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Hallituksen esitys Eduskunnalle väylämaksulaiksi  

 
 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi 

väylämaksulaki, jolla kumottaisiin nykyinen 
väylämaksulaki. Lailla uudistettaisiin väylä-
maksun perusteita koskevia säännöksiä, jotka 
koskevat aluksesta suoritettavan väylämak-
sun määräytymistä. Lisäksi väylämaksulaki 
saatettaisiin vastaamaan verolain vaatimuk-
sia.  

Väylämaksu määräytyisi pääsääntöisesti 
aluksen jääluokkaan perustuvan yksikköhin-
nan sekä aluksen nettovetoisuuden perusteel-
la. Väylämaksu määräytyisi samojen perus-
teiden mukaisesti sekä koti- että ulkomaan-
liikenteessä oleville aluksille. Lain sovelta-
misalan ulkopuolelle jäisivät suurno-
peusaluksia lukuun ottamatta nettovetoisuu-
deltaan alle 300 olevat alukset.  

Aluksen jääluokan määräytymistä koskevat 
säännökset poistettaisiin väylämaksulaista ja 

siirrettäisiin alusten jääluokista ja jäänmurta-
ja-avustuksesta annettavaan lakiin.  

Laissa säädettäisiin maksuvapautuksista ja 
alennetusta väylämaksusta. Lisäksi lailla 
säädettäisiin väylämaksun ilmoitusvelvolli-
suudesta, määräämisestä ja kantamisesta, 
maksunoikaisusta maksunsaajan hyväksi, jäl-
kimaksatuksesta sekä oikeussuojakeinoista. 
Ehdotus sisältäisi lain soveltamisen kannalta 
keskeiset määritelmät. Tullilaitos vastaisi 
väylämaksatuksen toimittamisesta ja valvon-
nasta.  

Laki liittyy vuoden 2006 talousarvioesityk-
seen ja on tarkoitettu käsiteltäväksi sen yh-
teydessä. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 1 
päivänä tammikuuta 2006 samaan aikaan 
alusten jääluokkia ja jäänmurtaja-avustusta 
koskevan lain kanssa. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 
1 Nykyti la  

1.1. Lainsäädäntö ja käytäntö 

Väylämaksua koskeva lainsäädäntö 

Väylämaksuista säädetään väylämaksulais-
sa (708/2002) ja sen nojalla annetussa valtio-
neuvoston asetuksessa väylämaksusta 
(719/2002), jotka tulivat voimaan 1 päivänä 
syyskuuta 2002. Väylämaksulailla kumottiin 
vuonna 1980 annettu väylämaksulaki siihen 
myöhemmin tehtyine muutoksineen. Vuoden 
2002 lailla ei muutettu väylämaksun maksu-
perusteita. Kyseessä oli teknisluonteinen uu-
distus, jolla pyrittiin poistamaan jäämaksu-
luokkatodistuksiin liittynyt väylämaksun 
kiertäminen.  

Väylämaksun perimisen tarkoituksesta 
säädetään lain 1 §:ssä. Sen mukaan valtiolle 
kannetaan väylämaksua merenkulussa käy-
tettävien julkisten kulkuväylien ja vesiliiken-
teelle tarpeellisten turvalaitteiden rakentami-
sesta, ylläpidosta ja hoidosta sekä jäänmurta-
jien avustustoiminnasta valtiolle aiheutunei-
den kustannusten kattamiseksi. Väylämaksu-
tuloja on käytetty myös alusliikennepalvelun 
(VTS-toiminta) aiheuttamien kustannusten 
kattamiseen.  

Väylämaksulain mukaisia toimivaltaisia vi-
ranomaisia ovat tulliviranomaiset ja Meren-
kulkulaitos. Väylämaksun kantamisesta vas-
taa tulliviranomainen (3 §).  

Merenkulkulaitos antaa talviliikennevaati-
muksia koskevat määräykset ja vahvistaa lu-
ettelon hyväksyttyjen luokituslaitosten anta-
mia luokitusmerkintöjä vastaavista suomalai-
sista jääluokista (12 §), vahvistaa väylämak-
sun perusteena käytettävän aluksen jääluokan 
(13 §) ja antaa alukselle jääluokkatodistuksen 
(14 §). Käytännössä merkittävä on myös Me-
renkulkulaitoksen toimivalta myöntää alen-
nuksia tai vapautuksia väylämaksusta (28 §). 

Väylämaksulain 5 §:n mukaan maksuvel-
vollinen on jokainen, joka harjoittaa rekiste-
röidyllä suomalaisella aluksella tai ulkomai-
sella aluksella kauppamerenkulkua Suomen 

vesialueella. Maksun suorittamisesta vastaa-
vat 6 §:n perusteella laivanisäntä ja se, joka 
laivanisännän puolesta ilmoittaa aluksen tu-
loselvitettäväksi tai toimii kotimaanliiken-
teessä laivanisännän edustajana. Aluksen il-
moittajalla ja edustajalla tarkoitetaan käytän-
nössä laivanselvittäjää eli laivameklaria.   

Laki sisältää myös säännökset, jotka kos-
kevat maksukerroista  johtuvaa  maksuva-
pautusta sekä muita maksuvapautuksia (19 ja 
20 §).  

Väylämaksulaissa maksunoikaisusta ja jäl-
kimaksatuksesta säädetään 21–24 §:ssä.  
 
 
Väylämaksun perusteet 

Väylämaksun määräytymiseen ja sen suu-
ruuteen vaikuttavat aluksen liikenteen laatu, 
aluksen jääluokka ja nettovetoisuus sekä 
aluskäyntien lukumäärä.  

Väylämaksulaissa erotetaan ulkomaanlii-
kenteen väylämaksu ja kotimaanliikenteen 
väylämaksu.  

Ulkomaanliikenteen väylämaksu kannetaan 
kertamaksuna, kun alus saapuu ulkomailta 
Suomeen. Kertamaksun suuruus määräytyy 
aluksen nettovetoisuuden ja jääluokan perus-
teella.  

Kotimaanliikenteen väylämaksu puolestaan 
kannetaan 8 §:n mukaan vuosimaksuna ka-
lenterivuosittain ja sen suuruus määräytyy 
aluksen nettovetoisuuden perusteella. Koti-
maanliikenteen väylämaksun maksaminen 
vaikuttaa väylämaksulain 9 §:n perusteella 
myös sen jälkeen maksettavien ulkomaanlii-
kenteen maksujen suuruuteen. Jos alus, josta 
on suoritettu kotimaanliikenteen väylämaksu, 
saapuu saman kalenterivuoden aikana ulko-
mailta Suomeen, väylämaksuna kannetaan 
puolet täysimääräisestä ulkomaanliikenteen 
kertamaksusta.  

On tavanomaista, että säännöllisesti ulko-
mailta Suomeen liikennöivät alukset maksa-
vat kotimaanliikenteen väylämaksun, jotta 
maksurasitus jää pienemmäksi. 

Väylämaksu lasketaan aluksen jääluokan ja 
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nettovetoisuuden perusteella. Näistä kahdesta 
aluksen teknisestä ominaisuudesta jääluokka 
vaikuttaa keskeisesti aluksesta maksettavaan 
väylämaksuun. Aluksen jäissäkulkuominai-
suuksia kuvaavia jääluokkia, aikaisemmalta 
nimeltään jäämaksuluokkia, on käytetty väy-
lämaksun ja sitä edeltävien merenkulkumak-
sujen perusteena jo 1920-luvulta lähtien.  

Väylämaksulain 12 §:n mukaan alukset 
kuuluvat jäissäkulkuominaisuuksiensa perus-
teella kuuteen jääluokkaan. Jääluokat ovat 
erikoisjääluokka I A Super, jääluokat I A, I B 
ja I C sekä jääluokat II ja III. Jääluokkiin II 
ja III kuuluvat alukset, joita ei ole vahvistettu 
jäissäkulkua varten. Väylämaksulain 12 §:n 3 
momentin mukaan Merenkulkulaitos antaa 
tarkemmat määräykset talviliikennevaati-
muksista, joista ilmenevät eri jääluokkien vä-
liset erot. Voimassaolevat määräykset aluk-
sen rakennetta ja konetehoa koskevista talvi-
liikennevaatimuksista (jääluokkamääräykset) 
ovat vuodelta 2002.    

Väylämaksulain 13 §:n nojalla Merenkul-
kulaitoksen tarkastaja tai laitoksen valtuut-
tama ulkopuolinen tarkastaja vahvistaa aluk-
sen jääluokan laivanisännän pyynnöstä.  

Väylämaksulain 14 §:n perusteella aluksen 
jääluokasta annetaan jääluokkatodistus, jossa 
yksilöidään jääluokan vahvistamisen perus-
teena olleet tiedot.  

Väylämaksulain 19 §:ssä säädetään maksu-
vapautuksesta, jonka mukaan säännöllisesti 
Suomeen liikennöivät alukset voivat tietyn 
määrän kertamaksuja suoritettuaan vapautua 
enemmistä väylämaksuista saman kalenteri-
vuoden aikana. Vähintään 120 matkustajalle 
rekisteröity matkustaja-alus, josta on suori-
tettu väylämaksut 32 kerralta tai muu alus, 
josta on suoritettu väylämaksut 10 kerralta, 
on vapautettu saman kalenterivuoden aikana 
enemmistä ulkomaanliikenteen maksuista. 
Jos maksun suuruuteen vaikuttavat tiedot 
muuttuvat siten, että kertamaksu nousee, 
aluksesta on suoritettava lisää väylämaksua.  

Saimaan kanavalle suuntautuvan matkan 
yhteydessä peritään alukselta puolet väylä-
maksusta sekä silloin, kun alus samalla tuo 
ulkomailta lastia Suomen rannikon satamaan, 
että silloin, kun alus vie lastia ulkomaille 
Suomen rannikon satamasta.  

Käytännössä merkittävä on väylämaksulain 
28 §:ssä säädetty Merenkulkulaitoksen toi-
mivalta myöntää poikkeuksia täysimääräise-

nä suoritettavasta väylämaksusta. Merenkul-
kulaitos voi kirjallisesta hakemuksesta yksit-
täistapauksissa myöntää alennuksen väylä-
maksusta tai vapautuksen väylämaksun suo-
rittamisesta taikka määrätä jo suoritetun väy-
lämaksun tai osan siitä palautettavaksi. Pää-
tökset tehtiin aikaisemmin liikenne- ja vies-
tintäministeriössä, josta ne siirrettiin  Meren-
kulkulaitokseen väylämaksulain 1 päivänä 
tammikuuta 1999 voimaantulleella muutok-
sella.   

Jos alukselta puuttuu voimassaoleva jää-
luokkatodistus, ulkomaanliikenteen väylä-
maksu kannetaan lain 17 §:n perusteella jää-
luokan III mukaan. Jos aluksesta on annettu 
virheellisiä tietoja, joiden perusteella alus on 
saanut paremman jääluokan kuin pitäisi, väy-
lämaksut kannetaan 18 §:n perusteella myös 
jääluokan III mukaan siltä ajalta, jona aluk-
sen jääluokka on ollut virheellinen.  

Väylämaksuasetuksen 1 § sisältää ulko-
maanliikenteen väylämaksun maksutaulukon, 
jonka perusteella jääluokkaan ja nettovetoi-
suuteen perustuva väylämaksu määräytyy. 
Maksun suuruus on porrastettu voimakkaasti 
eri jääluokkien välillä. Sen perusteella esi-
merkiksi jääluokkaan I A kuuluva alus mak-
saa kaksinkertaisen väylämaksun jääluok-
kaan I A Super kuuluvaan alukseen verrattu-
na. Jääluokkaan II kuuluva alus maksaa yli 
viisinkertaisen maksun jääluokkaan I A Su-
per kuuluvaan alukseen verrattuna. Kerta-
maksun katoksi on asetuksen 1 §:ssä säädetty 
109 140 euroa.  

Väylämaksuasetuksen 2 §:ssä säädetään 
kotimaanliikenteen väylämaksun laskemises-
ta aluksen nettovetoisuuden ja maksuyksikön 
perusteella.  

