lainkäyttötiestä poiketen Helsingin käräjäoikeudessa toimivaan merioikeu-
teen. Hallintolainkäyttötiestä poikkeamista on esityksessä perusteltu ensin-
näkin merioikeudellisen erityisasiantuntemuksen ja asioiden keskittämisen 
tarpeella. Öljypäästömaksun olisi tarkoitus koskea muun muassa kauttaku-
lussa olevia ulkomaisia aluksia, jotka ovat rikkoneet päastökieltoa Suomen 
talousvyöhykkeellä. Öljypäästömaksun määräämiseen näille aluksille saat-
taa liittyä hyvinkin monentyyppisiä merioikeudellisia kysymyksiä, joista 
osassa liikutaan kansainvälisen merioikeuden kuten YK:n merioikeusyleis-
sopimuksen soveltamisen alueella. Merioikeudelliset kysymyksenasettelut 
liittyvät muitakin aluksia koskeviin päätöksentekotilanteisiin. Esityksessä 
on siten katsottu, että merioikeus tarjoaisi näissä kysymyksissä tarvittavan 
erityisasiantuntemuksen verrattuna siihen, että asiat ratkaistaisiin ympäris-
töasioihin erikoistuneessa Vaasan hallinto-oikeudessa (tai muussa hallinto-
oikeudessa). 
 
Hallintovalitustiestä poikkeamista on perusteltu esityksessä myös järjes-
telmän toimivuus- ja tehokkuusnäkökohdilla. Osa maksupäätöksistä jou- 
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duttaisiin panemaan täytäntöön muualla kuin Suomessa näiden asioiden 
kansainväliseen merenkulkuun liittyvän luonteen vuoksi. Se, että maksu-
päätös voidaan panna tehokkaasti täytäntöön myös ulkomailla, on siten 
edellytyksenä koko järjestelmän toimivuudelle. 
 
Öljypäästömaksun valmistelutyön kuluessa täytäntöönpanokysymykset 
ovat selkiytyneet EU:n piirissä. EU:n neuvosto on nimittäin 24.2.2005 teh-
nyt puitepäätöksen vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamises-
ta taloudellisiin seuraamuksiin (EYVL N:o L 76,22.3.2005, s. 16). Puite-
päätös koskee mäarätyntyyppisten päätösten täytäntöönpanoa toisessa EU:n 
jäsenvaltiossa. Puitepäätöksen kansallista täytäntöönpanoa koskeva esitys 
on tarkoitus antaa eduskunnalle kevään 2006 aikana. Sikäli kuin pui-
tepäätös on sovellettavissa myös hallintopäätöksiin, mahdollisuudet öljy-
päästömaksun täytäntöönpanosta pelkästään kansallisella tasolla laajenisi-
vat koko EU.n alueelle. 
 
Oikeusministeriö on ollut mukana puitepäätöksen valmistelussa. Tässä yh-
teydessä on muodostunut selkeäksi lähtökohdaksi se, että puitepäätös kos-
kisi myös hallinnollisia seuraamusmaksuja, jollaisesta öljypäästömaksussa 
on kysymys. Tämä kanta on kirjattu myös puitepäätöksen sisältöön. Puite-
päätöksen johdanto-osan toisessa perustelukappaleessa on ensinnäkin to-
dettu, että vastavuoroisen tunnustamisen periaatetta olisi sovellettava myös 
oikeus- tai hallintoviranomaisten määräämiin taloudellisiin seuraamuksiin 
niiden täytäntöönpanon helpottamiseksi muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, 
jossa seuraamukset on määrätty.5 Perusteluissa on siten suoraan todettu, että 
puitepäätöksen on tarkoitus koskea myös hallintoviranomaisten mää-
räämien taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa. 
 
Edelleen puitepäätöksen 1 artiklaan sisältyvät päätöksen soveltamisalaa 
koskevat käsitemäärittelyt. Mainittu 1 artikla on seuraavan sisältöinen: 
 
Tässä puitepäätöksessä tarkoitetaan1: 

                                            
1 Esimerkiksi englannin kielellä puitepäätöksen 1 artikla kuuluu (nyt referoiduilta 
osin) seuraavasti: 
For the purposes of this Framework Decision: 
(a) 'decision 'shall mean a final decision requiring a financial penalty to be paid by a 
natural or legal person where the decision was made by: 
(i) a court of the issuing State in respect of a criminal offence under the law of the 
issuing State; 
(ii) an authority of the issuing State other than a court in respect of a criminal offence 
under the law of the issuing State, provided that the person concemed has had an 
opportunity to have the case tried by a court having jurisdiction in particuiar in 
criminal matters; 
(iii) an authority of the issuing State other than a court in respect of acts which are 
punishable under the national law of the issuing State by virtue of being 
infringements of the rules of law, provided that the person concemed has had an 
opportunity to have the case tried by a court having jurisdiction in particuiar in 
criminal matters; 
(iv) a court having jurisdiction in particuiar in criminal matters, where the decision 
was made regarding a decision as referred to in point (iii); 
(b) 'financial penalty" shall mean the obligation to pay: 
(i)       a sum of money on conviction of an offence imposed in a decision;— 

The principle of mutual recognition should apply to financial penalties imposed byjudicial or administrative 
authorities for the purpose of facilitating the enforcement of such penalties in a Member State other than the State 
in which the penalties are imposed. 



 
a) "päätöksellä" lopullista päätöstä, jossa luonnollinen tai oikeushenkilö 

velvoitetaan taloudellisen seuraamuksen suorittamiseen ja jonka on an- 
tanut: 

 
i) päätöksen antaneen valtion tuomioistuin teon johdosta, joka maini- 

tun valtion lainsäädännön nojalla on rikos; 
ii) päätöksen antaneen valtion muu viranomainen kuin tuomioistuin 

teon johdosta, joka mainitun valtion lainsäädännön nojalla on rikos, 
edellyttäen, että kyseisellä henkilöllä on ollut tilaisuus saattaa asia 
sellaisen tuomioistuimen käsiteltäväksi, jolla on toimivalta erityi- 
sesti rikosasioissa; 

iii) päätöksen antaneen valtion muu viranomainen kuin tuomioistuin 
mainitun valtion kansallisen lainsäädännön nojalla lainrikkomuksi- 
na rangaistavien tekojen johdosta edellyttäen, että kyseisellä henki- 
löllä on ollut tilaisuus saattaa asia sellaisen tuomioistuimen käsitel- 
täväksi, jolla on toimivalta erityisesti rikosasioissa; 

iv) tuomioistuin, jolla on toimivalta erityisesti rikosasioissa, jos sen an- 
tama päätös koskee iii alakohdassa tarkoitettua päätöstä; 

 
b) "taloudellisella seuraamuksella" velvollisuutta maksaa: 
 
i) rahasumma, joka on päätöksessä määrätty maksettavaksi jonkin 

rangaistavan teon johdosta; 
ii) samassa päätöksessä maksettavaksi määrätty korvaus rikoksen uh- 

reille, jolloin uhri ei saa olla asianosaisena oikeudenkäynnissä ja 
tuomioistuin käyttää rikosoikeudellista lainkäyttövaltaansa; 

iii) rahasumma päätöksen johtaneesta oikeudenkäynnistä tai hallinnol- 
lisesta menettelystä aiheutuneiden kulujen johdosta; 

iv) rahasumma, joka on samassa päätöksessä määrätty maksettavaksi 
julkiselle rahastolle tai rikoksen uhrien tukijärjestölle.— 

c) "päätöksen antaneella valtiolla" jäsenvaltiota, jossa tässä puitepäätök-
sessä tarkoitettu päätös on annettu; 

d) "täytäntöönpanovaltiolla" jäsenvaltiota, johon päätös on siirretty täy-
täntöönpanoa varten. 

 
Artiklan a-kohdan mukaan puitepäätöksessä tarkoitetaan "päätöksellä" siis 
lopullista päätöstä, jossa luonnollinen tai oikeushenkilö velvoitetaan talou-
dellisen seuraamuksen (financial penalty) suorittamiseen. Taloudellisella 
seuraamuksella ei, niin kuin b-kohdan i-alakohdasta ilmenee, tarkoiteta 
pelkästään rangaistusta, vaan yleensä rahaseuraamusta lainrikkomuksen 
johdosta. Päätöksentekijälle asetetaan artiklassa myös omat edellytyksensä. 
A-kohdan alakohdissa i-ii puhutaan tuomioistuimen tai valtion muun vi-
ranomaisen "rikoksen" (eriminal offence) johdosta antamasta päätöksestä, 
kun taas alakohdan iii on selvästikin tarkoitus koskea muita kuin rikoksen 
johdosta annettuja seuraamuksia. Erotukseksi "rikoksesta" mainitussa iii-
alakohdassa puhutaan "lainrikkomuksina rangaistavista teoista" (—which 
are punishable — by virtue of being infringements of the rules of law). Sil-
lä, että kyseisessä alakohdassa puhutaan "rangaistavista" teoista, ei artiklan 
tulkinnallinen kokonaisuus huomioon ottaen siis tarkoiteta rikosoikeudel-
lista rangaistusta2, vaan hallinnollisesta rikkomuksesta määrättävää seu-
raamusta. Artiklankohdalla on tässä mielessä kiinnekohtansa edellä mainit 
tuun puitepäätöksen johdanto-osan toisessa perustelukappaleessa lausut-

                                            
2 Rikosoikeudelliset seuraamukset sisältyvät siis i ja ii -kohtiin. 



 
tuun. Jos tätä kiinnekohtaa ei olisi, johdanto-osan perustelu jäisi vaille 1 ar 
tiklan määrittelyä. 
 
Oikeusministeriössä on sekä puitepäätöksen valmistelun että öljypäästö-
maksuasian valmistelun yhteydessä lähdetty siis siitä, että puitepäätös kos-
kee myös hallinnollisten taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanoa. Täl-
lä lähtökohdalla on keskeinen merkitys koko kaavaillun öljypäästömaksu-
järjestelmän kannalta. Täytäntöönpanon kaventuminen pelkästään kansalli-
selle tasolle - mikä on tilanne, jos puitepäätös ei ole sovellettavissa - hei-
kentää koko järjestelmän toimivuutta ja tehokkuutta. Tilanne on tässä mie-
lessä toisenlainen kuin ulkomaalaislaissa tarkoitetun liikenteenharjoittajan 
seuraamusmaksun kohdalla. Se, että liikenteenharjoittajan seuraamusmak-
sulla voidaan puuttua Suomen alueella toimivien liikenteenharjoittajien 
toimintaan, on täytäntöönpanon kannalta ongelmattomampaa kuin öljy-
päästörnaksujärjestelmässä, jossa osa aluksista (kauttakulussa olevat) ei 
koskaan saavu Suomen satamaan. Viimeksi mainituissa tilanteissa, jollai-
sista öljypäästömaksuasioissa on paljolti kysymys, olisi tärkeää voida käyt-
tää niitä mekanismeja, joita on kehitetty EU:n piirissä. Tämä toteamus 
koskee myös EU:n oikeusapuyleissopimusta, jonka soveltaminen helpot-
taisi olennaisesti mm. kuulemismenettelyä ennen öljypäästömaksupäätök-
sen tekemistä. 
 
Jotta puitepäätöstä ja EU:n oikeusapuyleissopimusta voitaisiin käyttää Öl-
jypäästÖmaksun täytäntöönpanossa ja oikeusavussa, kansallisen muutok-
senhaun tulisi puitepäätöksen ja EU:n oikeusapuyleissopimuksen mukaan 
ohjautua yleiseen tuomioistuimeen.3 Muun muassa näistä eli öljypäästö-
maksujärjestelmän toimivuuteen ja tehokkuuteen liittyvistä syistä lakiesi-
tyksessä on siis päädytty esittämään valitustien ohjautumista yleiseen tuo-
mioistuimeen - käräjäoikeudessa toimivaan merioikeuteen. 
 
Hallituksen esityksen perusteluissa on selvitetty myös tämän esityksen 
suhdetta perustuslain 98 ja 99 §:ään. Hallituksen esityksessä on perustusla-

                                            
3 EU:n oikeusapuyleissopimuksen 3 artiklan 1 kappaleessa on todettu, että 
keskinäistä oikeusapua annetaan myös silloin, kun on kyse pyynnön esittäneen tai 
pyynnön vastaanottaneen jäsenvaltion tai molempien kansallisen lainsäädännön mu-
kaan hallintoviranomaisten toimivaltaan kuuluvista teoista ja jos 
hallintoviranomaisen asiassa antama päätös voidaan saattaa erityisesti rikosasioissa 
toimivaltaisen tuomioistuimen tutkittavaksi. Sopimusta koskevan hallituksen 
esityksen (HE 
31/2003 vp) perusteluissa on painotettu sitä, että EU:n oikeusapuyleissopimus 
laajentaa aikaisemman eurooppalaisen oi-keusapusopimuksen (vuoden 1959 
eurooppalainen yleissopimus keskinäisestä oikeusavusta rikosasioissa) soveltamisalaa 
siten, että - toisin kuin aikaisemmin - EU:n oikeusapuyleissopimusta voidaan soveltaa 
jo siinä vaiheessa, kun asiaa käsitellään hallintoviranomaisessa edellyttäen, että 
muutoksenhaku ohjautuu rikosasioissa toimivaltaiseen tuomioistuimeen. 



 
kivaliokunnan käytäntöön (PeVL 9/2001 vp ja PeVL 54/2001 vp) viitaten 
katsottu, että vaikka valitustien ohjaaminen hallintoviranomaisen päätök-
sestä yleiseen tuomioistuimeen on poikkeuksellista, se ei kuitenkaan ole 
poissuljettua, jos järjestelylle on esitettävissä asianmukaiset perustelut. 
Nämä perustelut on esitetty hallituksen esityksessä ja edellä tässä muistios-
sa. Sikäli kuin merioikeus olisi asiallisesti rinnastettavissa erityistuomiois-
tuimiin, muutoksenhakuasioiden ohjaaminen sille tapahtuisi perustuslain 
mukaan (98.3 §) muutenkin tavallisen lain nojalla. Oikeusministeriön käsi-
tyksen mukaan kysymys on kaiken kaikkiaan vähäisestä poikkeamisesta eri 
momioistuirJinjojen työnjakoon, minkä vuoksi ehdotusta valmisteltaessa on 
katsottu, että lakiehdotus voidaan käsitellä perustuslain 72 §:n mukaisessa 
tavallisessa käsittelyjärjestyksessä. 



 

 
 
 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

HE 77/225 vp  (öljypäästömaksu) 
 

Pyydettynä kannanottona erityisesti muutoksenhakua 

koskevien säännösten osalta esitän kunnioittavasti 

seuraavan. 
 
 
ÖljypäästÖmaksun luonne 
 

Kansainvälisten sopimusten mukaan alusten öljypitoisten 

pilssi- ja painolastivesien mereen päästäminen on Itämeren 

alueella käytännöllisesti katsoen kokonaan kielletty. 

Suomen lainsäädännön mukaan kiellon rikkominen säädetään 

rangaistavaksi syyllisyyden asteesta riippuen rikoslain 48 

luvun 1-4 §:issä   eri asteisena ympäristön turmelemisena 

tai ympäristörikkomuksena taikka alusjätelain 28 §:ssä 

mainittuna alusjäterikkomuksena. 
 

Rajavartiolaitoksen hallinnollisessa järjestyksessä 

määräämää öljypäästömaksua esitetään vaihtoehdoksi 

rangaistusseuraamukselle. Tavoitteena on päästökiellon 

tehostaminen. Olennaista on, että myös öljypäästömaksu 

olisi luonteeltaan rangaistusluonteinen seuraamus 



 
lainvastaisesta menettelystä, jonkinlainen rangaistuksen 

korvike - 
 
 
Perustuslaillisia kysymyksiä 
 

Suomen perustuslain 3 §:n 3 momentin mukaan tuomiovaltaa 

käyttävät riippumattomat tuomioistuimet. Joudutaan siten 

kysymään, onko mahdollista, että luonteeltaan 

rikosoikeudellisen seuraamuksen määrääminen uskotaan 

ensiasteessa hallintopäätöksellä tehtäväksi. 
 

Jos edellä mainittua järjestelyä pidetään mahdollisena, 

tullaan seuraavaan kysymykseen; onko maksuvelvollisella 

perustuslain 21 §:n edellyttämä muutoksenhakumahdollisuus 

ja täyttyvätkö riittävän oikeusturvan edellytykset myös 

muilta osin. Vielä on selvitettävä, onko esitetty 

valitustie hallintopäätöksestä merioikeuteen asianmukainen 

perustuslain 98 §:n kannalta. 
 
 
 

Ensiasteen päätöksenteko 
 

Selvää on, ettei hallintomenettely rajavartiolaitoksessa 

vastaa niitä vaatimuksia, joita rikosasioiden käsittelylle 

on tapana asettaa. Tuomioistuinten puolueettomuus ja 

riippumattomuus,  tarkoin säädetty menettely ja 

rikosoikeudellisten periaatteiden noudattaminen antavat 

olennaisesti paremmat takeet oikeasta lopputuloksesta ja 

oikeusturvanäkökohtien toteutumisesta kuin 

hallintomenettely,  jota ohjaavat ainoastaan hyvää 

hallintoa koskevat yleissäännökset. 
 

Mainitunlaisista oikeuturvavajeista huolimatta 

hallinnollisessa järjestyksessä määrättävät 

seuraamusluonteiset maksut ovat yleistymässä. Viimeksi 

lainsäätäjä, myös perustuslakivaliokunta (PeVL 4/2005 vp) 

on ottanut kantaa arvopaperimarkkinoiden valvontaan 



 
liittyvään rikemaksuun ja seuraamusmaksuun. Mainittakoon, 

että seuraamusmaksu on käytössä myös arvopaperipörssin 

itsesääntelyssä. Vanhemmista sovellutuksista voidaan 

mainita rikesakko,  joukkoliikenteen tarkastusmaksu sekä 

kilpailunrikkomismaksu,  jonka tosin nykyisin tuomitsee 

markkinaoikeus. 
 

Perusedellytyksenä hallinnollisen maksusanktion 

hyväksyttävyydelle on pidettävä tehokasta 

muutoksenhakumahdollisuutta. Ensiasteen oikeusturvavaje 

tulee korvata toisessa vaiheessa. 
 
 
 

Valitusmahdollisuuden tarkastelua 
 

Perustuslain 21 §:stä seuraa, että valitusasteen tulee olla 

tuomioistuin tai muu riippumaton lainkäyttöelin. Normaali 

valitustie rajavartiolaitoksen hallintopäätöksestä johtaisi 

toimivaltaiseen hallinto-oikeuteen, jossa asia 

käsiteltäisiin hallintolainkäyttölain mukaisesti. Tämä 

täyttäisi muodollisesti tuomioistuinvaatimuksen. Kysymys on 

siitä, tarjoaako hallinto-oikeus riittävän oikeusturvan ja 

onko se tarkoituksenmukainen valinta. 
 

Lakiesityksessä lähdetään siitä, että valituselimenä olisi 

merioikeutena toimiva Helsingin käräjäoikeus, joka 

käsittelisi asian soveltuvin osin rikosprosessin 

järjestyksessä. 
 

Mainituista vaihtoehdoista käräjäoikeus on asetettava 

etusijalle. Huomiota on kiinnitettävä asian laatuun ja 

oikeuturvanäkökohtiin. Kysymys on,  kuten edellä on useasti 

todettu,  luonteeltaan rikosoikeudellisen seuraamuksen 

määräämisestä. Tällaisen asian moitteeton käsittely 

edellyttää niin oikeudenkäynnin lähtökohdan (syyttömyys-

olettama)  kuin näytön ja tuomitsemikynnyksen 
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arvioimisen sekä menettelyn osalta rikosprosessin 

periaatteiden soveltamista. Tuomioistuimella tulee 

lisäksi olla valmius suulliseen oikeudenkäyntiin. 

Huomioon on otettava myös ihmisoikeussopimuksista 

ilmenevät syytetyn vähimmäisoikeudet. Ks. EIS 6 art. 2 ja 

3 kohdat. 
 

Välttämätöntä on, että tuomioistuimella on riittävä 

merenkulkualan asiantuntemus. Kysymys on kansainvälises-

tä, monin yleissopimuksin säännellystä erikoisalasta. 

Vaikeita ongelmia liittyy esimerkiksi kauttakulussa 

olevien ulkomaisten alusten pysäyttämiseen ja takavarik-

koon . 
 

Yleisen tuomioistuimen toimivaltaa puoltavat lisäksi 

täytäntöönpanoa koskevat näkökohdat, joilla saattaa olla 

ratkaiseva merkitys esitetyn sääntelyn tehokkuuden 

kannalta. Asiakirjoista ilmenee, että EU:n neuvosto on 

24.2.2005 tehnyt puitepäätöksen   vastavuoroisen 

tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin 

seuraamuksiin (EYVL Nro L 76,  22.3.2005, s.  16). 