Väylämaksujen vuotuinen maksukertymä 
on ollut vuonna 2000 noin 66,3 miljoonaa 
euroa, vuonna 2001 noin 68,2 miljoonaa eu-
roa, vuonna 2002 ja 2003 noin 72,5 miljoo-
naa euroa sekä vuonna 2004 noin 74,1 mil-
joonaa euroa. Valtion talousarvioesityksessä 
vuodelle 2005 väylämaksutulojen määräksi 
on arvioitu noin 73,7 miljoonaa euroa ja ta-
lousarvioesityksessä vuodelle 2006 noin 76,3 
miljoonaa euroa.  

Väylämaksutulot painottuvat kalenterivuo-
den alkuun, koska säännöllisesti Suomeen 
liikennöivät alukset vapautuvat väylämaksu-
lain 19 §:n perusteella enemmistä maksuista 
maksettuaan väylämaksut joko 10 matkalta 
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(lastialukset) tai 32 matkalta (matkustaja-
alukset).  

 
Harkinnanvaraiset maksunhuojennukset  

Erilaisia alennusmahdollisuuksia on ollut 
jo nykyistä väylämaksulakia edeltävässä 
lainsäädännössä. Esimerkiksi vuoden 1980 
väylämaksulain 6 §:n perusteella kauppa- ja 
teollisuusministeriö pystyi myöntämään 
alennuksen tai vapautuksen väylämaksusta 
taikka palautuksen jo suoritetusta maksusta.  

Väylämaksulain 28 §:n perusteella Meren-
kulkulaitos voi kirjallisesta hakemuksesta 
yksittäistapauksessa myöntää alennuksen tai 
vapautuksen väylämaksun suorittamisesta 
taikka määrätä jo suoritetun väylämaksun tai 
osan siitä palautettavaksi, jos:  

1) matkailun, rannikko- tai kauttakulkulii-
kenteen edistämiseen liittyvät näkökohdat tai 
Suomen ulkomaankaupan edistämiseen liit-
tyvät painavat syyt sitä vaativat; taikka  

2) maksun periminen täysimääräisenä olisi 
olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen kohtuu-
tonta.  

Matkailun edistämiseksi on myönnetty 85 
prosentin alennus risteilyaluksille, jotka ovat 
käyneet Suomessa lähinnä kesäaikana. Me-
renkulkulaitos päätti vuosiksi 2004 ja 2005 
risteilyalusten ulkomaanliikenteen kertamak-
sun enimmäismääräksi 45 000 euroa.  

Kauttakulkuliikenteen edistämiseksi on 
alennuksia myönnetty halpojen bulk-
tavaroiden kuljettamiseksi Venäjältä kolman-
siin maihin Suomen kautta. Alennuksia on 
myönnetty esimerkiksi lannoitteiden, rauta-
pelletin ja kemikaalien kuljettamiseen. Alen-
nuksilla on jossain määrin voitu parantaa 
Suomen satamien kilpailukykyä suhteessa 
Baltian maiden satamiin. Ulkomaankaupan 
edistämiseksi alennuksia on myönnetty joi-
denkin halpojen tavaroiden kuten silakoiden 
tai kiviaineisten uusviennille.  

Ilmeisen kohtuuttomuuden perusteella 
alennusta on myönnetty sellaisissa tapauksis-
sa, joissa alus on käyttänyt vain pienen osan 
lastauskapasiteetistaan ulkomaankauppaan 
liittyvässä kuljetuksessa. Osalastin perusteel-
la väylämaksua on alennettu kaavamaisesti 
joko 50 tai 75 prosentilla riippuen siitä, pal-
jonko aluksen lastauskapasiteetista on käytet-
ty.  

Lisäksi ilmeisen kohtuuttomuuden perus-

teella on myönnetty alennuksia ja vapautuk-
sia jääluokkaepäselvyyksistä seuranneisiin 
väylämaksujen jälkimaksatusvaatimuksiin. 
Merenkulkulaitos on huojentanut aluskohtai-
sesti virheellisten jääluokkien aiheuttamia 
jälkimaksatusvaatimuksia sellaisissa tapauk-
sissa, joissa aluksen jääluokka on alentunut 
vähäisten puutteiden vuoksi. Jälkimaksatus-
vaatimuksia koskevia huojennuspäätöksiä on 
tehty vuoden 2003 lopusta lähtien.  

Väylämaksulain 28 §:n perusteella anne-
tuilla alennuksilla on risteilyalusten osalta ol-
lut suuri merkitys risteilyaluskäyntien saami-
seksi Suomeen. Huojennuspäätöksillä on voi-
tu poistaa myös jääluokkaepäselvyyksistä 
johtuvia kohtuuttomuuksia ja välttää tarpeet-
tomia oikeudenkäyntejä.  

Muilla harkinnanvaraisilla alennuksilla on 
ollut merkitystä joillekin harvoille satamille 
tai pienille elinkeinonharjoittajaryhmille.  

Merenkulkulaitos on vuosina 2002–2004 
tehnyt keskimäärin noin 250 maksunhuojen-
nuspäätöstä vuodessa. Kun jääluokkaepäsel-
vyyksistä johtuvat alennuspäätökset jätetään 
kokonaistarkastelun ulkopuolelle, osalastin 
perusteella tehdyt alennuspäätökset ovat 
muodostaneet kappalemääräisesti noin 50 
prosenttia kaikista päätöksistä vuosina 2002–
2004. Risteilyalusliikennettä koskevien pää-
tösten osuus on ollut samaan aikaan noin 30 
prosenttia kaikista päätöksistä.   

Rahamäärän perusteella tarkasteltuna mer-
kittävimmät alennukset on myönnetty ristei-
lyalusliikenteelle. Vuosina 2002–2004 ristei-
lyaluksilta kannettiin väylämaksuja yhteensä 
noin 9,3 miljoonaa euroa. Ilman alennusta 
risteilyalusten väylämaksut olisivat olleet yh-
teensä noin 65,6 miljoonaa euroa. Muilla pe-
rusteilla myönnettyjen alennusten euromäärä 
on ollut huomattavasti pienempi. Muille kuin 
risteilyaluksille myönnettiin alennuksia vuo-
sina 2002–2004 siten, että väylämaksuja 
kannettiin yhteensä noin 8,6 miljoonaa euroa, 
kun alentamaton väylämaksu olisi ollut yh-
teensä 14,6 miljoonaa euroa.  

Merenkulkulaitos on vuodesta 2003 lähtien 
huojentanut noin 120 alusta koskevat jälki-
maksatusvaatimukset.  
 
1.2. Kansainvälinen kehitys sekä ulko-

maiden ja EU:n lainsäädäntö  

Merenkulkumaksut perustuvat useissa 
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maissa aluksen bruttovetoisuuteen. Suomen 
väylämaksujärjestelmä on ainutlaatuinen, 
koska maksu perustuu aluksen nettovetoisuu-
teen ja jääluokkaan. Ruotsissa aluksen jää-
luokka vaikuttaa ainoastaan alukselle annet-
tavaan jäänmurtaja-avustukseen.  

Ruotsissa väylämaksuista säädetään ase-
tuksessa (Förordning om farledsavgift 
1997:1121), joka sisältää yleiset säännökset 
väylämaksuista, sekä 1 päivänä joulukuuta 
2004 annetuissa Merenkulkulaitoksen mää-
räyksissä väylämaksusta (Sjöfartsverkets fö-
reskrifter om farledsavgift; SJÖFS 2004:26). 
Lisäksi väylämaksun määrään vaikuttavien 
ympäristöpäästöjen laskemisesta on säädetty 
22 päivänä joulukuuta 1998 annetuissa Me-
renkulkulaitoksen määräyksissä (Sjöfartsver-
kets föreskrifter om villkor för miljödifferen-
tierad farledsavgft SJÖFS 1998:13). Maksu-
järjestelmään on tehty tarkistuksia, jotka ovat 
tulleet voimaan 1 päivänä tammikuuta 2005.  

Väylämaksun määrä perustuu Ruotsissa 
aluksen bruttovetoisuuteen ja ympäristöpääs-
töihin sekä kuljetettavaan lastiin. Bruttove-
toisuuden perusteella määräytyvä osuus väy-
lämaksusta ilmoitetaan maksuna vetoisuus-
yksikköä kohden. Esimerkiksi matkustaja-
aluksesta ja junalautasta maksetaan 1,80 
Ruotsin kruunua bruttovetoisuusyksikköä 
kohden. Ympäristöpäästöinä on huomioitu 
aluksen typpioksidipäästöt sekä aluksen käyt-
tämän polttoaineen rikkipitoisuus. Jos niitä 
koskevat säädetyt raja-arvot alittuvat, alus 
saa alennusta bruttovetoisuuden perusteella 
määräytyvästä maksusta. Lastin perusteella 
maksetaan väylämaksua 3,24 Ruotsin kruu-
nua lastitonnia kohden. Jos lastina on erik-
seen määriteltyä halpaa bulkkitavaraa, maksu 
lastitonnia kohden on pienempi.  

Myös Ruotsissa on aluskäyntien lukumää-
rään perustuvia alennuksia. Säännöllisesti 
liikennöivien alusten väylämaksut ovat tietyn 
aluskäyntimäärän ylittyessä halvempia. 
Aluskäyntien lukumäärän tarkastelujaksona 
käytetään kalenterikuukautta.  

Ruotsissa jääluokista säädetään 23 päivänä 
marraskuuta 2000 annetussa asetuksessa (Is-
brytarförordning 2000:1149) ja 10 päivänä 
maaliskuuta 2003 annetuissa Merenkulkulai-
toksen määräyksissä (Sjöfartsverkets före-
skrifter och allmänna råd om finsk-svensk is-
klass; SJÖFS 2003:4). Suomessa voimassa-
olevista jääluokkamääräyksistä poiketen 

ruotsalaisiin määräyksiin sisältyy säännös, 
jonka mukaan toisessa Euroopan unionin jä-
senmaassa tai Euroopan talousalueeseen kuu-
luvassa maassa alukselle hyväksytyn jääluo-
kan on katsottava täyttävän myös suomalais-
ruotsalaiset jääluokkamääräykset kyseisen 
luokan osalta. Edellytyksenä on, että aluksen 
turvallisuustaso on yhtäläinen molempien 
määräysten perusteella.  

Ruotsin järjestelmä poikkeaa suomalaisesta 
myös siinä, että aluksen jääluokasta ei anneta 
erillistä jääluokkatodistusta. Luokituslaitok-
sen alukselle antama luokitusmerkintä hy-
väksytään sellaisenaan ilman erillistä viran-
omaispäätöstä.  
 
 
1.3. Nykytilan arviointi 

Jääluokka väylämaksun perusteena 

Voimassa oleva väylämaksulainsäädäntö, 
jossa maksu on perustunut ennen kaikkea 
aluksella olevaan jääluokkaan, on taannut 
ympärivuotisen liikenteen ja alueellisesti ta-
sapuolisen ulkomaankaupan toimintaedelly-
tykset. Ongelmia on esiintynyt aluksen jää-
luokkaan liittyen tapauksissa, joissa aluksen 
rakenne tai koneteho ei vastaa luokituslaitok-
sen aluksella antamaa luokitusmerkintää ja 
sen perusteella Merenkulkulaitoksen aluksel-
le antamaa jääluokkatodistusta.  

Merenkulkulaitos ja tullilaitos ryhtyivät 
vuoden 1999 lopulla selvittämään väylämak-
sun kantamisen yhteydessä ilmenneitä jää-
maksuluokkiin liittyviä epäselvyyksiä. Myös 
eduskunnan liikenne- ja viestintävaliokunta 
teki liikenne- ja viestintäministeriölle selvi-
tyspyyntöjä asian johdosta. Selvityksissä 
esille tulleet epäselvyydet johtivat väylämak-
sulain ja -asetuksen uudistamiseen vuonna 
2002.  

Vuoden 2002 väylämaksulaissa vanhat 
toistaiseksi voimassaolevat jäämaksuluokka-
todistukset säädettiin uudistettaviksi ja niiden 
voimassaoloaika säädettiin määräaikaiseksi. 
Samalla todistuksen nimi muutettiin jääluok-
katodistukseksi.  