Puitepäätös näyttäisi koskevan myös muun viranomaisen 

kuin tuomioistuimen määräämiä seuraamusmaksuja, mikäli 

maksusta on mahdollista valittaa tuomioistuimelle,  jolla 

on toimivalta rikosasioissa. Toimiva 

täytäntöönpanomahdollisuus EU-maissa olisi 

ÖljypäästÖmaksun kannalta perusvaatimus. Toinen asia on, 

miten täytäntöönpanossa onnistutaan esim. 

mukavuuslippumaista olevien alusten osalta. Tältä osin 

takavarikon uhka ja vakuuden vaatiminen antavat kuitenkin 

tiettyjä mahdollisuuksia. 
 
 
 

Johtopäätös 
 

Luonteeltaan rikosoikeudelliset asiat tulevat parhaiten 

käsitellyiksi tuomioistuimissa. Jos kuitenkin tehokkuus-



 
tai muista syistä halutaan esillä olevan kaltaista 

hallinnollista maksua, perusedellytyksenä on,  että 

perustuslain 21 §:n ja ihmisoikeussopimusten edellyttämä 

tosiasiallisen oikeusturvan taso taataan valitusasteessa. 

Tältä osin mahdollisuus saattaa asia rikosoikeudellisessa 

järjestyksessä Helsingin käräjäoikeuden (merioikeuden) 

tutkittavaksi on mielestäni hyväksyttävä ja 

täytäntöönpanonäkökohdista selvästi ensisijainen 

ratkaisu. Sitä puoltavat perusteet ovat riittäviä 

perustuslain 98 §:stä ilmenevästä normaalista 

hallintoikeudellisesta oikeusastejärjestyksestä 

poikkeamiseen. 
 
 
Helsingissä lokakuun 4 päivänä 2005 

 
 
 
 
 

Mikko Tulokas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 
Pekka Vihervuori 4.10.2005 
Hallintoneuvos 
Korkein hallinto-oikeus 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 

 
 
 

HE 77/2005 vp laeiksi aluksista aiheutuvan ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja sakon 
täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta 
 
 
 

Lähtökohtia 
 
Tarkastelen esitystä yksinomaan lainkäytön ja muutoksenhaun näkökulmasta. 
 
1. lakiehdotus sisältää säännökset valtiolle perittävästä seuraamusmaksusta 
(öijypäästömaksu). Kysymys oiisi summaaristen tunnusmerkkien mukaan 
määräytyvästä objektiivisesta vastuusta, ei rikosvastuusta, mikä esityksessä 
todetaankin. Lakiehdotuksen 19 f §:n mukaan valtiolle perittävän seuraamusmaksun 
määräisi hallintoviranomainen, tässä tapauksessa rajavartiolaitos. Ilman 
lainsäädännön yleisistä lähtökohdista poikkeavaa erityissääntelyä tällaiseen 
hallintopäätökseen haettaisiin muutosta alueellisesti toimivaltaiselta hallinto-
oikeudelta. Tämä vastaa Suomen perustuslain 98 ja 99 §:n mukaisesti määräytyvää 
hallintolainkäytön ja hallintotuomioistuinten tehtävää. 
 
Nyt käsillä oleva esitys kuitenkin poikkeaa tästä lähtökohdasta. Maksuvelvollisella 
olisi nimittäin 1. lakiehdotuksen 19 k §:n mukaan oikeus hakea muutosta 
öljypäästömaksua koskevaan päätökseen sekä saman ehdotuksen 19 g §:n 2 
momentissa tarkoitettuun pysäyttämistä tai vakuuden asettamista tarkoittavaan 
päätökseen valittamalla yleiseen tuomioistuimeen, tarkemmin sanottuna Helsingin 
käräjäoikeuden yhteydessä toimivaan merioikeuteen. Ylempiä oikeusasteita olisivat 
päästömak-sun osalta hovioikeus ja korkein oikeus siten kuin 19 n §:ssä säädettäi-
siin. 
Käsittelyjärjestyksestä johtuvat rakenteelliset vaikeudet 
 
Edellä mainittu toimivaitaratkaisu on myös johtanut siihen, ettei muutoksenhakua 
hallintoviranomaisen päätökseen koskeva yleinen pro-sessinormisto eli 
hallintolainkäyttölaki ei tulisi sovellettavaksi, vaan asian käsittelystä olisi 1. 
lakiehdotuksen 19 m §:n mukaan "soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäynnistä 
rikosasiassa säädetään". Pykälän perustelujen mukaan noudatettavaksi tulisi 
soveltuvin osin lähinnä oikeudenkäynnistä rikosasioissa annetun lain (689/1997) 6, 6 
a ja 11 luvun mukainen käsittelyjärjestys. Ongelmia kuitenkin selvästi aiheuttaa, että 
kyse kuitenkin on hallintopäätöstä koskevasta muutoksenhausta, mutta 
rikosprosessi taas on kokonaan muuta kuin muutoksenhakua. 
 
Kun käsittelyjärjestys olisi tarkemmin yksilöimätön rikosprosessin muunnelma, 
hallintolainkäyttölakia ei voitaisi miltään osin soveltaa. Tästä seuraisi erilaisia 
ongelmia. 
 
Jotta merkittävää oikeussuojavajetta tavanomaiseen hallinnolliseen muu-
toksenhakuun nähden ei syntyisi, muutoksenhaun kohteena on oltava maksun 
määräämistä koskeva hallintopäätös, ei pelkästään itse maksu. Näin 1. 
lakiehdotuksen 19 k §:ssä on todettukin. Tästä kuitenkin seuraa, että päätös voi olla 
kumottavissa tai muutettavissa paitsi aineellisilla perusteilla, myös päätöksen 
tehneen rajavartioviranomaisen hallintomenettelyä koskevilla perusteilla. Tällaisiin 
perusteisiin kuuluu esimerkiksi hallintolain 27-30 §:ssä säännelty virkamiehen 
esteellisyys. Nyt tätäkin koskeva valitusperuste ratkaistaisiin poikkeuksellisella 
tavalla merioikeudel-lisessa järjestyksessä. Sama koskee esimerkiksi hallintolain 8 



 
luvussa säänneltyyn virheen korjaamiseen liittyvää perustetta. Tätä koskeviin 
hallintolain säännöksiin viitataan 19 f §:n perusteluissa. 
 
Ylimalkaan hallintolakia sovellettaisiin päästömaksun määräämistä koskevassa 
päätöksenteossa laajasti. Perusteluissakin nimenomaisesti mainitaan myös 
tulkitsemista ja kääntämistä (hallintolain 26 §), selvittämisvelvollisuutta (hallintolain 
31 §), valitusosoitusta (hallintolain 47 §), kuulemista (hallintolain 6 iuku) sekä 
tiedoksiantoja (hallintolain 9 ja 10 luku) koskevat hallintolain säännökset, joita 
kaikkia nyt siis sovellettaisiin poikkeuksellisesti merioikeudessa, siis muualla kuin 
hallintolainkäyttölain mukaisessa hallintaprosessissa. 
 
Irtautuminen hallintomenettelyä (ja -lainkäyttöä) koskevasta sääntelystä tapahtuisi 
päätöksen antamisen yhteydessä siten, että ajallisesti vielä valitusosoitusta koskevat 
säännökset määräytyisivät hallintolain (47 §:n) mukaisesti, mutta siitä eteenpäin 
siirryttäisiin muuhun prosessiin. Kun hallintolainkäyttölakia ei sovellettaisi, ei 
sovellettavaksi tulisi myöskään esimerkiksi viranomaisen valitusoikeutta koskeva 
hallintolainkäyttölain 6 §:n 2 momentti. Valitusoikeudesta ei toisaalta myöskään 
ehdoteta erityissäännöksiä. Jos merioikeus kumoaisi maksupäätöksen tai muut-
taisi sitä valtion vahingoksi, ilmeisesti kukaan ei voisi hakea päätökseen 
muutosta hovioikeudessa, koska kyse ei ole rikosprosessista ja koska syyttäjä 
ei siten esiintyisi asiassa. Tosin ehdotetun 19 n §:n 2 momentin mukaan 
hovioikeuden olisi varattava rajavartiolaitokselle tilaisuus tulla kuulluksi ja 
tarvittaessa esittää selvitystä. Taustalla on mahdollisesti ajatus siitä, että vain 
maksuvelvolliseksi määrätty voisi esiintyä valittajana hovioikeudessa. 
 
Menettely merioikeudessa olisi aina suullista. Tämän sekä asianosaisille että 
viranomaisille kustannuksia aiheuttavan ehdottoman vaatimuksen perusteltavuutta 
voidaan epäillä maksuperusteiden summaarisuuden ja mekaanisuuden vuoksi. Jos 
asianosaisen tai viranomaisten kustannuksia haluttaisiin säästää, kirjallisen 
prosessin olisi osapuolten sitä halutessa oltava mahdollinen. Tässä suhteessa 
hallintolainkäyttölaki tarjoaisi joustavammat menettelymahdollisuudet 
ensimmäisessä muutoksenhakuasteessa. 
 
Päästömaksuasioissa tarvittava asiantuntemus ei juurikaan liity niihin siviili- ja 
rikosasioihin, jotka muodostavat merioikeusasioiden eli merilain mukaisten asioiden 
pääosan. Samojen merialueiden tilasta ja niihin vaikuttavista päästöistä on sitä 
vastoin hyvä tuntemus etenkin Vaasan hallinto-oikeudella, jonka toimivaltaan muun 
ohella kuuluvat valitukset ympäristönsuojelulain mukaisissa päästölupa-ja 
hallintopakkoasioissa Suomen merialueella ja talousvyöhykkeellä. Kysymys 
päästöjen ja niiden vakavuusasteen arvioimisesta niin sisävesi- kuin merialueellakin 
rinnastuu asialliselta kannalta pitkälti niihin samojen merialueiden päästöihin, joista 
päätetään ympäristönsuojelulain mukaisesti. 
 
 
Valtiosääntöoikeudelliset näkökohdat 
 
Eräitä yleiseltä merkitykseltään vähäisiä rikosoikeusjärjestelmän liitän-näistilanteita 
koskevat perustuslakivaliokunnan lausunnot PeVL 9/2001 vp ja PeVL 54/2001 vp, 
joihin esityksen perusteluissa viitataan, eivät tässä yhteydessä juuri ole 
huomionarvoisia. 
 