Samassa yhteydessä väylämaksusta anne-
tulla valtioneuvoston asetuksella säädettiin 
niistä asiakirjoista, jotka laivanisännän on 
annettava tarkastajalle jääluokan määräämis-
tä varten. Jääluokkatodistuksia uusittaessa 
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luokituslaitoksen antamaa luokitusmerkintää 
verrattiin niihin muihin asiakirjoihin, jotka 
laivanisäntä luokitustodistuksen lisäksi toi-
mitti tarkastajalle. Vertailussa esille tuli pal-
jon odotettua enemmän aluksia, jotka eivät 
olleet vuoden 1985 jäämaksuluokkamääräys-
ten mukaisia eivätkä myöskään aluksille luo-
kitusmerkintöjä antaneiden luokituslaitosten 
sääntöjen mukaisia. Luokituslaitokset olivat 
siten antaneet omien sääntöjensä vastaisia 
luokitusmerkintöjä. Puutteet olivat yleensä 
vähäisiä, mutta niiden huomioonottaminen 
johti useissa tapauksissa jääluokan huomat-
tavaan alenemiseen. Jääluokkaselvitysten yh-
teydessä tuli esille myös eroavuus vuoden 
1985 jääluokkamääräysten jääluokkasyväystä 
koskevan suomenkielisen tekstin sekä eng-
lannin- ja ruotsinkielisten tekstien välillä. 

Havaitut epäselvyydet jääluokissa johtivat 
siihen, että Merenkulkulaitos on ilmoittanut 
tulliviranomaisille tiedot niistä aluksista, jot-
ka ovat maksaneet väylämaksuja virheellisen 
jääluokan perusteella. Tulliviranomainen on 
näiden ilmoitusten perusteella käynnistänyt 
jälkimaksatustoimenpiteet ja vaatinut mak-
suvelvollisia varustamoita tai varustamon 
suomalaisia edustajia (laivanselvittäjiä) suo-
rittamaan virheellisen jääluokan perusteella 
määräämättä jääneitä maksuja kuluvalta vuo-
delta ja kolmelta sitä edeltävältä vuodelta.  

Jälkimaksatusvaatimukset on ulkomaisten 
alusten osalta kohdistettu ensisijaisesti koti-
maisiin laivanselvittäjiin, jotka vastaavat 
maksun suorittamisesta ulkomaalaisten lai-
vanisäntien ohella. Koska jälkimaksatusvaa-
timukset ulottuvat taannehtivasti usean vuo-
den päähän ja maksuna vaaditaan huonoim-
man jääluokan mukaan määräytyvää sum-
maa, laivanselvittäjiltä vaadittavat summat 
ovat useassa tapauksessa kohonneet huomat-
tavan korkeiksi. Laivanselvittäjillä ei ole ol-
lut mahdollisuutta varautua jälkimaksatus-
vaatimusten aiheuttamaan riskiin.  

Merenkulkulaitos on joulukuun 2002 ja 
toukokuun 2005 välisenä aikana ilmoittanut 
tulliviranomaisille yli 270 aluksen tiedot jäl-
kimaksatustoimenpiteitä varten. Lisätutki-
musten jälkeen Merenkulkulaitos on perunut 
jälkimaksatuspyynnön noin 90 aluksen osal-
ta, koska alusten on katsottu täyttävän jää-
luokkamääräykset tai olevan luokan sääntö-
jen mukaisia. Yli puolet jälkiperintään ilmoi-
tetuista aluksista on sellaisia, joilla on ollut 

puutteita jääluokkamääräysten edellyttämäs-
sä rungon jäävahvistuksen ulottuvuudessa. 
Lopuilla on ollut vajausta jääluokan edellyt-
tämässä konetehossa tai rakenteellisia puut-
teita.  

Merenkulkulaitos on väylämaksulain 28 
§:n perusteella kohtuullistanut virheellisten 
jääluokkien aiheuttamia väylämaksuja yli sa-
dan aluksen osalta. Kyse on ollut pääasiassa 
aluksen rungon jäävahvistukseen liittyvästä 
vajauksesta, joka on suuruudeltaan vastannut 
vuoden 1985 jääluokkamääräysten virheellis-
tä sanamuotoa aluksen jääluokkasyväystä 
koskevassa määräyksessä. 

Merenkulkulaitos on katsonut, että virheel-
lisen jääluokan aiheuttama jälkiperintä on 
ilmeisen kohtuutonta, jos vähäisestä puut-
teesta aluksen jäävahvistuksessa seuraa anka-
rimmillaan satojentuhansien eurojen maksu-
seuraamus. Merenkulkulaitoksen arvion mu-
kaan kohtuullistamisratkaisuja joudutaan te-
kemään siihen saakka, kunnes jääluokka-asia 
on ratkaistu lainsäädännöllisesti.  

Väylämaksulain perusteella Merenkulku-
laitos on vahvistanut luettelon hyväksyttyjen 
luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä 
vastaavista suomalaisista jääluokista. Hyväk-
sytyllä luokituslaitoksella tarkoitetaan alus-
ten tarkastamiseen ja katsastamiseen valtuu-
tettuja laitoksia sekä merenkulun viranomais-
ten asiaan liittyviä toimia koskevista yhteisis-
tä säännöistä ja standardeista annetun neu-
voston direktiivin 94/57/EY, niin sanottu 
luokituslaitosdirektiivi, mukaisesti hyväksyt-
tyä laitosta. Käsitteen määritelmä sisältyy 
muun muassa alusten katsastuksista annet-
tuun asetukseen (1123/1999).  

Vastaavuuden periaatteena on ollut, että 
luokituslaitosten sääntöjen mukaan rakenne-
tun aluksen turvallisuustaso vastaa suoma-
lais-ruotsalaisten jääluokkamääräysten mu-
kaan rakennetun aluksen turvallisuustasoa. 
Vastaavuutta ei ole määritelty siten, että luo-
kituslaitoksen sääntöjen mukaan rakennetun 
aluksen tulisi kaikilta osin vastata suomalais-
ruotsalaisten jääluokkamääräysten mukaan 
rakennettua alusta. 

Pääsääntönä jääluokkaa määrättäessä on ol-
lut, että se vahvistetaan hyväksytyn luokitus-
laitoksen alukselle antamassa luokitustodis-
tuksessa olevan luokitusmerkinnän perusteel-
la. Merenkulkulaitoksen tulkinnan mukaan 
aluksen rakenteen poikkeaminen suomalais-
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ruotsalaisista jääluokkamääräyksistä ei vält-
tämättä tarkoita, että aluksella olisi virheelli-
nen jääluokka. Luokituslaitoksen sääntöjen 
mukaan rakennetun aluksen jääluokan oi-
keellisuutta arvioidaan vastaavuusluettelon ja 
luokituslaitoksen omien sääntöjen perusteel-
la. 

 
Euroopan yhteisöjen komission käynnistämä 
valvontamenettely 

Euroopan yhteisöjen komissio antoi 21 
päivänä maaliskuuta 2002 Suomelle viralli-
sen huomautuksen (2001/2264), joka koski 
väylämaksulainsäädännön mukaista väylä-
maksujen perimisjärjestelmää.  

Huomautuksen mukaan Suomen väylä-
maksujen perimisjärjestelmä, jonka mukaan 
aluksilta peritään erisuuruisia maksuja sen 
mukaan, harjoittavatko ne kotimaan- vai ul-
komaanliikennettä, rajoittaa palveluiden tar-
joamisen vapautta neuvoston asetuksen 
(ETY) N:o 4055/86 1 artiklan vastaisella ta-
valla. Komission viittaamassa artiklassa sää-
detään, että vapaus tarjota jäsenvaltioiden vä-
lisiä merikuljetuspalveluja sekä jäsenvaltioi-
den ja kolmansien maiden välisiä meriliiken-
teen alan palveluja koskee niitä jäsenvaltion 
kansalaisia, jotka ovat muusta jäsenvaltiosta 
kuin se, jolle palvelut on tarkoitettu. 

Suomen 14 päivänä toukokuuta 2002 an-
taman vastauksen mukaan koti- ja ulkomaan-
liikenteen välinen jako perustuu objektiivi-
sesti hyväksyttäviin syihin, jotka liittyvät 
maksunkantojärjestelmään, liikenteen laa-
tuun sekä väylämaksuilla katettaviin palve-
luihin.  

Kotimaanliikenteen tavarakuljetukset liit-
tyvät usein matkoihin, jotka eivät tapahdu sa-
tamasta satamaan. Tästä syystä kotimaanlii-
kenteen osalta on valittu mahdollisimman 
yksinkertainen maksunkantojärjestelmä, jos-
sa maksu kannetaan kerran kalenterivuodes-
sa. Lisäksi pelkästään kotimaanliikenteessä 
olevat alukset ovat usein niin pieniä, ettei nii-
tä käytetä ulkomaanliikenteeseen ja että pää-
osa niiden tekemistä matkoista on hyvin ly-
hyitä. Tärkein kotimaan satamien välillä kul-
jetettava tavaralaji on öljytuotteet, joita kulje-
tetaan myös ulkomaanmatkoja tekevillä aluk-
silla. Niiden vuotuinen maksurasite on yhtä 
suuri kuin pelkästään ulkomaanliikenteessä 
olevilla aluksilla. Lisäksi väylämaksuilla ka-

tettavat palvelut on mitoitettu ulkomaanlii-
kenteen tarpeita vastaavasti. Pelkästään ko-
timaanliikenteen alukset eivät pääasiassa voi 
liikkua jääolosuhteissa eivätkä käyttää hy-
väkseen jäänmurtajapalveluita. Toisaalta 
alukset ovat niin pieniä, että ne eivät tarvitse 
niin syviä kulkuväyliä kuin ulkomaanliiken-
teen alukset.  

Valvontamenettelyn seuraavassa vaiheessa 
komissio antoi 11 päivänä marraskuuta 2003 
perustellun lausunnon, jossa todetaan, että 
Suomi on jättänyt täyttämättä palvelujen tar-
joamisen vapauden periaatteen soveltamises-
ta annetun asetuksen mukaiset velvollisuu-
det. Komissio viittaa perustellussa lausun-
nossaan siihen, että Suomessa aluksilta peri-
tään erisuuruisia maksuja sen mukaan, har-
joittavatko ne koti- vai ulkomaanliikennettä. 
Komission mukaan tällainen järjestelmä on 
palvelujen tarjoamisen vapauden periaatteen 
soveltamisesta jäsenvaltioiden väliseen meri-
liikenteeseen sekä jäsenvaltioiden kolmansi-
en maiden väliseen meriliikenteeseen anne-
tun neuvoston asetuksen (ETY) N:o 4055/86 
1 artiklan vastainen.  

Perusteltuun lausuntoon 8 päivänä tammi-
kuuta 2004 annetussa vastauksessaan Suomi 
on todennut, että väylämaksulain uudistamis-
työ on käynnissä ja kotimaanliikenteen väy-
lämaksu tullaan poistamaan.  

Kotimaanliikenteen väylämaksun poista-
minen tulee merkitsemään, että EU-maiden 
aluksilla, jotka ovat voineet hyödyntää koti-
maanliikenteen väylämaksun suorittamisesta 
aiheutuvaa ulkomaanliikenteen väylämaksun 
alennusta, väylämaksut tulevat nousemaan ja 
muiden kuin EU-maiden alusten väylämaksut 
tulevat laskemaan.  

Komissio on päättänyt 16 päivänä joulu-
kuuta 2004 nostaa kanteen Suomea vastaan 
Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa.  
 
2.  Esityksen tavoitteet  ja  keskeiset  

ehdotukset  

2.1. Tavoitteet  

Esityksen tavoitteena on korvata nykyinen 
väylämaksukäytäntö järjestelmällä, joka 
poistaa kotimaanliikenteen vuosimaksuun 
liittyvät ongelmat sekä yksinkertaistaa mak-
sujärjestelmää. Esitys ei lisäisi merenkulun 
kustannuksia, vaan väylämaksua kerättäisiin 
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aiempaa väylämaksua vastaava määrä. Li-
säksi esityksellä saatettaisiin väylämaksu-
lainsäädäntö verolailta edellytetylle tasolle. 

Lakiehdotuksen tavoitteena on turvata 
edelleen Suomen ulkomaankaupan toiminta-
edellytykset turvallisella ja Suomen olosuh-
teisiin sopivalla tonnistolla, mikä mahdollis-
taa ympärivuotisen alusliikenteen Suomen eri 
alueilla. Lisäksi tavoitteena on kotimaisen 
huoltovarmuuden turvaamiseksi riittävän ko-
timaisen aluskannan turvaaminen.  
 
2.2. Keskeiset ehdotukset  

Esityksessä ehdotetaan, että nykyisessä 
väylämaksulaissa olevat alusten jääluokkiin 
liittyvät säännökset poistettaisiin ja niitä kos-
kevat säännökset siirrettäisiin alusten jää-
luokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetta-
vaan lakiin.  

Esityksessä ehdotetaan, että väylämaksu-
järjestelmää yksinkertaistettaisiin siten, että 
jääluokkiin perustuvia maksuluokkia vähen-
nettäisiin nykyisestä kuudesta neljään. Mak-
suluokkia olisivat edelleen jääluokat I A Su-
per ja I A. Jääluokat I B ja I C muodostaisi-
vat yhdessä yhden maksuluokan kuten myös 
jääluokat II ja III.  Alukselta perittävä yksik-
köhinta olisi alhaisin jääluokassa I A Super 
ja korkein jääluokissa II ja III.  

Nykyinen väylämaksu on porrastettu aluk-
sen koon mukaan kolmeen erisuuruiseen yk-
sikköhintaan jokaisessa jääluokassa. Lakieh-
dotuksessa väylämaksua yksinkertaistettai-
siin siten, että väylämaksu perustuisi kaikissa 
jääluokissa yhteen yksikköhintaan. Aluksen 
väylämaksu laskettaisiin siten, että aluksen 
nettovetoisuudella (aluksen koko) kerrottai-
siin jääluokan yksikköhinta. Lastialuksille ja 
matkustaja-aluksille asetettaisiin erisuuruinen 
yksikköhinta. Tällä tavoin voitaisiin varmis-
taa, että lastialuksilta ja matkustaja-aluksilta 
peritään kokonaisuutena yhtä paljon väylä-
maksua kuin aiemmin. Lastialuksilta väylä-
maksua perittäisiin kalenterivuoden 10 en-
simmäiseltä käyntikerralta ja matkustaja-
aluksilta sekä suurnopeusaluksilta kalenteri-
vuoden 30 ensimmäiseltä käyntikerralta.  

Esityksessä ehdotetaan, että kaikkia las-
tialuksia ja matkustaja-aluksia kohdeltaisiin 
väylämaksun osalta samoilla periaatteilla 
riippumatta siitä, harjoittavatko ne kotimaan- 
vai ulkomaanliikennettä. Tämä merkitsisi, et-

tä kotimaanliikenteen vuosimaksusta ja sen 
maksamisella saaduista väylämaksualennuk-
sista luovuttaisiin. Nykyisessä väylämaksu-
järjestelmässä EU-maan alus, joka on mak-
sanut kotimaanliikenteen vuosimaksun, on 
saanut ulkomaanliikenteen kertamaksusta 50 
prosentin alennuksen. Jos alukset eivät saisi 
enää alennusta kertamaksusta, nousisivat 
EU-maiden alusten väylämaksut selvästi ja 
väylämaksuja kertyisi kokonaisuudessaan 
noin 20 miljoonaa euroa enemmän kuin ai-
emmin. Lakiehdotuksen tarkoituksena on 
kuitenkin, että kokonaisuutena kerätään väy-
lämaksuja yhtä paljon kuin aikaisemmin.  

Esityksessä ehdotetaan, että kotimaanlii-
kenteen vuosimaksusta luopuminen toteutet-
taisiin siten, että jokaiselta jääluokalta perit-
täisiin kokonaisuutena yhtä paljon väylämak-
sua kuin aiemmin. Tämä tarkoittaisi, että jää-
luokkien sisällä muiden kuin EU-maiden 
alusten väylämaksut alenisivat ja EU-maiden 
alusten väylämaksut nousisivat vastaavasti. 
Tällä tavoin väylämaksuja kertyisi yhtä pal-
jon kuin aiemmin. Jääluokan I A Super koh-
dalla esitetään kuitenkin, että tässä jääluokas-
sa lastialusten väylämaksun vähenemistä ei 
kustanneta EU-maiden aluksilla vaan jää-
luokkien II ja III aluksilla. Tällä varmistettai-
siin, että parhaimman jääluokan aluksilla 
väylämaksut eivät nousisi. Tämä merkitsisi, 
että jääluokkien II ja III lastialusten makset-
tavaksi siirtyisi noin 340 000 euroa jääluokan 
I A Super lastialuksilta. 

Esityksessä ehdotetaan, että risteilyalusten 
ja suurnopeusalusten väylämaksu perustuisi 
näiden alusten kokoon ja käyntikertoihin. 
Risteilyaluksilla ja suurnopeusaluksilla ta-
pahtuva liikennöinti on sesonkiluonteista ja 
tapahtuu avoveden aikaan. Näiden alusten 
kohdalla ei ole tarvetta liittää väylämaksua 
alusten jääluokkaan.  

Suurinta osaa Suomessa käyvistä ristei-
lyaluksista ei ole rakennettu talviolosuhtei-
siin. Lähes 80 prosenttia risteilyaluksista on 
kuulunut jääluokkaan II, mikä nostaa näiden 
alusten väylämaksun varsin korkeaksi. Ris-
teilyaluksilla on kuitenkin ollut mahdollisuus 
hakea Merenkulkulaitokselta alennusta väy-
lämaksuun. Merenkulkulaitos on myöntänyt 
risteilyaluksille 85 prosentin alennuksen väy-
lämaksusta. Alennuspäätös on tehty aluskoh-
taisesti juuri ennen risteilykautta koskemaan 
sen kesän nimettyjä aluskäyntejä.  
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Risteilyalusliikenteelle on ollut ominaista, 
että risteilyalusten koko on kasvanut koko 
ajan. Nyt jo on tiedossa, että rakenteilla ole-
vat risteilyalukset tulevat olemaan nykyisiä 
aluksia suurempia. Alusten koon kasvaminen 
merkitsee, että risteilyalusten maksama väy-
lämaksu käyntikerralta nousee suureksi. Tä-
män takia Merenkulkulaitos asetti vuonna 
2004 korkeimmaksi risteilyaluksilta perittä-
väksi kertamaksuksi  45 000 euroa (mukaan 
lukien 85 prosentin alennus). Vuonna 2004 
kertamaksukattoa sovellettiin neljään aluk-
seen. 

Risteilyalusliikenne Suomeen on jatkuvasti 
kasvanut ja vuonna 2005 käyntikertoja oli 
258. Käyntikertojen määrään vaikuttavat 
monet tekijät, mutta tähänastinen kehitys 
osoittaa, että väylämaksun taso ei ole ollut 
este risteilyalusliikenteen kehittymiselle. Ris-
teilyaluksilta perittävä väylämaksujen koko-
naistaso on sopiva ja sitä ei ole tarvetta muut-
taa.  

Risteilyalusten osalla ehdotetaan, että väy-
lämaksua perittäisiin aluksen jokaiselta 
käynniltä 1,060 euroa aluksen nettovetoisuut-
ta kohden. Risteilyalukselta perittäisiin kui-
tenkin väylämaksua korkeintaan 45 000 eu-
roa yhtä käyntiä kohden. Tämä vastaa aikai-
sempaa käytäntöä, jolla mahdollistetaan, että 
suurten risteilyalusten väylämaksut eivät 
nouse kohtuuttoman suuriksi. Risteilyaluksil-
le ei tarvitsisi jatkossa myöntää erillistä alen-
nusta väylämaksuun, sillä ehdotettu aluksen 
kokoon perustuva maksu vastaa suuruudel-
taan risteilyalusten aikaisemmin maksaman 
alennetun väylämaksun suuruutta. Ristei-
lyalusten koko eli nettovetoisuus korreloi lä-
hes täysin alusten matkustajamäärän kanssa. 
Täten alukset, jotka kuljettavat eniten mat-
kustajia, maksavat myös eniten väylämaksua.  

Suurnopeusalusten osalla ehdotetaan, että 
näiltä aluksilta perittäisiin väylämaksua 20 
prosenttia enemmän kuin aiemmin. Esityk-
sessä ehdotetaan, että väylämaksua perittäi-
siin suurnopeusaluksen kalenterivuoden 30  
ensimmäiseltä käynniltä 6,404 euroa aluksen 
nettovetoisuutta kohden. Suurnopeusalusten 
väylämaksu nousisi kokonaisuudessaan va-
jaat 300 000 euroa verrattuna vuoden 2004 
tilanteeseen. Vastaavalla summalla alennet-
taisiin matkustaja-alusten väylämaksukerty-
mää, koska ehdotetun lain tarkoituksena ei 
ole kerätä väylämaksua kokonaisuudessaan 

aiempaa enemmän.  
Suomeen liikennöiviä suurnopeusaluksiksi 

luokiteltavia aluksia ovat tällä hetkellä eräät 
Helsingin ja Tallinnan välillä liikennöivät 
matkustaja-alukset. Suurnopeusalusten yk-
sikköhintaa voidaan perustella sillä, että alus-
liikennepalvelussa (Vessel Traffic Service, 
VTS) joudutaan kiinnittämään erityistä huo-
miota suurnopeusalusten liikennöinnin val-
vontaan ja seurantaan alusten nopeuden sekä 
tiheän liikennöintivälin vuoksi. Osa alusten 
reitistä on nopeusrajoitusten piirissä, mutta 
niilläkin alueilla valvonta on aktiivista ja lii-
kenteen ohjaus vielä tärkeämpää kuin avo-
merialueella.  

Muun muassa VTT:n eräiden tutkimusten 
mukaan suurempi nopeus aiheuttaa isommat 
peräaallot, joka rasittaa ympäristöä ja vaikut-
taa muuhun liikenteeseen. Nopeusrajoitukset 
ehkäisevät haittoja, mutta eivät poista pysy-
vää eroa nopeiden alusten ja muiden alusten 
välillä.  

Suomenlahden liikenteeseen on lähivuosi-
na tulossa lisää suurnopeusaluksia.  

Väylämaksulakiin ehdotetaan lisättäväksi 
useita maksun kantamiseen, määräämiseen ja 
muutoksenhakuun liittyviä säännöksiä, jotka 
vastaavat muualla verolainsäädännössä ole-
via säännöksiä. Väylämaksulaissa jo olevia 
maksun kantamiseen liittyviä säännöksiä tar-
kistetaan vastaamaan verolaille asetettuja 
vaatimuksia.  

Väylämaksulain 28 §:n perusteella muo-
dostuneesta maksuhuojennuskäytännöstä eh-
dotetaan siirrettäväksi lakiin eräitä alennuk-
sia.  
 
3.  Taloudel l i set  vaikutukset  

3.1. Kokonaistaloudelliset vaikutukset 

Esityksellä ei ole merkittäviä kokonaista-
loudellisia vaikutuksia. Esityksen tavoitteena 
on edelleen turvata Suomen ulkomaankaupan 
toimintaedellytykset turvallisella ja Suomen 
olosuhteisiin sopivalla tonnistolla. Ulko-
maankaupan häiriötön toiminta edellyttää 
Suomen olosuhteissa jäissäkulkuominaisuuk-
siltaan hyvän tonniston olemassaoloa. Jää-
luokkiin perustuvalla maksulla varmistetaan, 
että Suomessa vierailevat alukset ovat jatkos-
sakin turvallisia ja Suomen olosuhteisiin so-
pivia. 
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3.2. Valtiontalouteen kohdistuvat vaiku-
tukset 

Valtion talousarvioesityksessä vuodelle 
2006 on väylämaksutulojen määräksi arvioitu 
76,3 miljoonaa euroa, johon esityksellä ei ole 
vaikutusta. Ehdotettu maksujärjestelmä ei 
vaikuta aluskäyntien määrään Suomessa.  

Perustuslakivaliokunnan kannan mukaan 
(PeVL 46/2004 vp) väylämaksu on valtio-
sääntöoikeudellisesti vero. Tämä merkitsisi 
aiemmin nettobudjetoidun väylämaksun 
muuttamista bruttobudjetoiduksi veroksi. 
Esityksessä lähdetään kuitenkin siitä, että 
väylämaksu on edelleen veroluonteinen mak-
su, jolla katetaan merenkulussa käytettävien 
julkisten kulkuväylien ja vesiliikenteelle tar-
peellisten turvalaitteiden rakentamisesta, yl-
läpidosta ja hoidosta, alusliikennepalvelusta 
sekä jäänmurtajien avustustoiminnasta valti-
olle aiheutuneet kustannukset. Vuoden 2006 
talousarvioesityksessä väylämaksutulot tu-
loutettaisiin momentille 11.19.06 ja väylän-
pidon toimintamenot ja Merenkulkulaitoksen 
muut toimintamenot ovat momentilla 
31.30.21. 
 