Sitä vastoin PeVL 4/2005 vp (HE 137/2004 vp laeiksi arvopaperimarkkinalain ja 
eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta) on merkittävä, etenkin, koska myös 
siinä on ollut kysymys seuraamusmaksusta. 
Sitaatti (lihavoinnit tässä): 
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"Valitustien ohjaaminen hallintoviranomaisen päätöksestä korkeimpaan oikeuteen 
on poikkeuksellinen järjestely, kun otetaan huomioon perustuslain 98 ja 99 §:n 
säännökset tuomioistuinlaitoksen perusrakenteesta ja tuomioistuinten tehtävistä 
(PeVL 9/2001 vp, s. 2/II, PeVL 12/2001 vp, s. 3/I, PeVL 54/2001 vp, s. 5/II). 
Perustuslain 99 §:n 1 momentin mukaan ylintä tuomiovaltaa riita-ja 
rikosasioissa käyttää korkein oikeus sekä hallintolainkäyttöasioissa korkein 
hallinto-oikeus. Valitus hallintoviranomaisen päätökseen määrätä 
hallinnollinen seuraamus on valiokunnan mielestä ymmärrettävä 
hallintolainkäyttö-eikä riita-tai rikosasiaksi. Lainsäädäntökäytännössä 
valitustie tällaisissa asioissa onkin ollut tapana [Ks. esimerkiksi 
kilpailunrajoituksista annetun lain 21 § ja julkisista hankinnoista annetun lain 12 §.] 
ohjata korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
 
Tasavertaisten osapuolten välisten riita-asioiden käsittelyyn soveltuva tavanomaista 
summaarisempi siviiliprosessi [josta nyt ei olisi kyse; tämän kirjoittajan huomautus] 
ei valiokunnan mielestä ole oikeusturvan kannalta asianmukainen menettelylaji 
silloin, kun muutoksenhaun kohteena on julkisen vallan käyttöön perustuva päätös 
hallinnollisen seuraamuksen määräämisestä. Tällaisten asioiden käsittelyyn 
sovelletta vasta menettelylajista säädetään hallintolainkäyttölaissa. 
 
Ehdotettu sääntely muodostuu edellä esitetyn perusteella - Rahoitustarkastuksen 
muutoksenhakuoikeutta lukuun ottamatta - kaiken kaikkiaan ongelmalliseksi 
perustuslain 21 §:n sekä perustuslain 98 ja 99 §:n näkökulmasta. Sääntelyä (24 a 
§:n 4 mom., 25 §:n 7 mom., 26 a §:n 5 mom., 26 b §:n 1 mom., 26 e §) on siksi 
tarkistettava niin, että viranomaisen päätökseen haetaan muutosta 
markkinaoikeudelta siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään ja että 
markkinaoikeuden päätökseen haetaan muutosta niin ikään 
hallintolainkäyttölaissa säädetyllä tavalla eli valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen. Sääntelyn tällainen tarkistaminen on edellytys 3. lakiehdotuksen 
käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. 

II 

 

Nyt kysymyksessä on hyvin vertailukelpoinen tilanne. Riittäviä perusteita edellä 
kerrotussa lausunnossa omaksutusta ratkaisusta poikkeamiseen ei 
hallituksen esityksessä ole esitetty. 
 
On myös vakava aihe kysyä, onko Suomen hallitus perustuslain 98 ja 99 § 
huomioon ottaen voinut esityksessä ilmoitettuja seurauksia aiheuttavalla 
tavalla sitoutua 24.2.2005 tehtyyn puitepäätökseen 
(puitepäätös vastavuoroisen tunnustamisen periaatteen soveltamisesta taloudellisiin 
seuraamuksiin). Talloinhan puitepäätös koko oikeusjärjestyksen kannalta 
laajakantoisella tavalla koskisi myös hallinnollisia seuraamusmaksuja 
(kilpailunrajoituksista annetun lain mukainen seuraamusmaksu, lukuisten verolakien 
mukaiset veronkorotukset, erilaisiin EU-oikeudellisiin ja kansallisiin tukijärjestelmiin 
liittyvät seuraamusmaksut jne., joista kaikista nyt päätetään hallintomenettelyssä ja 
muutok-senhakuvaiheessa hallintolainkäytössä ja joissa kohteena saattaa olla myös 
ulkomainen subjekti). Asiallisesti kyse olisi noiden päätöksentekojärjestelmien 
oikeudellista perusrakenteista. 

 
Jos puitepäätöstä todella olisi nyt sovellettava siten kuin hallituksen 
esityksessä tarkoitetaan, itse puitepäätös muodostuu Suomessa 
perustuslain vastaiseksi. Koska ei voitane ajatella, että tätä kautta 
Suomessa olisi jo sitouduttu tai oltaisiin sitoutumassa esimerkiksi kilpai-



 

luoikeudellisen tai vero-oikeudellisen päätöksentekomekanismin 
rakenteiden järjestämiseen perustuslain 98 ja 99 §:n lähtökohdat ohittaen 
kokonaan uudelleen, ei puitepäätökselle tässäkään yhteydessä voida 
antaa oikeudellista merkitystä, sikäli kuin sillä sitä yleensäkään on. 
Perustuslain 98 ja 99 §:n mukaisesti oikeusjärjestyksen kokonaisuuden 
huomioon ottavaa valmistelutyötä puitepäätöksen valmistelun yhteydessä ei 
tähän mennessä liene tehty. Puitepäätös tulisi joka tapauksessa 
välittömästi ottaa perinpohjaiseen valtiosääntöoikeudellisen tarkastelun 
kohteeksi. 
 
Perusteena muutoksenhakua koskevalle mallinvalinnalle on esityksessä 
käytetty myös keskinäistä oikeusapua rikosasioissa koskevaa eu-
rooppalaista yleissopimusta (alkuperäinen sopimus vuodelta 1959, li-
säpöytäkirja vuodelta 1978 ja täydentävä vuoden 2000 sopimus, joka tuli 
Suomessa voimaan 2004). Vuoden 2000 sopimuksen 3 artiklan mukaan 
oikeusapu ulottuisi myös hallintoviranomaisten toimivaltaan kuuluviin tekoihin, 
jos hallintoviranomaisen asiassa antama päätös voidaan saattaa "erityisesti 
rikosasioissa toimivaltaisen tuomioistuimen tutkittavaksi". Esityksen 
perusteluista ilmenee, että summaarisessa maksumenettelyssä rajavartiolaitos 
hallintoviranomaisena käyttäisi yleensä postia ja muita tavanomaisia 
tiedonantomenetelmiä. Turvautuminen kansainväliseen oikeusapuun olisi siis 
poikkeuksellista. 
 
Myös kysymys siitä, mikä lopulta on sopimuksessa tarkoitettu "erityisesti 
rikosasioissa toimivaltainen tuomioistuin", on ongelmallinen Suomen 
kaltaisissa maissa, joissa ei ole eriytyneitä rikostuomioistuimia. Tässä 
yhteydessä ei tulkintakäytäntöä vielä liene syntynyt. Merioikeus tosiasiallisena 
erityistuomioistuimena ei tuollainen erityisesti rikosasioissa toimivaltainen 
tuomioistuin voine olla. Toisaalta Suomen hallintotuomioistuimissa käsitellään 
merkittävä määrä erilaisia sanktiomaksuja koskevia asioita (edellä jo 
mainittujen erilaisten seuraamusmaksuryhmien lisäksi myös mm. 
televisiomaksulain mukainen tarkastusmaksu, pysäköintivirhemaksu, 
joukkoliikenteen tarkastusmaksu, ylikuormamaksu jne.), joiden yhdessä 
muodostama merkittävä tehtäväkokonaisuus on otettava huomioon näiden 
tuomioistuinten asemaa sopimuksen kannalta arvioitaessa. Jossakin muussa 
maassa tällaista hallintotuomioistuinten asiallisen toimivallan osakokonaisuutta 
ei välttämättä ole. 
Veli-Pekka Viljanen 
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta 4.10.2005 
 
 
 



 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on pyytänyt lausuntoani asiassa erityisesti 

muutoksenhakua koskevien säännösten osalta. Tämän vuoksi olen rajoittunut 

seuraavassa tarkastelemaan hallituksen esitystä nimenomaan tästä 

näkökulmasta. 

Hallituksen esitykseen sisältyvä 1. lakiehdotus koskee 

öljypäästömaksua, jonka määrää rajavartiolaitos. Lakiehdotuksen 19 k §:n 

mukaan maksuvelvollisella on oikeus hakea muutosta öljypäästömaksua 

koskevaan päätökseen sekä 19 g §:n 2 momentissa tarkoitetun aluksen 

pysäyttämispäätökseen tai rahavakuuden asettamispäätökseen valittamalla 

Helsingin käräjäoikeudessa toimivaan merioikeuteen. 

Perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä on pidetty 

valitustien ohjaamista hallintoviranomaisen päätöksestä yleiseen 

tuomioistuimeen poikkeuksellisena järjestelynä, kun otetaan huomioon 

perustuslain 98 ja 99 §:n säännökset tuomioistuinlaitoksen perusrakenteesta ja 

tuomioistuinten tehtävistä (ks. PeVL 9/2001 vp, PeVL 54/2001 vp ja PeVL 

4/2005 vp). 

Tuomioistuinlaitoksen jakautuminen yhtäältä yleisiin 

tuomioistuimiin ja toisaalta hallintotuomioistuimiin käy ilmi jo perustuslain 3 

§:n 3 momentista, jonka mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat 

tuomioistuimet, ylimpinä tuomioistuimina korkein oikeus ja korkein hallinto-

oikeus (ks. myös HE 1/1998 vp, s. 76). Perustuslain 98 §:n mukaan yleisiä 

tuomioistuimia ovat korkein oikeus, hovioikeus ja käräjäoikeudet. Yleisiä 

hallintotuomioistuimia ovat puolestaan korkein hallinto-oikeus ja alueelliset 

hallinto-oikeudet. Tuomiovaltaa erikseen määrätyillä toimialoilla käyttävistä 

erityistuomioistuimista säädetään lailla. Perustuslain 99 §:n mukaan ylintä 

tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa käyttää korkein oikeus sekä hal-

lintolainkäyttöasioissa korkein hallinto-oikeus. 

Edellä mainitut perastuslainsäannökset osoittavat 

tuomioistuinlaitoksen yleisen kaksijakoisen rakenteen sekä tehtävien 

pääsääntöisen jaon yleisten tuomioistuinten ja hallintotuomioistuinten välillä. 

Kyseiset säännökset eivät kuitenkaan voi tyhjentävästi ja täysin poissulkevasti 

määritellä eri tuomioistuinten välistä toimivallanjakoa, vaikkakin on selvää, 

ettei esimerkiksi hallintolainkäytön piiriin kuuluvia tehtäviä voida kuin 

poikkeuksellisesti ja rajatusti osoittaa yleisille tuomioistuimille. 

Perustuslakivaliokunta onkin eräissä tilanteissa pitänyt 

mahdollisena, että valitus hallintoviranomaisen päätöksestä ohjataan yleiseen 



 

tuomioistuinlinjaan, edellyttäen kuitenkin, että tälle on osoitettavissa erityisiä 

hyväksyttäviä syitä (ks. PeVL 9/2001 vp, PeVL 54/2001 vp). 

Perustuslakivaliokunnan käytännössä hyväksyttävänä syynä on pidetty ainakin 

tällaisen valitusasian läheistä liityntää yleisessä tuomioistuimessa muutoin 

käsiteltävään asiaryhmään. 

Perustuslakivaliokunta on tosin lausunnossaan PeVL 4/2005 vp 

kokonaisarvion perusteella katsonut, ettei hallinnollisen seuraamusmaksun 

määräämistä koskevaa markkinaoikeuden päätöstä koskevaa valitusta voitu 

ohjata korkeimpaan oikeuteen, vaan se tuli ohjata hallintolainkäyttölaissa 

säädetyllä tavalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Tuolloisessa asetelmassa 

asiaan vaikuttivat kuitenkin merkittävät oikeusturvanäkökohdat, kuten 

markkinaoikeuden ensi asteessa tekemää päätöstä koskevan valitusoikeuden 

riippuminen korkeimman oikeuden myöntämästä valitusluvasta ja summaarisen 

siviiliprosessimenettelyn sopimattomuus silloin, kun muutoksenhaun kohteena 

oli julkisen vallan käyttöön perustuva päätös hallinnollisen seuraamuksen 

määräämisestä. Valiokunta pitikin ehdotusta ongelmallisena paitsi perustuslain 

98 ja 99 §:n, myös oikeudenmukaista oikeudenkäyntiä koskevan perustuslain 

21 §:n kannalta. 

Nyt käsillä olevassa lakiehdotuksessa on kyse muutoksenhausta 

ÖljypäästÖmaksun määräämistä koskevaan päätökseen ja siihen liittyviin 

turvaamistoimenpiteitä koskeviin päätöksiin. Suomen valtiosäännön 

näkökulmasta öljypäästömaksu on hallinnollinen seuraamus, jota koskevan 

päätöksen on tehnyt hallintoviranomainen. Lähtökohtaisesti kyse on siten 

hallintolainkäytön piiriin kuuluvasta asiasta, jonka osoittaminen yleiseen 

tuomioistuinlinjaan - johon merioikeuskin käräjäoikeuden osana kuuluu - 

edellyttää erityisiä hyväksyttäviä perusteita. Asian valtiosääntöoikeudelliseen 

arviointiin erityisesti perustuslain 21 §:n näkökulmasta vaikuttaa myös se, 

miten valituslinjan valinta vaikuttaa oikeusturvan toteutumiseen 

oikeudenkäynnissä. 

Oikeusturvan kannalta muutoksenhakutien osoittaminen 

merioikeuteen ja edelleen jatkovalitusmahdollisuuksin hovioikeuteen ei ole 

ongelmallinen. Tältä osin on huomattava, että lakiehdotuksen 19 m §:n mukaan 

asian käsittelystä on soveltuvin osin voimassa, mitä oikeudenkäynnistä 

rikosasiassa säädetään. Rikosprosessuaaliseen menettelyyn sisältyy jo läh-

tökohtaisesti merkittäviä takeita valittajan oikeusturvalle. Valittajalla on myös 

mahdollisuus saada asiansa käsitellyksi ainakin kahdessa eri 



 

tuomioistuinportaassa. Näin ollen vastaavia oikeusturvaongelmia, joiden vuoksi 

perustuslakivaliokunta lausunnossaan PeVL 4/2005 vp suhtautui torjuvasti 

valitustien ohjaamiseen yleiseen tuomioistuimeen hallintotuomioistuimen 

sijasta, ei tässä tapauksessa ole olemassa. 

Hallituksen esityksessä valitustieratkaisua on perusteltu 

merioikeudellisen erityisasiantuntemuksen sekä asioiden keskittämisen 

tarpeella. Koska samasta asiasta voidaan määrätä sekä hallinnollinen että 

rikosoikeudellinen seuraamus pidetään esityksessä perusteltuna käsittelyn 

toteuttamista kummassakin tapauksessa saman tuomioistuinlinjan piirissä. Li-

säksi valinnan tueksi viitataan näin saatavaan öljypäästömaksun 

tehokkaampaan täytäntöönpanoon Euroopan unionin oikeusapuyleissopimuksen 

perusteella (ks. HE, s. 31 -32). 

Pidän hallituksen esityksessä esitettyjä perusteita valitulle 

poikkeukselliselle muutoksenhakutielle riittävinä perustuslain 98 ja 99 §:n 

kannalta. Arvioon vaikuttaa myös se, että kyse on suhteellisen vähäisestä 

poikkeamisesta pääsäännöstä, jonka mukaan hallintoviranomaisen päätöksestä 

valitetaan normaalisti hallintotuomioistuimiin hallintoprosessuaali-sessa 

menettelyssä. Kun myöskään perustuslain 21 §:ään liittyvät 

oikeusturvanäkökohdat eivät estä hallituksen esityksessä omaksuttua 

muutoksenhakujärjestelmää, pidän 1. lakiehdotusta tältä osin 

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomana. 

Muutoksenhakujärjestelmään liittyvänä yksityiskohtana kiinnitän 

huomiota siihen, että 19 g §:n 3 momentin mukaan aluksen pysäyttämispäätöstä 

ja vakuuden asettamispäätöstä on noudatettava muutoksenhausta huolimatta. 

Kun otetaan huomioon päätöksiin sisältyvät merkittävät taloudelliset 

ulottuvuudet, olisi mielestäni oikeusturvanäkökulmasta perusteltua lisätä 

kyseiseen säännökseen lisävaatimukseksi, että päätöksiä on noudatettava 

muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 



 

Perustuslakivaliokunnalle 
4.10.2005 
 
 
 

Mikael Hiden: 
 
Lausunto hallituksen esityksestä 77/05 vp laeiksi aluksista aiheutuvan ympäristön 
pilaantumisen ehkäisemisestä annetun lain ja sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n 
muuttamisesta 
 
 
 
 

Kun en ole voinut saapua asiassa kuultavaksi valiokunnan tämänpäiväiseen kokoukseen, 

toimitan lausuntoni sihteerin pyynnöstä ohessa kirjallisena. Sihteerin aikaisemman kirjeen 

mukaisesti kyse on nyt erityisesti vain muutoksenhakua koskevien säännösten tarkastelusta. 

Olen lisäksi ymmärtänyt niin, että huomiota vaativana ei tässä ole niinkään pidetty PL 21 

§:ssä säädettyyn oikeusturvaan liittyviä kysymyksiä, vaan muutoksenhakutien valintaa. 

Kysymys olisi siten siitä, että Öljypäästömaksun määräämistä koskevasta 

hallintoviranomaisen päätöksestä ei ehdotuksen mukaan haettaisi muutosta 

hallintotuomioistuimesta, vaan yleisestä tuomioistuimesta (Helsingin käräjäoikeudessa 

toimivasta merioikeudesta). Rajoitun seuraavassa vain tämän kysymyksen käsittelyyn. 
 
 
 
 
 

Perustuslain 98 §:ssä säädetään tuomioistuimista ja PL 99 §:ssä ylimpien tuomioistuinten 

tehtävistä. Nämä säännökset selvästi edellyttävät, että tuomioistuinlaitoksen kokonaisuus on 

järjestetty kahteen tuomioistuinlinjaan, yleisiin tuomioistuimiin ja hallintotuomioistuimiin 

ja että ylintä tuomiovaltaa näissä linjoissa käyttävinä eliminä ovat korkein oikeus ja korkein 

hallinto-oikeus. Vaikka tuomioistuinlaitoksen tällaisen perusjaon muuttaminen ei olekaan 

mahdollista ilman perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä, ei perustuslain hevin voida 

sanoa vaativan tällaisen kahtiajaon - yleiset tuomioistuimet ja niihin kuuluvat (rikos- ja 

riita)asiat ja hallintotuomioistuimet ja niihin kuuluvat hallintoasiat - jäähnöksettömän 

tarkkaa noudattamista tuomitsemistoimintaa koskevissa yksityiskohtaisissa järjestelyissä. 

Perustuslain säätämisasiakirjoissa ei havaitakseni ole mitään viitettä siihen, että em. 

säännöksille olisi tarkoitettu tällaista merkitystä (HE 1/98 vp, s. 155-157; pevm 10/98 vp s. 

29-30). Tällaista merkitystä ei tietääkseni liitetty - kirjallisuudessa tai käytännössä - 

myöskään Hallitusmuodon vastaaviin säännöksiin, joita perustuslain nykyisten säännösten 

todettiin säätämisasiakirjoissa pääosin tai ilman asiallisia oikeustilan muutoksia vastaavan. 

Päinvastoin voidaan todeta esimerkiksi, että työtuomioistuimen tekemiselle ylimmäksi 
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oikeusasteeksi työehtosopimusriidoissa ei katsottu olevan estettä, vaikka silloinen HM 53 § 

edellytti ilman varauksia korkeimman oikeuden käyttävän ylintä tuomiovaltaa 

oikeusasioissa. Asiallisestikin voitaisiin pitää epätarkoituksenmukaisena sitä, että kunkin 

asian laatua koskevat päätelmät aina ehdottomasti ja muista näkökohdista riippumatta 

ratkaisisivat sen, minkälaisessa tai minkä linjan tuomioistuimessa asia voidaan saattaa 

käsiteltäväksi. 
 

Perustuslakivaliokunta on uuden perustuslain säätämisen jälkeen joitakin kertoja kosketellut 

kysymystä hallintoviranomaisen ratkaisua koskevan muutoksenhaun ohjaamisesta yleisiin 

tuomioistuimiin. Lausunnossa pevl 9/01 vp oli kysymys vangin oikeudesta hakea muutosta 

ehdonalaisen vapautuksen lykkäämistä koskevaan hallintoviranomaisen päätökseen . 