3.3. Elinkeinoelämään kohdistuvat vaiku-

tukset 

Esitys ei muuttaisi väylämaksujen koko-
naistasoa, joten ehdotuksella ei ole varusta-
moihin kohdistuvia vaikutuksia kokonaista-
solla. Yksittäisten alusten osalla ehdotus ai-
heuttaisi kuitenkin muutoksia. Elinkeinoelä-
mään kohdistuvia vaikutuksia on arvioitu 
vertaamalla esitystä voimassa olevaan väy-
lämaksun tasoon aluslajeittain ja jääluokit-
tain.  

Lastialusten kokonaisväylämaksukertymä 
säilyisi ehdotuksessa ennallaan. Vuoteen 
2004 verrattuna jääluokassa I A Super olevi-
en lastialusten maksutaso alenisi 0,34 mil-
joonaa euroa (6,6 prosenttia) ja jääluokkien 
II ja III väylämaksu  nousisi  vastaavalla  
summalla (2 prosenttia). Muiden jääluokkien 
väylämaksukertymä pysyisi samalla tasolla 
kuin aiemmin.  

Kotimaanliikenteen vuosimaksun poista-
minen merkitsisi, että niillä lastialuksilla, 
jotka eivät voineet hyödyntää kotimaanlii-
kenteen vuosimaksua vuonna 2004, väylä-
maksu alenisi yhteensä keskimäärin 10 pro-

senttia ja niillä aluksilla, jotka pystyivät hyö-
dyntämään kotimaanliikenteen vuosimaksua, 
väylämaksu nousisi 11 prosenttia. Kotimaan-
liikenteen vuosimaksun poistaminen vaikut-
taa myös jonkin verran eri alustyyppien väy-
lämaksuun. Vuoteen 2004 verrattuna lasti-
lautoilla (ro-ro) maksutaso nousisi 0,18 mil-
joonaa euroa (1,9 prosenttia), irtolastialuksil-
la (bulk) 0,23 miljoonaa euroa (4,6 prosent-
tia) ja muilla aluksilla (hinaajat, proomut yn-
nä muut) 0,48 miljoonaa euroa (50,7 prosent-
tia). Maksutaso puolestaan alenisi säiliöaluk-
silla 0,64 miljoonaa euroa (4,4 prosenttia) ja 
kuivalastialuksilla 0,23 miljoonaa euroa (1,1 
prosenttia).  

Suomalaiset alukset ovat hyödyntäneet eni-
ten kotimaanliikenteen vuosimaksua, joten 
vuoteen 2004 verrattuna väylämaksut nousi-
sivat eniten suomalaisilla lastialuksilla (noin 
1,12 miljoonaa euroa eli 16,4 prosenttia).  

Matkustaja-alusten maksama väylämaksu 
laskisi kokonaisuudessaan jonkin verran, 
koska matkustaja-aluksilta perittävää koko-
naisväylämaksukertymää ehdotetaan alennet-
tavaksi I A Super jääluokkaan kuuluvilta 
matkustaja-aluksilta yhtä paljon kuin suurno-
peusaluksilta perittäisiin aiempaa enemmän 
väylämaksuja. 

 Lakiehdotus vaikuttaisi eri jääluokkiin 
kuuluvien matkustaja-alusten väylämaksui-
hin vain vähän. Väylämaksut alenisivat vuo-
teen 2004 verrattuna kokonaisuudessaan jää-
luokkaan I A Super kuuluvilla matkustaja-
aluksilla 3,1 prosenttia ja pysyisivät samalla 
tasolla muissa jääluokissa.  

Lakiehdotus yksinkertaistaisi risteilyalus-
ten väylämaksun perusteita, kun väylämak-
sua maksettaisiin jokaiselta aluskäynniltä 
aluksen koon mukaan. Risteilyaluksilta perit-
tävä väylämaksun kokonaistaso on ehdotuk-
sessa pidetty ennallaan ja maksua kertyisi 
vuosittain noin neljä miljoonaa euroa. Ehdo-
tus poistaisi tarpeen myöntää erillisiä alen-
nuksia risteilyaluksille ja selkeyttäisi näin ol-
len maksuperusteita. Maksuperusteiden sel-
keyttämisellä olisi myönteiset vaikutukset 
risteilyliikenteen kehittymiselle. 

Suurnopeusalusten väylämaksut nousisivat 
20 prosenttia. Tällä hetkellä suurnopeusalus-
liikennettä on ainoastaan Helsingin ja Tallin-
nan välisessä liikenteessä. Suurnopeusalus-
liikenne on lisääntymässä. Väylämaksujen 
korotuksella ei todennäköisesti ole suurta 
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vaikutusta suurnopeusalusliikenteeseen, sillä 
väylämaksujen osuus suurnopeusalusten kus-
tannuksista on pienempi kuin esimerkiksi 
matkustaja-aluksilla.  
 
3.4. Ympäristövaikutukset 

Lakiehdotuksella pyritään edelleen siihen, 
että merenkulussa toimiva tonnisto olisi ym-
päristöystävällistä ja turvallista. Ehdotettu 
jääluokkiin perustuva väylämaksu suosisi 
jäissäkulkuominaisuuksiltaan parempia aluk-
sia. Nämä ovat myös turvallisuustasoltaan 
parhaita aluksia. Lakiehdotusta valmistellut 
työryhmä selvitti myös mahdollisuuksia ym-
päristöperusteisen väylämaksun kehittämi-
seksi.  Työryhmä totesi kuitenkin selvityksen 
perusteella, että väylämaksun muuttaminen 
ympäristöperusteiseksi ei ole mahdollista 
vielä nykytilanteessa. Ympäristöperusteinen 
väylämaksujärjestelmä edellyttäisi hyvin 
tarkkaa alusten ympäristöluokitusta ja val-
vontaa sekä alusten päästöjen ja polttoai-
neenkulutuksen seurantaa. Jääluokkiin perus-
tuvalla väylämaksulla pystytään kuitenkin 
varmistamaan, että Suomeen saapuvat aluk-
set ovat edelleen turvallisia ja ympäristöystä-
vällisiä.  
 
3.5. Alukehitysvaikutukset 

Ehdotettu maksujärjestelmä ei muuttaisi 
oleellisesti eri jääluokkiin kuuluvien alusten 
väylämaksujen välisiä suhteita ja mahdollis-
taisi nykyisen kaltaisen ympärivuotisen alus-
liikenteen Suomeen. Ehdotettu väylämaksu 
olisi edelleen yhtä suuri joka puolelle Suo-
mea ja yhtä suuri riippumatta vuodenajasta.  
 
3.6. Vaikutukset viranomaisten toimin-

taan 

Lakiehdotus sekä siihen liittyvä ehdotus 
laiksi alusten jääluokista ja jäänmurtaja-
avustuksesta selkeyttäisi ja yksinkertaistaisi 
nykyistä  väylämaksujärjestelmää.  Jääluok-
kien oikeellisuuden selvittäminen on aiheut-
tanut merkittävästi lisätöitä Merenkulkulai-
tokselle ja jälkimaksatustoimet ovat puoles-
taan työllistäneet tulliviranomaisia huomat-
tavassa määrin. 

Väylämaksun muuttuminen veroksi ehdo-
tetulla tavalla vaikuttaisi erityisesti tullilai-

toksen toimintaan. Tällä hetkellä tullilaitos 
toimii väylämaksun kantoviranomaisena. 
Väylämaksun ollessa vero tullilaitoksen vas-
tattavaksi tulisi väylämaksun toimittaminen 
kokonaisuudessaan. Tullilaitoksen rooli väy-
lämaksun yhdenmukaisuutta ja oikeellisuutta 
valvovana, ohjaavana ja hallinnoivana viran-
omaisena korostuisi entisestään. Tämä ilme-
nisi myös lisääntyvänä tarkastustoimintana 
sekä hallinnolle asetettavina uusina oikeus-
turvavaatimuksina.  

Ehdotuksen mukaan Merenkulkulaitoksen 
toimivalta myöntää harkinnanvaraisia alen-
nuksia poistuisi ja osa alennusperusteista siir-
tyisi ehdotettuun lakiin. Toimivalta alen-
nusedellytysten selvittämiseen siirtyisi koko-
naan tulliviranomaiselle. Lisäksi tulliviran-
omaisella olisi toimivalta myöntää väylä-
maksuhuojennuksia, vaikka ehdotetun sään-
nöksen soveltamisen on arvioitukin jäävän 
poikkeukselliseksi nykyisten huojennuspe-
rusteiden siirtyessä suurimmaksi osaksi eh-
dotettuun lakiin. 

Lisäksi väylämaksulakiin sisältyisivät uu-
det säännökset ennakkoratkaisusta ja ar-
viomaksatuksesta, josta seuraisi työtehtäviä 
tullilaitokselle. Väylämaksujärjestelmän 
maksuperusteiden muuttaminen aiheuttaisi 
järjestelmämuutoksia PortNet-järjestelmään, 
joka on viranomaisten ylläpitämä alusten sa-
tamakäyntejä koskeva tietojärjestelmä. 

Henkilövaikutuksina väylämaksun muut-
tuminen veroksi edellyttäisi tullilaitokselle 
laitoksen arvion mukaan noin neljän henkilö-
työvuoden lisäystä, mistä laitokselle aiheu-
tuisi noin 160 000 euron vuosittainen lisätar-
ve palkkakustannusten kattamiseksi. PortNet-
järjestelmään olisi tehtävä muutoksia, joiden 
aiheuttama kustannus olisi noin 25 000 – 
50 000 euroa. Lisäksi väylämaksuille olisi 
kehitettävä oma verotusjärjestelmä, jonka 
kustannus on arviolta 500 000 euroa. 

Ehdotettu muutos poistaisi Merenkulkulai-
toksen toimivallan myöntää harkinnanvarai-
sia väylämaksualennuksia. Tämä vähentäisi 
arviolta 0,5 henkilötyövuotta verrattuna tilan-
teeseen ennen jääluokkaselvityksiä. 

  
4.  Asian valmistelu  

4.1. Valmisteluvaiheet ja -aineisto 

Esitys on valmisteltu virkamiestyöryhmäs-



 HE 150/2005 vp  
  
 

13

sä, jonka liikenne- ja viestintäministeriö aset-
ti 13 päivänä tammikuuta 2004 uudistamaan 
väylämaksulakia, väylämaksuasetusta ja mui-
ta väylämaksua koskevia säädöksiä ja mää-
räyksiä.  

Työryhmä antoi ensimmäisen väliraporttin-
sa 12 päivänä helmikuuta 2004, jossa se esit-
ti, että Merenkulkulaitosta kehotettaisiin jat-
kamaan väylämaksujen kohtuullistamispää-
tösten tekemistä ja että ehdotus tilanteen py-
syväksi ratkaisuksi tehdään väylämaksulain-
säädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä. 

Työryhmä antoi 30 päivänä huhtikuuta 
2004 risteilyalusten väylämaksujen uudista-
misesta toisen väliraporttinsa, jossa tarkastel-
tiin kahta vaihtoehtoista mallia risteilyalusten 
väylämaksujen uudistamiseksi.  

Työryhmä laaditutti JT-Con-konsultti-
yrityksellä selvityksen ympäristöperusteiden 
käyttämisestä väylämaksujen perusteena. 
Selvityksessä tarkasteltiin  ympäristöohjauk-
sen vaihtoehtoina toisaalta päästömääriin ja 
niiden mukaisiin haittakustannuksiin perus-
tuvaa rajakustannushinnoittelua  ja toisaalta 
väylämaksujen porrastamista alusten päästö-
ominaisuuksien mukaan. Selvitys valmistui 9 
päivänä kesäkuuta 2004.  