Valiokunta piti ratkaisua PL 98 ja 99 §:n säännökset huomioon ottaen poikkeuksellisena, 

mutta järjestelyä tapauksessa perusteltuna lähinnä nähtävästi siksi, että muutoksenhaku tuli 

näin suunnatuksi siihen tuomioistuinlinjaan, jossa varsinaiset vankeusrangaistuksetkin 

määrättiin. Lausunnossa pevl 54/01 vp oli kyseessä sikäli hiukan samantapainen tilanne, 

että siinä oli ehdotettu säilöön otettujen ulkomaalaisten säilössäpidon aikaisia oikeuksia 

koskevasta hallintoviranomaisen päätöksestä valitustie yleisiin tuomioistuimiin. Valiokunta 

totesi järjestelyn poikkeukselliseksi, mutta katsoi kuitenkin olevan perusteita ohjata 

muutoksenhaku samalle tuomioistuinlinjalle, jossa käsitellään myös kysymys säilöön 

ottamisesta. 
 

Viime maaliskuussa annetussa lausunnossa pevl 4/05 vp oli kysymys mm. siitä, että 

muutoksenhaku Rahoitustarkastuksen määräämistä rikemaksuista ja muista hallinnollisista 

seuraamuksista ohjattiin tehtäväksi markkinaoikeuteen. Valiokunta totesi em. aikaisempiin 

lausuntoihinsa viitaten lyhyesti jälleen tällaisen järjestelyn poikkeukselliseksi. Sen jälkeen 

valiokunta käsitteli laajahkosti muutoksenhaun sitomista valituslupaan ja kysymystä 

viranomaisen muutoksenhakuoikeudesta ja kritisoi ehdotusta , että ko. asioiden käsittelyssä 

noudatettaisiin säännöksiä hakemusasioiden käsittelystä. Sen jälkeen valiokunta totesi    

ehdotetun sääntelyn muodostuvan    "kaiken kaikkiaan 

 
ongelmalliseksi perustuslain 21 §:n sekä perustuslain   98 ja 99 §:n näkökulmasta." 

Valiokunta edellytti säätelyä "siksi" tarkistettavaksi niin, 

"että viranomaisen päätökseen haetaan muutosta markkinaoikeudelta siten kuin 
hallintolainkäytössä säädetään ja että markkinaoikeuden päätökseen haetaan muutosta 
niin ikään hallintolainkäytöstä säädetyllä tavalla eli valittamalla korkeimpaan 



 

hallinto-oikeuteen. Säätelyn tällainen tarkistaminen on edellytys 3. lakiehdotuksen 
käsittelemiselle tavallisen lain säätämisjärjestyksessä." 

 

Lausuman viimeisen virkkeen sisältö on selvä. Jossain määrin epäselvältä sen sijaan 

näyttää, mikä paino lausumassa oli pantu muutoksenhakutielle sellaisenaan - yleiset 

tuomioistuimet vai hallintotuomioistuimet - ja kuinka paljon oli kysymys noudatettavista 

prosessuaalista säännöksistä , ts. muutoksenhakulupamenettelyn ja hakemusasioiden 

käsittelymenettelyn torjumisesta. Kannanoton merkitys juuri muutoksenhakutien valinnan 

mahdollisuuden kannalta jää hieman epäselväksi siihen nähden, että myös yleisissä 

tuomioistuimissa voidaan olla soveltamatta muutoksenhakulupamenettelyä ja 

hakemusasioiden käsittelytapaa ja että kannanotossa ei toisaalta lainkaan tarkasteltu em. 

aikaisemmissa lausunnoissa merkittävänä seikkana pidettyä kysymystä mahdollisista syistä 

ko. muutoksenhakutien valintaan. 
 

Valiokunnan em. kannanototkin huomioon ottaen on mielestäni PL 98 ja 99 §:n säännösten 

sisältö ymmärrettävä niin, että perustuslaki ei edellytä tuomioistuinmenettelyjen 

järjestämisessä yksityiskohdissakin tiukkaa jakoa hallintoasioiden käsittelyyn 

hallintomomioistuimissa ja muiden - "yleisten" - asioiden käsittelyyn yleisissä 

tuomioistuimissa. Perustuslaissa säädetyn perusjaotuksen voidaan kuitenkin katsoa 

edellyttävän, että tästä perusjaottelusta ei yksityiskohdissakaan poiketa kevein perustein, 

esim. vain vähäisten taloudellisten syiden vuoksi, vaan poikkeamiseen pitää olla asialliset 

toiminnalliset perusteet. 
 

Ne perusteet, joita hallituksen esityksessä on esitetty (s. 14-16 ja 31- 32) öljypäästömaksua 

koskevien muutoksenhakujen ohjaamiselle yleisten tuomioistuinten linjaan, ovat 

nähdäkseni sillä tavoin asiallisesti merkittäviä ja sekä ÖljypäästÖmaksun määräämisen 

tavoitteisiin että myös asianosaisen oikeusturvan asiantuntevaan toteuttamiseen liittyviä, 

ettei ole PL 98 ja 99 §:stä johtuvia esteitä tällaisen linjavalinnan omaksumiselle. Minusta ei 

tässä konkreettisessa asetelmassa olisi oikein vakuuttavaa luonnehtia ehdotettua 

muutoksenhakutietä edes PL 98 ja 99 §:n säännöksiin huonosti soveltuvaksi. Sellaiselle 

tulkinnalle, että ehdotetun muutoksenhakutien jo sellaisenaan, siis muutoksenhakuiin)an 

valintana, katsottaisiin olevan suoraan ristiriidassa perustuslain kanssa, ei mielestäni 

mitenkään ole riittäviä perusteita eikä tällaisen tiukan talkintalinjan kehittely luultavasti 

olisi pitkän päälle edes tarkoituksenmukaista. Kuten alussa viittasin, kannanotto tähän 

muutoksenhakuiin) aa koskevaan kysymykseen ei merkitse lakiehdotuksen arviointia 

oikeusturvaa koskevan PL 21 §:n kannalta. 
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- hallintotieteiden tohtori Jukka Viljanen 

- professori Veli-Pekka Viljanen. 
 

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- professori Mikael Hiden. 
 
 
 
HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen 

ehkäisemisestä annettua lakia liittämällä siihen uusi 2 a luku öljypäästömaksusta. Maksu 

määrätään hallinnollisena seuraamuksena öljyn tai öljypitoisen seoksen päästökiel-lon 

rikkomisesta sisäisillä aluevesillä, aluemerellä ja Suomen talousvyöhykkeellä. Päästöstä 

edellytetään olevan objektiivista näyttöä, mutta muuten maksu määrätään tahallisuudesta 

tai tuottamuksellisuudesta riippumatta. Määrältään ja vaikutuksiltaan vähäisistä 

päästöistä maksua ei määrätä. 

Maksu on tarkoitus määrätä aluksen omistajalle tai laivanisännälle, ja sen suuruus 

määräytyy taulukon mukaan päästön määrän ja aluksen koon perusteella. Öljypäästö-

maksua ei kuitenkaan voi määrätä sille, joka on lainvoimaisesti tuomittu rangaistukseen 

kyseisestä öljypäästöstä. ÖljypäästÖmaksun määrää rajavartiolaitos. 

Päästömaksusta voi valittaa Helsingin käräjäoikeudessa toimivaan merioikeuteen. 

Asian käsittelystä on omat erityissäännöksensä ja lisäksi on soveltuvin osin voimassa, 

mitä oikeudenkäynnistä rikosasioissa säädetään. Maksu on tarkoitus panna täytäntöön 

sen jälkeen, kun se on tullut lainvoimaiseksi. 

Esitykseen sisältyy lisäksi ehdotus sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n 

muuttamisesta. 

Ehdotetut lait on tarkoitetut tulemaan voimaan noin neljän kuukauden kuluttua 

niiden hyväksymisestä ja vahvistamisesta. 

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa pohditaan, onko öljypäästömaksua pidet-

tävä hallinnollisena sanktiona vai rikosoikeudellisena seuraamuksena. Kun maksuvel-

vollisuus perustuu objektiiviseen vastuuseen ja maksusta vapautuminen maksuvelvolli-
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sen näytön varaan, saattaa se olla ongelmallinen perustuslain 21 §:n ja Euroopan ihmis-

oikeussopimuksen 6 artiklan 2 kappaleen mukaisen syyttömyysolettaman kannalta. 

Muutoksenhakutien ohjaamista hallintolainkäyttölmjasta poiketen tuomioistuinlinjalle 

ensivaiheessa Helsingin käräjäoikeudessa toimivaan merioikeuteen ei pidetä perustuslain 

98 §:n kannalta ongelmallisena, jos sille esitetään asianmukaiset perustelut. Koska 

samasta öljypäästöstä voidaan määrätä sekä hallinnollinen että rikosoikeudellinen seu-

raamus, on perusteltua, että kummankin seuraamuksen tuomioistuinkäsittely tapahtuu 

samaa tuomioistuinlinjan piirissä. Lakiehdotukset on katsottu voitavan käsitellä tavalli-

sen lain säätämisjärjestyksessä. 
 
 
 
VALIOKUNNAN KANNANOTOT 
 
 
Perustelut 
 

Yleistä 

Lakiesityksen tarkoituksena on tehostaa Itämeren suojelua öljykuljetusten aiheuttamien 

riskien vähentämiseksi sekä laittomien, tahallisten öljypäästöjen lopettamiseksi. Öljyn ja 

Öljypitoisen seoksen päästökiellon noudattamista ja kiellon yleistä vaikuttavuutta eh-

dotetaan tehostettavaksi ottamalla käyttöön hallinnollinen öljypäästömaksu, joka on ri-

kosoikeudellista rangaistusta taloudellisesti tuntuvampi seuraamus, mikä määrätään ri-

kosoikeudellista rangaistusta yksinkertaisemmassa ja tehokkaammassa menettelyssä. Se 

ei edellyttäisi esitutkinnan toimittamista eikä asianosaisen haastamista oikeudenkäyntiin. 