Työryhmä valmisteli esityksen väylämak-
sulain muuttamiseksi, joka annettiin edus-
kunnalle 19 päivänä marraskuuta 2004 (HE 
240/2004 vp). Lakiehdotus koski ainoastaan 
Merenkulkulaitoksen toimivaltuuksia jää-
luokkaa vahvistettaessa, eikä väylämaksulain 
muuta uudistamista. Hallituksen esityksessä 
ehdotettiin väylämaksulakiin eräitä muutok-
sia, joiden perusteella Merenkulkulaitos olisi 
voinut vahvistaa aluksen jääluokan aikai-
sempaa joustavammin. Ehdotuksen mukaan 
Merenkulkulaitos olisi voinut vahvistaa aluk-
selle jääluokkamääräysten perusteella mää-
räytyvää jääluokkaa paremman jääluokan.  

Perustuslakivaliokunta totesi 3 päivänä jou-
lukuuta 2004 hallituksen esityksestä anta-
massaan lausunnossa (PeVL 46/2004 vp), et-
tä ulkomaanliikenteen väylämaksu on valtio-
sääntöoikeudellisessa mielessä vero. Lausun-
non mukaan väylämaksulain muuttamista 
koskevaa lakia ei olisi voitu käsitellä ehdote-
tussa muodossaan tavallisen lain säätämisjär-
jestyksessä. Perustuslakivaliokunnan kan-
nanoton vuoksi tasavallan presidentti peruutti 
hallituksen esityksen 14 päivänä joulukuuta 
2004 ja asian käsittely lopetettiin eduskun-

nassa 15 päivänä joulukuuta 2004.  
Väylämaksulainsäädännön uudistamista 

valmistellut työryhmä laati kaksi vaihtoeh-
toista ehdotusta väylämaksulaiksi, jotka 
poikkesivat toisistaan erityisesti maksun 
määräytymisen perusteiden osalta.  

Toisessa ehdotuksessa väylämaksu määräy-
tyisi jäissäkulkuindeksin perusteella lasketta-
van jäissäkulkukertoimen, nettovetoisuuden 
ja yksikköhinnan perusteella. Toisessa ehdo-
tuksessa väylämaksun perusteena olisi jää-
luokka, nettovetoisuus ja yksikköhinta.  

Työryhmä on kuullut työskentelynsä aika-
na eri vaiheissa liikenne- ja viestintäministe-
riön asettamaa ohjausryhmää, joka koostui 
teollisuuden, varustamojen, laivameklarei-
den, satamaoperaattoreiden ja huolitsijoiden 
edustajista.  
 
4.2. Lausunnot ja niiden huomioonotta-

minen 

Työryhmän laatimista kahdesta esitysluon-
noksesta väylämaksulaiksi on pyydetty lau-
sunto ulkoasiainministeriöltä, oikeusministe-
riöltä, valtiovarainministeriöltä, kauppa- ja 
teollisuusministeriöltä, Tullihallitukselta, 
Ahvenanmaan maakunnanhallitukselta,  Me-
renkulkulaitokselta, Tiehallinnolta, Tieliike-
laitokselta, Suomen Varustamoyhdistys 
ry:ltä, Ålands Redarförening rf:ltä, Rah-
tialusyhdistys ry:ltä, Elinkeinoelämän kes-
kusliitolta, Suomen Satamaliitto ry:ltä, Kes-
kuskauppakamarilta, Helsingin  kauppaka-
marilta, Oulun kauppakamarilta, Matkailun 
edistämiskeskukselta, Helsingin Satamalta, 
Suomen Laivameklariliitto ry:ltä, Suomen 
Huolintaliikkeiden liitto ry:ltä, Satamaope-
raattorit ry:ltä, Suomen Laivanpäällystöliitto 
ry:ltä, Suomen Konepäällystöliitto ry:ltä, 
Suomen Merimies-Unioni ry:ltä, Suomen 
Erityisteknisten Liitto SETELI ry:ltä, Varus-
tamoliikelaitokselta, Linda Line Oy:ltä ja 
ESL Shipping Oy:ltä.  

Lausunnon ovat lisäksi antaneet Kokkolan 
satamalaitos, Perämeren satamien neuvotte-
lukunta, Metsäteollisuus ry, ja Verband 
Deutscher Reeder. 

Annetuissa lausunnoissa puollettiin aluksen 
jääluokkaan perustuvaa esitysluonnosta. Jäis-
säkulkuindeksiin perustuvan ehdotuksen  
katsottiin sisältävän lukuisia epävarmuusteki-
jöitä, joiden vaikutuksia aluskantaan ja väy-
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lämaksukertymään on hyvin vaikeaa enna-
koida. Lisäksi malli koettiin väylämaksuille 
asetettavien tavoitteiden vastaiseksi, moni-
mutkaiseksi ja käytännössä muun muassa tie-
tojärjestelmien kannalta hankalaksi toteuttaa. 

Ehdotettua laivanselvittäjän vastuuajan ra-
jaamista yhdeksään kuukauteen jälkimaksa-
tuksen ollessa kyseessä kannatettiin laajasti. 
Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö ja 
Tullihallitus suhtautuivat kuitenkin kieltei-
sesti siihen, että väylämaksusta  yhteisvelalli-
sina oleville laivanisännälle ja tämän edusta-
jalle säädettäisiin toisistaan poikkeavia mää-
räaikoja. Suomen Laivameklariliitto ry asetti 
kyseenalaiseksi perusteet laivanselvittäjän 
vastuulle aluksen väylämaksuista. 

Useat lausunnonantajat, muun  muassa 
Suomen Varustamoyhdistys ry, Elinkei-
noelämän keskusliitto, Keskuskauppakamari, 
Helsingin satama ja Satamaoperaattorit ry, 
esittivät, että lakiehdotuksen 10 §:ssä tarkoi-
tettujen maksullisten enimmäiskäyntikertojen 
ei tulisi olla sidottuja kalenterivuoteen, vaan 
ne tulisi sitoa aluksen ensimmäisestä käynti-
kerrasta laskettavaan 12 kuukauden pituiseen 
jaksoon. Kalenterivuoteen sidotun mallin 
katsotaan kuitenkin lakia soveltavan viran-
omaisen kannalta olevan selkeä. Edellä mai-
nitussa lausunnonantajien ehdottamassa mal-
lissa virhemahdollisuudet lisääntyisivät, kun 
jokaisella aluksella olisi oma 12 kuukauden 
jaksonsa. Esitys 12 kuukauden liukuvaan 
malliin siirtymisestä on lisäksi tullut esityk-
sen valmistelun viime vaiheessa. Väylämak-
sujen kannossa käytettävään PortNet-
järjestelmään ei ehdittäisi tehdä liukumaan 
liittyvää muutosta, kun laki on tarkoitettu tu-

lemaan voimaan vuoden 2006 alusta. Port-
Net-järjestelmän vuosikohtaisuus on muu-
tenkin koettu hyväksi. 

Oikeusministeriö, valtiovarainministeriö ja 
Tullihallitus esittivät useita yksityiskohtaisia 
tarkennuksia lakipykäliin ja perusteluihin. 
Lisäksi muutkin lausunnonantajat esittivät 
eräitä muutosehdotuksia esitysluonnokseen. 
Lakiehdotusta ja sen perusteluja on korjattu 
ja täsmennetty saatujen lausuntojen pohjalta.  
 
5.  Ri ippuvuus muista es i tyksistä  

Eduskunnalle annetaan samanaikaisesti 
hallituksen esitys laiksi alusten jääluokista ja 
jäänmurtaja-avustuksesta. Esitykset on tar-
koituksenmukaista käsitellä samanaikaisesti, 
koska alusten jääluokkia ja jäänmurtaja-
avustusta koskevaan lakiin sisältyvät kumot-
tavan väylämaksulain aluksen jääluokitusta 
koskevat säännökset. Lakien on tarkoitus tul-
la voimaan samanaikaisesti.  

Ehdotettu laki alusten jääluokista ja jään-
murtaja-avustuksesta on toimitettu 9 päivänä 
syyskuuta 2005 teknisiä standardeja ja mää-
räyksiä koskevien tietojen toimittamisessa 
noudatettavasta menettelystä annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/34/EY ja sen muuttamisesta annetun di-
rektiivin 98/48/EY mukaisesti Euroopan yh-
teisöjen komissiolle. Direktiivin 9 artiklan 
mukaan säädöksen antamista on lykättävä 
kolmella kuukaudella siitä päivästä alkaen, 
jona komissio sai tiedoksi ehdotuksen. 

 
 

 
 

 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 
 
1.  Lakiehdotuksen perustelut  

1 luku.  Yleiset säännökset 

1 §. Lain soveltamisala. Ehdotetun lain 1 
§:ssä säädettäisiin väylämaksulain sovelta-
misalasta. 

Ehdotettu 1 §:n 1 momentti vastaisi asiasi-
sällöltään nykyisen lain soveltamisalaa. Ny-
kyisessä laissa ei ole nimenomaista sovelta-
misalasäännöstä, mutta maksuvelvollisuutta 
koskevan 5 §:n 1 momentin perusteella väy-
lämaksua on velvollinen suorittamaan jokai-
nen, joka harjoittaa rekisteröidyllä suomalai-
sella aluksella tai ulkomaisella aluksella 
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kauppamerenkulkua Suomen vesialueella.  
Ehdotetussa laissa ei aluksen kansallisuudella 
tai rekisteröinnillä ole vaikutusta lain sovel-
tamiseen, vaan keskeistä on aluksen käyttä-
minen kauppamerenkulkuun.  

Väylämaksutulot on tähän saakka netto-
budjetoitu ja niillä on väylämaksulain 1 ja 2 
§:n mukaisesti katettu merenkulussa käytet-
tävien julkisten kulkuväylien ja vesiliiken-
teelle tarpeellisten turvalaitteiden rakentami-
sesta, ylläpidosta ja hoidosta, alusliikenne-
palvelusta sekä jäänmurtajien avustustoimin-
nasta valtiolle aiheutuneet kustannukset. Pe-
rustuslakivaliokunnan kannanoton mukaan 
väylämaksu on valtiosääntöoikeudelliselta 
luonteeltaan vero, joten jatkossa väylämaksut 
tuloutettaisiin valtion talousarvioon. Väylä-
maksu on tarkoitus jatkossakin mitoittaa niin, 
että väylämaksutulot kattavat nykyisen väy-
lämaksulain 1 §:ssä tarkoitetut kustannukset.  

Merenkulkulaitos huolehtii pääosaltaan 
Suomen väyläverkon ylläpidosta ja kehittä-
misestä. Merenkulkulaitoksen ylläpitämiä 
väyliä on noin 16 000 kilometriä, joista 
kauppamerenkulun väyliä on noin 4 000 ki-
lometriä. Vesiliikenteen turvalaitteilla tarkoi-
tetaan vesikulkuväylien merkitsemisestä an-
netun asetuksen (846/1979) 2 §:ssä lueteltuja 
kiinteitä tai kelluvia turvalaitteita, joita ovat 
esimerkiksi tutkamerkit, majakat, linjataulut, 
poijut ja viitat.  

Alusliikennepalvelulla (Vessel Traffic Ser-
vice, VTS) tarkoitetaan alusliikennepalvelu-
lain (623/2005) 2 §:n 1 momentin 1 kohdan 
mukaan alusliikenteen valvontaa ja ohjausta, 
jolla on valmiudet toimia vuorovaikutuksessa 
liikenteen kanssa ja reagoida muuttuviin lii-
kennetilanteisiin. Alusliikennepalvelulain 4 
§:n 1 momentin mukaan alusliikennepalvelu-
ja ovat tiedotukset, navigointiapu ja aluslii-
kenteen järjestely.  Alusliikennepalvelulain 2 
§:n 1 momentin 4 kohdan mukaan VTS-
viranomainen on Merenkulkulaitoksen yk-
sikkö, joka ylläpitää alusliikennepalvelua.  

Merenkulkulaitoksesta annetun lain 
(939/2003) 2 §:n 1 momentin 7 kohdan ja 
Merenkulkulaitoksesta annetun valtioneuvos-
ton asetuksen (981/2003) 1 §:n 8 kohdan 
mukaan Merenkulkulaitos huolehtii jäänmur-
toon liittyvistä viranomais- ja tilaajatehtävis-
tä. Merenkulkulaitos vastaa jäänmurtopalve-
luiden saatavuudesta ja niiden toteuttamisek-
si Merenkulkulaitos on tehnyt rahtaussopi-

muksen valtion liikelaitoksena toimivan Va-
rustamoliikelaitoksen kanssa. Jäänmurtaja-
avustuksella tarkoitetaan alusten avustamista 
ja avustamiseen liittyvää hinausta Suomen 
merialueilla.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin niistä 
aluksen liikennöintialueeseen, matkaan, 
aluksen kokoon tai käyttötarkoitukseen liit-
tyvistä seikoista, joiden toteutuessa väylä-
maksulakia ei sovellettaisi, ja alus olisi siten 
väylämaksusta vapaa. Kohdat 1–3 vastaavat 
nykyisessä väylämaksulaissa olevia säännök-
siä. Kohdassa 4 säädettäisiin kokonaan uute-
na seikkana aluksen kokoon liittyvästä sovel-
tamisalan rajoituksesta, joka koskisi kaikkia 
muita aluksia paitsi suurnopeusaluksia.  

Momentin 1 kohta vastaa nykyisen väylä-
maksulain 20 §:n 1 momentin 1 kohtaa.  

Momentin 2 kohdan mukaan väylämaksu-
lakia ei sovellettaisi alukseen, joka kulkee 
Suomen aluevesillä ainoastaan kauttakulku-
oikeuden perusteella. Kohta vastaa nykyisen 
väylämaksulain 5 §:n 2 momenttia.  

Momentin 3 kohdan mukaan väylämaksu-
lakia ei sovellettaisi alukseen, joka saapuu 
Suomeen ja lähtee Suomesta Saimaan kana-
van kautta poikkeamatta Suomen rannikon 
satamaan. Kohta vastaa nykyisen väylämak-
sulain 20 §:n 1 momentin 2 kohtaa.  

Momentin 4 kohdan perusteella väylämak-
sulain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät 
kokonsa perusteella pienimmät alukset, mi-
käli ne eivät ole suurnopeusaluksia. Väylä-
maksulakia ei sovellettaisi aluksiin, joiden 
nettovetoisuus on alle 300 ja  jotka eivät ole 
2 §:n 2 kohdassa määriteltyjä suurno-
peusaluksia. Suurnopeusaluksille ei olisi ala-
rajaa aluksen nettovetoisuuden osalta, vaan 
väylämaksu olisi suoritettava koosta riippu-
matta kaikista suurnopeusaluksiksi luokitel-
tavista aluksista.  

2 §. Määritelmät. Pykälän 1 kohdan mu-
kaan matkustaja-aluksella tarkoitettaisiin 
alusta, joka voi kuljettaa vähintään 120 mat-
kustajaa, mutta joka ei ole risteilyalus eikä 
suurnopeusalus. Määritelmä vastaa asiasisäl-
löltään nykyisen lain matkustaja-alusta kos-
kevaa määritelmää, josta on säädetty maksu-
kerroista johtuvaa maksuvapautusta koske-
vassa 19 §:ssä. 

Pykälän 2 kohdan mukaan suurnopeusaluk-
sella tarkoitettaisiin ihmishengen turvallisuu-
desta merellä  vuonna 1974 tehdyn kansain-
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välisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) liit-
teen X luvun 1 säännössä määriteltyä suur-
nopeusalusta. IMO:n merituvallisuuskomitea 
on antanut suurnopeusaluksista 20 päivänä 
toukokuuta 1994 päätöslauselman 
MSC.36(63) sekä 5 päivänä joulukuuta 2000 
päätöslauselman MSC.97(73). Vuoden 2000 
päätöslauselmaa sovelletaan aluksiin, jotka 
on rakennettu 1 päivänä heinäkuuta 2002 tai 
myöhemmin.Vastaavaa suurnopeusaluksia 
koskevaa määritelmää ei ole nykyisessä väy-
lämaksulaissa.  

Pykälän 3 kohdan mukaan risteilyaluksella 
tarkoitettaisiin alusta, joka voi kuljettaa yli 
12 matkustajaa ja joka harjoittaa risteilylii-
kennettä. Risteilyalus ei voisi Suomessa käy-
dessään ottaa tai jättää lastia, mutta se voisi 
vaihtaa matkustajia taikka ottaa aluksen omia 
tarpeita varten polttoainetta tai muonaa. Mat-
kustajien vaihdolla tarkoitettaisiin sitä, että 
osa aluksella saapuvista matkustajista jäisi 
pois Suomessa ja heidän tilalleen tulisi uusia 
risteilyn aloittavia matkustajia. Risteilylii-
kenteellä tarkoitettaisiin merimatkoja, joissa 
alus, joka ei ole säännöllisessä linjaliiken-
teessä, käy samalla matkalla Suomessa ole-
van sataman lisäksi vähintään kahdessa ul-
komaisessa satamassa.  

Risteilyliikenteen määritelmä vastaa pää-
osin ulkomaalaislain (301/2004) 43 §:n 1 
momentin määritelmää risteilystä. Vastaavaa 
määritelmää risteilyliikenteestä ja ristei-
lyaluksista ei ole nykyisessä väylämaksulais-
sa. Risteilyliikenteessä olevilta aluksilta on 
kannettu väylämaksu kuten säännöllisessä 
linjaliikenteessä olevilta matkustaja-aluksilta. 
Nykyisen väylämaksulain 28 §:n maksun-
huojennussäännöksen nojalla Merenkulkulai-
tos on kuitenkin myöntänyt risteilyaluksille 
alennuksen väylämaksuista, jotta risteilylii-
kennettä on saatu Suomeen. Risteilyliiken-
nettä koskeva määritelmä vastaa myös Me-
renkulkulaitoksen alennuspäätöksissä käytet-
tyjä risteilyliikenteelle asetettuja tunnus-
merkkejä. 

Risteilyalukset ovat lähinnä ulkomaalaisia 
kesäkuukausien aikana Suomessa vierailevia 
matkustaja-aluksia, jotka poikkeavat lyhyeksi 
ajaksi pääasiassa Helsinkiin muiden Itämeren 
satamien ohella. Risteilyalusten joukossa on 
myös aluksia, jotka voivat kuljettaa vähem-
män matkustajia kuin 1 kohdassa määritellyt 
matkustaja-alukset.  

Pykälän 4 kohdan mukaan lastialuksella 
tarkoitettaisiin kaikkia muita aluksia kuin 
1—3 kohdassa määriteltyjä aluksia. Tähän 
joukkoon kuuluvat kaikki muut alukset väy-
lämaksulain edellyttämällä tavalla niiden 
tyypistä tai käyttötarkoituksesta riippumatta, 
vaikka alusta ei alusteknisen luokittelun mu-
kaan varsinaisesti pidettäisikään lastialukse-
na.  

Pykälän 5 kohdan mukaan aluksen nettove-
toisuudella tarkoitettaisiin aluksen mittakir-
jassa ilmoitettua nettovetoisuutta, joka on 
määritetty käyttäen vuoden 1969 kansainvä-
lisen aluksenmittausyleissopimuksen (SopS 
31/1982) liitteessä I olevaa kaavaa. Aluksen 
nettovetoisuus on aluksen hyötytilan mitta, 
jota laskettaessa pidetään lähtökohtana aluk-
sen lastitilavuutta ja matkustajamäärää.  

Pykälän 6 kohdan luettelo kauppamerenku-
luksi katsottavasta toiminnasta on esimer-
kinomainen. Myös muu kuin luettelossa mai-
nittu, mutta aluksella ansiotarkoituksessa 
suoritettu toiminta voitaisiin katsoa kauppa-
merenkuluksi.  

Pykälän 7 kohdan laivanisännän määritel-
mä vastaa nykyisen väylämaksulain peruste-
luissa (HE 38/2002 vp) olevaa laivanisännän 
määritelmää.   

Pykälän 8 kohdassa jääluokalla tarkoitettai-
siin alusten jääluokista ja jäänmurtaja-
avustuksesta annettavaksi ehdotetussa laissa 
määriteltyjä jääluokkia.  

Alusten jääluokista ja jäänmurtaja-
avustuksesta annettavaksi ehdotetun lain, jäl-
jempänä jääluokkalaki, 3 §:n mukaan alukset 
kuuluisivat jääluokkiin I A Super, I A, I B, I 
C, II ja III. Jääluokkalakiehdotuksen 4 §:n 
nojalla Merenkulkulaitos antaisi tarkemmat 
jääluokkamääräykset sekä vahvistaisi luette-
lon siitä, mitä suomalaisia jääluokkia hyväk-
syttyjen luokituslaitosten antamat luokitus-
merkinnät vastaavat. Jääluokkalakiehdotuk-
sen 5 §:n perusteella Merenkulkulaitos voisi 
hyväksyä vaihtoehtoisella menetelmällä 
alukselle määrätyn jääluokan edellyttäen, että 
alus on siten rakennettuna teknisesti saman-
arvoinen jäissäkulkukyvyltään kuin, jos aluk-
sen jääluokka olisi vahvistettu jääluokkamää-
räysten mukaisesti. Jääluokkalain 6 §:n mu-
kaan Euroopan unionin toisen jäsenvaltion, 
Turkin ja Euroopan talousalueeseen kuulu-
van valtion sääntöjen mukaan hyväksytty 
alus rinnastettaisiin Merenkulkulaitoksen jää-
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luokkamääräykset täyttävään alukseen.  
Aluksen jääluokka määräytyisi jääluokka-

lakiehdotuksen 7 §:n mukaan hyväksytyn 
luokituslaitoksen alukselle antaman luoki-
tusmerkinnän ja Merenkulkulaitoksen vah-
vistaman vastaavuusluettelon perusteella. Jos 
aluksella ei ole hyväksytyn luokituslaitoksen 
antamaa luokitusmerkintää, Merenkulkulai-
tos vahvistaisi aluksen jääluokan laivanisän-
nän hakemuksesta. Jääluokka vahvistettaisiin 
Merenkulkulaitoksen antamien jääluokka-
määräysten tai vaihtoehtoisen menetelmän 
taikka vastavuoroisin tunnustamisen periaat-
teen nojalla. 

Pykälän 9 kohdassa väylämaksun yksikkö-
hinnalla tarkoitettaisiin väylämaksun mää-
räytymisen perusteena käytettävää lukua, 
jonka suuruudesta  aluskohtaisesti säädettäi-
siin 6 §:ssä.  

Pykälän 10 kohdassa kantavuudella tarkoi-
tettaisiin ihmishengen turvallisuudesta merel-
lä vuonna 1974 tehdyn kansainvälisen yleis-
sopimuksen (SopS 63/1984) II-2 luvun 3 
säännössä määriteltyä kantavuutta.  

Kantavuus on aluksen uppouman, joka on 
mitattu määrättyä kesävaralaitaa vastaavalla 
lastivesiviivalla vedessä, jonka tiheys on 
1,025, ja aluksen kevytpainon välinen erotus 
metrisinä tonneina. Kevytpaino on aluksen 
uppouma metrisinä tonneina ilman lastia, 
polttoainetta, voiteluöljyä, painolastivettä, 
makeavesivarastoa ja syöttövesivarastoa, 
käyttövarastoa sekä ilman matkustajia ja 
miehistöä sekä heidän tavaroitaan. 

Aluksen kantavuus olisi lähtökohtana 11 
§:n mukaista alennusta laskettaessa. 

3 §. Toimivaltaiset viranomaiset. Toimival-
taisia viranomaisia olisivat kuten tähänkin 
asti tullilaitos ja Merenkulkulaitos. Ehdotettu 
pykälä vastaisi nykyisen lain 3 ja 4 §:ä asia-
sisällöltään siten muutettuna, että Tullihalli-
tuksen toimivallasta tarkempien määräysten 
antamiseen säädettäisiin ilmoitusvelvollisuut-
ta koskevassa 13 §:ssä.  

4 §. Maksuvelvollinen. Ehdotettu pykälä 
maksuvelvollisista vastaisi asiallisesti ny-
kyistä väylämaksulain 6 §:ää, jossa säädetään 
vastuusta maksun suorittamisessa. Maksun 
suorittamisesta vastaisivat yhteisvastuullises-
ti laivanisäntä ja tulliviranomaisen hyväksy-
mä Suomessa asuva laivanisännän edustaja. 
Edustajalla tarkoitettaisiin tuloselvitystä kos-
kevan ilmoituksen tekevää laivanselvittäjää. 