Nykyisin rikoslain 48 luvun 1—4 §:n mukaisesti rangaistaan syyllisyyden tasosta 

riippuen eri asteisesta ympäristön turmelemisesta ja ympäristörikkomuksesta sekä alus-

jätelain 28 §:n mukaisesti kyseisen lain vastaisesta alusjäterikkomuksesta. Rikosoikeu-

dellista rangaistusjärjestelmää pidetään edelleen ensisijaisena keinona torjua öljypäästöt, 

sillä 19 e §:n perusteella öljypäästömaksua ei voida määrätä sille, joka on lainvoimaisesti 

tuomittu rangaistukseen samasta öljypäästöstä. Vastaavasti maksun määränneen 

viranomaisen on poistettava maksu, jos maksuun velvoitettu myöhemmin tuomitaan 

rangaistukseen samasta öljypäästöstä. ÖljypäästÖmaksun on katsottava kuitenkin 

täydentävän rikosoikeudellista järjestelmää tarjoamalla nopean ja tehokkaan puuttumisen 
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laittomiin öljypäästöihin. Kun Ruotsissa on käytössä vastaavanlaiset sanktiot, näyttäisi 

Itämeren suojelun valvonta näin tehostuvan. Perustuslakivaliokunnan mielestä la-

kiehdotus täyttää hyväksyttävä perusteen vaatimukset ja perustuslain 20 §:n 2 momentin 

mukaisen julkisen vallan pyrkimyksen turvata jokaiselle oikeus terveelliseen ympä-

ristöön. 
 

ÖljypäästÖmaksun perusteet 

Öljypäästömaksua ei ole pidettävä rikosoikeudellisena rangaistuksena, vaan se on luon-

nehdittavissa sanktioluontoiseksi hallinnolliseksi seuraamukseksi. Seuraamusmaksua ei 

voida pitää perustuslain 81 §:n mukaisena verona tai maksuna. Sen tarkoitus ei ole val-

tion menojen rahoittaminen eikä se ole korvaus tai vastike julkisen vallan maksuvelvol-

liselle antamista eduista tai palveluista (esim. PeVL 61/2002 vp, s. 5/II, PeVL 46/2004 

vp, s. 3/II —4/1 ja PeVL 12/2005 vp, s. 3/1). Koska siihen sisältyy merkittävää julkisen 

vallan käyttöä, on sen perusteista säädettävä perustuslain 2 §:n 3 momentin nojalla lailla. 

Tämä edellyttää, että laissa täsmällisesti ja selkeästi määrätään muun muassa maksu-

velvollisuudesta ja maksun suuruuden perusteista sekä maksuvelvollisen oikeusturvasta. 

Myös lain täytäntöönpanon perusteista tulee säätää lain tasolla. 

Valtiolle maksettavan öljypäästömaksun määrää 1. lakiehdotuksen 19 f §:n nojalla 

rajavartiolaitos. Lailla voidaan rajavartiolaitokselle perustaa valta määrätä kyseinen 

hallinnollinen seuraamusmaksu. 

Alusjätelain 10 §:n 1 momentin mukaisesta öljypäästökiellon rikkomisesta sisäi-

sillä aluevesillä, aluemerellä ja Suomen talousvyöhykkeellä määrätään öljypäästömaksu, 

mistä kiellosta on eräitä lievennyksiä lain 11 §:ssä. Maksuvelvollinen määritellään 19 b 

§:n 2 momentissa, jonka mukaan öljypäästömaksu määrätään luonnolliselle henkilölle 

tai oikeushenkilölle, joka rikkomuksen tapahtumahetkellä on aluksen omistaja tai 

laivaisäntä. Maksun suuruus taas määrätään 19 c §:ssä päästön määrän ja aluksen brut-

tovetoisuuden perusteella lain liitteenä olevan maksutaulukon mukaan. Perustuslakiva-

liokunnan mielestä sääntely on asianmukaista ja täyttää lakitasoiselta sääntelyltä vaadit-

tavan täsmällisyyden ja selkeyden vaatimukset. 

Sakon täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:ään on 2. lakiehdotuksen mukaan tar-

koitus ottaa uusi 8 kohta. Sen mukaan aluksista aiheutuvan ympäristön pilaantumisen 
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ehkäisemisestä annetun lain 19 b §:ssä tarkoitettu öljypäästömaksu pannaan täytäntöön 

tässä laissa säädetyssä tarkoituksessa. Tämäkin sääntely täyttää lakitasoisen sääntelyn 

edellyttämät täsmällisyyden ja selkeyden vaatimukset. 
 

Selvitysvelvollisuus 

Öljypäästömaksun määrääminen edellyttää 1. lakiehdotuksen perustelujen mukaan ob-

jektiivista näyttöä siitä, mikä alus kielletyn päästön on aiheuttanut. Sen sijaan sitä, kuka 

aluksella päästön aiheutti tai toimiko hän tahallisesti tai tuottamuksellisesti ei päästö-

maksun määräämiseksi edellytetä. Tämä merkitsee muodollisesta syyllisyysvaatimuk-

sesta luopumista ja objektiivisen vastuu ottamista. Ankaraa vastuuta on tarkoitus koh-

tuullistaa sillä, että maksu voidaan jättää määräämättä alusjätelain 11 §:n tai alusjätease-

tuksen 3 §:n nojalla tahi päästön vähäisyyden vuoksi ja että maksusta on mahdollisuus 

saada 19 d §:n nojalla vapautus tai alennus. Viranomaisen asiana on arvioida näytön riit-

tävyys päästömaksun määräämiseksi samoin kuin päästön vähäisyys. Maksuvelvollisen 

taas on osoitettava maksuvelvollisuudesta vapautumisen tai sen alentamisen peruste. 

Lakiehdotuksen perustelujen mukaan öljypäästömaksu on asiallisesti rinnastettavissa ri-

kosoikeudelliseen seuraamukseen, mikä vuoksi tässä kohden voidaan puhua myös kään-

netystä todistustaakasta. 

Perustuslakivaliokunnan mielestä ÖljypäästÖmaksun määrääminen on hallintoasi-

an käsittelyä, johon sovelletaan hallintolakia. Sen 31 §:n 1 momentin mukaan rajavar-

tiolaitoksen on huolehdittava asian riittävästä ja asianmukaisesta selvittämisestä hank-

kimalla asian ratkaisemiseksi tarpeelliset tiedot ja selvitykset. Mikäli selvityksessä käy 

ilmi, että kielletty päästö on tietystä aluksesta 19 b §:n 1 momentissa mainitulla meri-

alueella, voidaan öljypäästömaksu määrätä. Näin ollen päästömaksua koskeva päätök-

senteko ei perustu käännettyyn todistustaakkaan eikä siinä voi noudattaa syyllisyysolet-

tamaan, koska hallintolaki asettaa rajavartiolaitokselle ensisijaisen selvitysvatuun.Vaik-

ka kyseessä on hallinnollinen seuraamusmaksu, on sen käsittelyssä soveltuvin osin otet-

tava huomioon mahdolliset rinnasteisuudet rikosoikeudelliseen rangaistukseen. Tällöin 

perustuslain 8 §:n rikosoikeudellinen laillisuusperiaate tulee lähtökohtaisesti sovelletta-

vaksi samoin kuin Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan 2 kohdan mukainen 
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syyttömyysolettaman noudattaminen. Lakiehdotukseen ei näin ymmärrettynä sisälly 

valtiosääntöoikeudellisia ongelmia. 
 

Muutoksenhaku 

Lakiehdotuksen 19 k §:n mukaan maksuvelvollisella on oikeus hakea muutosta öljy-

päästömaksua koskevaan rajavartiolaitoksen päätökseen, aluksen pysäyttämispäätök-

seen ja vakuuden asettamispäätökseen valittamalla Helsingin käräjäoikeudessa toimi-

vaan merioikeuteen. Hallintovalitustiestä poikkeamista perustellaan mm. tuomioistuimen 

merioikeudellisella erityisasiantuntemuksella. Koska samasta öljypäästöstä voidaan 

määrätä sekä rikosoikeudellinen että hallinnollinen seuraamus, pidetään lakiehdo-

tuksessa perusteltuna, että molempien seuraamuksien tuomioistuinkäsittely tapahtuu sa-

man tuomioistuinlinjan piirissä. Muutoksenhaun ohjaamista yleiseen tuomioistuimeen 

puoltaa lakiehdotuksen perustelujen mukaan lisäksi se, että myös maksuvelvollisen kuu-

lemisessa ja maksupäätöksen tiedoksiannossa voitaisiin käyttää EU:n oikeusapusopi-

musta. Kun maksupäätöksistä osa kansainvälisen merenkulun luonteen vuoksi on panta-

va täytäntöön muualla kuin Suomessa, on perusteltua ohjata täytäntöönpanoon ja keski-

näiseen oikeusapuun liittyvät seikat Helsingin käräjäoikeuden yhteydessä toimivaan 

merioikeuteen. 

Muutoksenhakua koskevia säännöksiä on tarkasteltava perustuslain tuomioistuimia 

ja niiden tehtäviä koskevien 98 ja 99 §:n kannalta sekä oikeusturvaa koskeva perus-

tuslain 21 §:n kannalta. Tuomioistuinten perusjako määritellään perustuslain 3 §:n 3 mo-

mentissa, jonka mukaan tuomiovaltaa käyttävät riippumattomat tuomioistuimet, ylimpi-

nä tuomioistuimena korkein oikeus ja korkein hallinto-oikeus. Yleisiä tuomioistuimia 

ovat perustuslain 98 §:n 1 momentin mukaan korkein oikeus, hovioikeudet ja käräjäoi-

keudet. Yleisin hallintotuomioistuimia taas ovat mainitun §:n 2 momentin mukaan kor-

kein hallinto-oikeus ja alueelliset hallinto-oikeudet. Perustuslain 99 §:n 1 momentin pe-

rusteella ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa käyttää korkein oikeus sekä hallinto-

lainkäyttöasioissa korkein hallinto-oikeus. 

Perustuslakivaliokunta on pitänyt muutoksenhakutien ohjaamista hallintoviran-

omaisen päätöksestä käräjäoikeuteen poikkeuksellisena järjestelynä. Poikkeaminen on 

ollut mahdollista kuitenkin perustellusta syystä (PeVL 9/2001 vp, s. 2/2, PeVL 12/2001 
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vp, s. 3/1, PeVL 54/2001 vp, s. 5/II). Äskettäin valiokunta on todennut valituksen hal-

lintoviranomaisen päätöksestä määrätä hallinnollinen seuraamusmaksu olevan hallinto-1 

unkäyttö- eikä riita- tai rikosasia, joissa asioissa valitustie tulee ohjata viime kädessä 

korkeimpaan hallinto-oikeuteen (PeVL 4/2005 vp, s. 2—3). Tällöin asiaan vaikutti mer-

kittävät oikeusturvanäkökohdat, kuten markkinaoikeuden ensi asteessa tekemää päätöstä 

koskeva valitusoikeuden riippuminen korkeimman oikeuden myöntämästä valitusluvasta 

ja summaarisen siviiliprosessimenettelyn sopimattomuus silloin, kun muutoksenhaun 

kohteena oli julkisen vallan käyttöön perustuva päätös hallinnollisen seuraamuksen 

määräämisestä. 

Perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan oikeusturvan kannalta on pidettävä 

mahdollisena, että valitustie alusjätelaissa ohjattaisiinkin Helsingin käräjäoikeuden 

yhteydessä olevan merioikeuden sijasta Vaasan hallinto-oikeuteen, joka on erikoistunut 

vesilain ja ympäristönsuojelulain mukaisten asioiden käsittelyyn. Kuitenkin ympäristön 

pilaantumiseen liittyvää asiantuntemusta tärkeämpää on 1. lakiesityksessä merioikeuteen 

liittyvien ongelmien ratkaiseminen. Suomen talousvyöhykkeellä kauttakulussa olevan 

aluksen saattaminen vastuuseen öljypäästöistä on kansainvälistä merioikeutta, jolloin 

tulee sovellettavaksi muun muassa YK:n merioikeussopimus. Sen vuoksi valiokunta 

katsoo, että vain Helsingin käräjäoikeuden yhteydessä olevalla merioikeudella on 

asioiden käsittelyyn riittävä asiantuntemus. 

Nykyisin kauttakulussa olevien alusten öljypäästöihin kohdistuvien rikosoikeu-

dellisten sanktioiden täytäntöönpano on ollut vaikeaa ja hidasta. Äskettäin voimaan tul-

leen Euroopan unionin neuvoston puitepäätöksen (2005/214/YOS 24.2.2005) johdannon 

1 ja 2 kohdan mukaan Euroopan neuvosto on hyväksynyt vastavuoroisen tunnustamisen 

periaatteen, josta olisi tuleva unionin oikeudellisen yhteistyön peruskivi sekä riita- että 

rikosasioissa. Vastavuoroisuuden tunnustamisen periaatetta olisi sovellettava myös 

oikeus- ja hallintoviranomaisten määräämiin seuraamuksiin niiden täytäntöönpanon 

helpottamiseksi muussa jäsenvaltiossa kuin siinä, jossa seuraamukset on määrätty. 

Päätöksellä tarkoitetaan 1 artiklan a kohdan mukaan lopullista päätöstä, jolla luonnolli-

nen tai oikeushenkilö velvoitetaan taloudellisen seuraamuksen suorittamiseen ja jonka 

on antanut päätöksen antaneen valtion muu viranomainen kuin tuomioistuin mainitun 

valtion kansallisen lainsäädännön nojalla lainrikkomuksena rangaistavien tekojen joh-
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dosta edellyttäen, että kyseisellä henkilöllä on tilaisuus saattaa asia sellaisen tuomiois-

tuimen käsiteltäväksi, jolla on toimivalta erityisesti rikosasioissa. Öljypäästömaksupää-

toksen täytäntöönpano puitepäätöksen johdosta edellyttää muutoksenhaun ohjautumista 

yleiseen tuomioistuimeen. Valmistelussa olevan Puitepäätöksen kansallisessa täytän-

töönpanolaissa, jota koskeva esitys on tarkoitus antaa eduskunnalle vuoden 2006 aikana, 

on lähdetty siitä, että puitepäätös on sovellettavissa öljypäästömaksun kaltaisiin hal-

linnollisten taloudellisten seuraamusten täytäntöönpanoon. Samalla tavoin vastaava tuo-

mioistuinta koskeva vaatimus asetetaan myös EU:n oikeusapuyleissopimuksessa 3 artik-

lan 1 kappaleessa. Prosessin tehokkuuden kannalta on tärkeää, että maksuvelvollisen 

kuuleminen ja maksupäätöksen tiedoksianto voisivat perustua EU:n oikeusapusopimuk-

seen, jolloin sekä täytäntöönpanoon että keskinäiseen oikeusapuun liittyvät kysymykset 

on penisteltua käsitellä merioikeudessa. Myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 ar-

tiklan 2 ja 3 kohdista johtuvat syyttömyysolettama ja oikeus suulliseen oikeudenkäyntiin 

puoltavat asian käsittelyä yleisessä tuomioistuimessa. 

Perustuslakivaliokunta katsoo tässä tapauksessa olevan riittävät asialliset ja toi-

nrinnalliset perusteet ohjata rajavartiolaitoksen asettamasta öljypäästömaksusta valitus 

yleiseen tuomioistuimeen eli Helsingin käräjäoikeuden yhteydessä olevaan merioikeu-

teen ja sieltä edelleen hovioikeuteen ja korkeimpaan oikeuteen. Sääntely ei ole ristirii-

dassa perustuslain 98 ja 99 §:n kanssa. Säädettyjen tuomioistuinlinjojen yksityiskohtai-

nen noudattaminen kaikilta osin ei saa tukea perustuslain esitöistä (HE 1/1998 vp, s. 

155—157 ja PeVM 10/1998 vp, s. 29—30). Siitä huolimatta perustuslakivaliokunta kui-

tenkin korostaa, että muutoksenhakutien ohjaaminen hallintoviranomaisen päätöksestä 

yleiseen tuomioistuimeen on aina poikkeus eikä tästä tuomioistuinlinjojen välisestä pe-

rusjaottelusta tule kevein perustein poiketa. 

Lakiehdotuksen mukaan käsittely merioikeudessa noudattelee ehdotuksen 19 m 

§:n 1 momentin mukaan rikosprosessin vaatimuksia, mitä menettely jo lähtökohtaisesti 

takaa valittajan oikeusturvan. Valittaja voi lisäksi saada asiansa käsitellyksi ainakin 

kahdessa tuomioistuimessa, jolloin asian käsittelyyn ei liity sen kaltaisia oikeusturvaon-

gelmia, joiden vuoksi valiokunta äskettäin torjui valitustien yleiseen tuomioistuimeen 

hallintotuomioistuimen sijasta (PeVL 4/2005 vp, s. 2—3). Päästömaksua ei 19 p §:n pe-

rusteella myöskään saa panna täytäntöön ennen kuin se on tullut lainvoimaiseksi. Tältä 
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osin menettely on valiokunnan omaksuman linjan mukainen (PeVL 4/2004 vp, s. 7/II). 

Perustuslakivaliokunta pitää 1. lakiehdotuksen oikeusrurvajärjestelyjä perustuslain 21 

§:n mukaisina. 

Aluksen pysäyttämispäätöstä ja vakuuden asettamispäätöstä on 1. lakiehdotusken 

19 g §:n 3 momentin perusteella noudatettava muutoksenhausta huolimatta. Päätöksiin 

liittyvien merkittävien taloudellisten seuraamusten vuoksi ja oikeusturvan kannalta pitää 

perustuslakivaliokunta asianmukaisena täydentää säännöstä siten, että päätöksiä on 

noudatettava muutoksenhausta huolimatta, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää, 

 

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen 

lain säätämisjärjestyksessä. 
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Pe VL/HE 77/2005 vp lausuntoluonnokseen 7.10. tehdyt korjaukset 

Kappale 11,4-5 lauseet (ed. Thors) 

ÖljypäästÖmaksun on katsottava kuitenkin täydentävän rikosoikeudellista järjestelmää tarjoamalla nopean 
ja tehokkaan puuttumisen laittomiin öljypäästöihin,^©ka näin tehostaa Itämeren suojelua. «S^ggä 
Ruotsissa on käytössä vastaavanlaiset sanktiotpuoltaa myö3 niiden lcäyttöä: Perustuslakivaliokunnan ... 
 

Kappale 1 6 , 3 lause (ed. R. Ojalan huomautus) 
 
Tämä merkitsee luopumista muodollisesta syyllisyyaolettnmapta, jonka mukaan rikoksesta epäillyn 
syyllisyys on vahvistettava laillisessa oikeudenkäyntimenettelyssä. Ehdotuksessa korostetaan objektiivisen 
vastuun ottamista, jolla tarkoitetaan, että erityyppisten ulkoisten tapahtumien toteaminen riittää syy-
yhteyden osoittamiseen rikosvastuun kannalta. 

Seuraava lause on syytä jakaa omaksi kappaleekseen 16 a ja sen jälkeiset lauseet kappaleeksi 16 b. Kapple 

17,4 lause (ed. R. Ojalan huomautus) 

Näin ollen päästömaksua koskeva päätöksenteko ei perustu käännettyyn todistustaakkaan, koska 
hallintolaki asettaa rajavartiolaitokselle ensisijaisen selvitysvastuun ennen maksun määräämistä. 
Siinä noudatetaan myös syyttömyysolettamaa. 
 
Kappale 20, 3 lause 
 
Äskettäin valiokunta on todennut valituksen hallintoviranomaisen päätöksestä määrätä hallinnollinen 
seuraamusmaksu olevan hallintolainkäyttö- eikä riita- tai rikosasia. Ensin mainituissa asioissa valitustie 
onkin ollut tapana ohjata viime kädessä korkeimpaan hallinto-oikeuteen (PeVL 4/2005 vp s. 2-3). 
 
Kappale 21-24 tilalle (ed. Lapintien ja Thorsin huomautukset) 
 
Ehdotettuun sääntelyyn ei liity oikeusturvaongelmia. Asian käsittelyssä on 19 m §:n mukaan soveltuvin 
osin voimassa, mitä säädetään oikeudenkäynnistä rikosasiassa. Tähän menettelyyn sisältyy lähtökohtaisesti 
rakeiSTvalittajan oikeusturvalle. Valittaja voi lisäksi saada asiansa käsitellyksi ainakin kahdessa 
tuomioistuinportaassa. Ehdoteriu^valitustieratkaisT^fisValiokunnan  ' mielestä perasteS»merioikeudellisen 
erityisasiantuntemuksen samoin kuin asioiden keskittämisen kannalta. Myös ÖljypäästÖmaksun 
tehokkaaseen eurooppalaiseen täytäntöönpanoon liittyvät näkökohdat puoltavat valitustien ohjaamista 
merioikeuteen. Sääntely ei valiokunnan mielestä tässä tapauksessa muodostu ongelmalliseksi perustuslain 
21 §:n tai perustuslain 98 ja 99 §:n näkökulmasta. 
 
Maksupäätöstä ei 1. lakiehdotuksen 19 p §:n perusteella saa panna täytäntöön ennen kuin päätös on tullut 
lainvoimaiseksi. Ehdotus on tältä osin valiokunnan aiemman kannan mukainen (PeVL 4/2004 vp s. 7/U). 