Ulkomaille sijoittuneella laivanisännällä tuli-
si olla tulliviranomaisen hyväksymä Suomes-
sa asuva edustaja.  
 
2 luku.  Väylämaksun perusteet 

5 §. Väylämaksu. Pykälän 1 momentin mu-
kaan väylämaksu suoritettaisiin aluksen saa-
puessa ulkomailta Suomeen tai suomalaisesta 
satamasta suomalaiseen satamaan.  

Pykälän 2 momentin mukaan aluksesta, jo-
ka saman matkan aikana purkaisi ulkomailta 
tuomansa lastin tai jättäisi ulkomailta tuo-
mansa matkustajat useampaan kuin yhteen 
suomalaiseen satamaan taikka ottaisi ulko-
maille vietävää lastia tai matkustajia useam-
masta kuin yhdestä suomalaisesta satamasta, 
suoritettaisiin väylämaksu vain kerran. Mo-
mentti vastaisi nykyistä tullilaitoksen käytän-
töä, jonka mukaan saman matkan aikana ta-
pahtuneesta ulkomailta tuotavan lastin pur-
kamisesta tai ulkomaille vietävän lastin ot-
tamisesta on kannettu vain yksi väylämaksu, 
vaikka lastia on purettu tai otettu useammas-
sa eri satamassa. Jos alus kuitenkin ottaisi vä-
lillä lastia tai matkustajia suomalaisten sata-
mien välillä kuljetettavaksi, väylämaksuja 
olisi suoritettava myös niiltä satamakäynneil-
tä, joiden  yhteydessä lastia tai matkustajia 
on otettu.  

Pykälän 3 momentti vastaisi asiasisällöl-
tään nykyisen lain 20 §:n 3 momenttia. Sään-
nöksen tarkoituksena on ehkäistä väylämak-
sun suorittaminen kahteen kertaan, kun alus 
saman matkan aikana poikkeaa ulkomaan sa-
tamassa kahden Suomessa tapahtuvan lasta-
uksen välillä. Ulkomaille poikkeamisen syyn 
on oltava lastaus- tai ahtaustekninen. 

Pykälän 4 momentin perusteella väylämak-
sua ei suoritettaisi aluksesta, joka pakottavis-
ta syistä tai ainoastaan saadakseen määräyk-
siä jatkettavaa matkaa varten tai aluksen kun-
toonpanoa tai sen tarpeellisuuden tutkimista 
varten taikka polttoaineen ottamista varten 
poikkeaa Suomen satamaan jättämättä tai ot-
tamatta lastia tai matkustajia. Ehdotettu mo-
mentti vastaa nykyisen väylämaksulain 20 
§:n 1 momentin 4 kohtaa siten muutettuna, 
että polttoaineen ottaminen on lisätty sellai-
seksi syyksi poikkeamiselle, joka rajaa kysei-
sen aluskäynnin maksuvelvollisuuden ulko-
puolelle. 
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6 §. Väylämaksun yksikköhinta. Pykälässä 
ehdotetaan säädettäväksi aluskohtaisista eu-
romääräisistä yksikköhinnoista. Lasti- ja 
matkustaja-alusten yksikköhinta määräytyisi 
jääluokan mukaan siten, että paremmissa jää-
luokissa olevilla lasti- ja matkustaja-aluksilla 
olisi pienempi yksikköhinta ja siten myös 
pienempi väylämaksu.  Pykälässä ehdotetaan 
jääluokille I B ja I C sekä II ja III samaa yk-
sikköhintaa. Risteilyalusten ja suurno-
peusalusten väylämaksu ei riippuisi aluksen 
jääluokasta.  

7 §. Väylämaksun määrä. Pykälässä sää-
dettäisiin 2 §:n 1—4 kohdassa määriteltyjen 
alusten väylämaksun laskemisesta. Väylä-
maksu määräytyisi lastialuksesta ja matkusta-
ja-aluksesta kertomalla aluksen yksikköhinta 
nettovetoisuudella. Aluksen jääluokka vai-
kuttaisi siihen, kuinka korkean yksikköhin-
nan lastialus tai matkustaja-alus saa.  

Suurempien lastialusten väylämaksuun eh-
dotetaan säädettäväksi yksikköhinnan alen-
nus, jotta niiden väylämaksuissa ei tapahtuisi 
kotimaanliikenteen väylämaksun poistami-
sesta johtuvaa kohtuutonta maksutason kas-
vua verrattuna nykyiseen. Jos lastialuksen 
nettovetoisuus ylittää 25 000, ylittävä osuus 
nettovetoisuudesta kerrottaisiin luvulla, joka 
on puolet 6 §:n 1 momentissa säädetystä yk-
sikköhinnasta. Esimerkiksi lastialus, joka on 
jääluokassa I A Super ja on nettovetoisuudel-
taan 30 000, maksaisi väylämaksua 25 000 
nettovetoisuuteen saakka 1,340 euron yksik-
köhinnalla ja tämän ylittävästä 5 000 nettove-
toisuudesta 0,67 euron yksikköhinnalla.  

Pykälän 2 momentin mukaan risteilyaluk-
sesta ja suurnopeusaluksesta suoritettava 
väylämaksu saataisiin kertomalla aluksen 
nettovetoisuus ja 6 §:n 2 momentissa säädet-
ty yksikköhinta keskenään. Risteilyalusten ja 
suurnopeusalusten yksikköhintaa ehdotetaan 
kiinteäksi.  

8 §. Väylämaksun enimmäismäärä alus-
käynniltä. Pykälässä säädettäisiin aluskäynti-
kohtaisista väylämaksujen enimmäismääris-
tä. Ehdotettu väylämaksun 109 000 euron 
suuruinen enimmäismäärä vastaa nykyistä 
väylämaksuasetuksessa olevaa ulkomaanlii-
kenteen kertamaksun enimmäismäärää pyö-
ristettynä. Enimmäismäärä koskisi lastialuk-
sia ja suurnopeusaluksia.  

Matkustaja-aluksille ja risteilyaluksille 
säädettäisiin omat aluskäyntikohtaiset enim-

mäismääränsä. Risteilyalusten 45 000 euron 
enimmäismäärä vastaisi nykyisen väylämak-
sulain 28 §:n perusteella annetuissa alennus-
päätöksissä noudatettua käytäntöä.  

9 §. Aluksen nettovetoisuuden vahvistami-
nen. Pykälässä säädettäisiin, miten aluksen 
nettovetoisuus määritettäisiin, jos sitä koske-
via asiakirjoja ei ole. Ehdotettu pykälä vastaa 
asiasisällöltään nykyisen lain 11 §:n 2 mo-
mentissa olevia säännöksiä nettovetoisuuden 
vahvistamisesta.  

Aluksenmittauksesta on säädetty aluksen-
mittauksesta vuoden 1969 kansainvälisen 
aluksenmittausyleissopimuksen mukaan an-
netulla asetuksella (522/1982), Suezin kana-
van mittakirjasta annetulla asetuksella 
(316/1955) ja Panaman kanavan mittakirjasta 
annetulla asetuksella (317/1955).  

 
3 luku.  Maksuvapautus ja alennettu 

väylämaksu 

10 §. Väylämaksujen vuotuinen enimmäis-
määrä ja lisämaksu. Ehdotettu pykälä vastaa 
asiasisällöltään  nykyisen   väylämaksulain 
19 §:n 1 ja 2 momentteja. Pykälän 1 momen-
tissa ehdotetaan säädettäväksi matkustaja-
aluksia, suurnopeusaluksia ja lastialuksia 
koskevasta maksuvapautuksesta. Alukset oli-
si vapautettu saman kalenterivuoden ajalta 
enemmistä väylämaksuista, kun niistä on 
suoritettu väylämaksua 30 tai 10 kertaa alus-
tyypistä riippuen.  

Pykälän 2 momentin mukaan aluksesta oli-
si suoritettava lisää väylämaksua, jos väylä-
maksun suuruuteen vaikuttavat seikat muut-
tuvat kalenterivuoden aikana siten, että 7 §:n 
mukainen väylämaksu nousee. Väylämaksua 
suoritettaisiin määrä, joka vastaisi matkusta-
ja-aluksesta ja suurnopeusaluksesta kalente-
rivuodelta määräytyvää 30:tä suurinta ja las-
tialuksesta määräytyvää 10:tä suurinta alus-
käynniltä suoritettavaa maksua. Esimerkiksi 
lastialuksen jääluokka voi muuttua kesken 
kalenterivuotta siten, että uuden jääluokan 
yksikköhinta on aikaisempaa jääluokkaa suu-
rempi. Jos kyseisestä lastialuksesta oli ennen 
jääluokan muuttumista suoritettu maksuva-
pautukseen oikeuttavat 10 väylämaksua, 
aluksesta olisi suoritettava lisää väylämaksu-
ja määrä, joka vastaa uuden yksikköhinnan 
mukaan määräytyvää yhteensä 10:tä väylä-
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maksua. Lisämaksujen suorittamisen jälkeen 
alus olisi vapautettu uudestaan enemmistä 
väylämaksuista kalenterivuoden aikana edel-
lyttäen jälleen, ettei maksun suuruuteen vai-
kuttavissa tiedoissa tapahdu uusia muutoksia.  

Maksuvapautussäännös koskisi lasti-, suur-
nopeus- ja matkustaja-aluksia. Risteilyaluk-
set maksaisivat väylämaksun jokaiselta alus-
käynniltä käyntimääristä riippumatta. 

11 §. Alennettu väylämaksu lastauskapasi-
teetin käyttöasteen perusteella. Pykälässä 
säädettäisiin perusteista, joiden nojalla väy-
lämaksu suoritettaisiin alennettuna lastialuk-
sesta, jonka lastauskapasiteetista on käytössä 
vain osa.  

Pykälän 1 ja 2 momenteissa ehdotetaan las-
tialusten osalasteja koskevan nykyisen alen-
nuskäytännön säätämistä lakitasolla. Nykyi-
sen väylämaksulain 28 §:n perusteella anne-
tuille lastialusten osalasteja koskeville alen-
nuksille on muodostunut säännönmukainen 
ja vakiintunut päätöskäytäntö, jonka jatka-
mista voidaan perustella liikennöintinäkö-
kohdilla. Huomattavassa osalastissa oleva 
alus ei tule Suomeen, mikäli siltä kannettava 
väylämaksu on korkea suhteessa lastin ar-
voon.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin alen-
nuksen määrästä, joka perustuu lastauskapa-
siteetin käyttöasteeseen. Pykälän 2 momen-
tissa säädettäisiin siitä, miten lastauskapasi-
teetin käyttöaste lasketaan.  

Laskelmassa käytettäisiin aluksen kanta-
vuudesta lukua, joka on 90 prosenttia aluksen 
kantavuudesta. Kantavuudesta vähennetty 10 
prosenttia kuvaa kaavamaisesti muun kuin 
lastin osuutta kantavuudesta eli aluksen polt-
toainetta, voiteluöljyä, painolastivettä, ma-
keavesivarastoa ja syöttövesivarastoa, käyt-
tövarastoa sekä matkustajia ja miehistöä sekä 
heidän tavaroitaan. 

Alennuksen laskeminen edellyttää sitä, että 
tulliviranomaiselle voidaan esittää asiakirjat, 
joista aluksen kantavuus käy luotettavasti il-
mi.  Kantavuus on ilmoitettu ”loading scale” 
asiakirjassa sekä hyväksytyssä vakavuusai-
neistossa. Säiliöalusten kantavuus ilmoite-
taan lisäksi ”International Pollution Preventi-
on Certificate” (IOPP) todistuskirjassa. 

12 §. Alennettu väylämaksu muilla perus-
teilla. Pykälän 1 momentti vastaisi asiasisäl-
löltään nykyisen väylämaksulain 20 §:n 2 
momentissa olevaa säännöstä alennuksista, 

jotka liittyvät Saimaalle suuntautuvaan lii-
kenteeseen.  

Ehdotettu 2 momentti olisi kokonaan uusi, 
mutta vastaisi nykyisen väylämaksulain 28 
§:n perusteella annettuja alennuspäätöksiä. 
Merenkulkulaitos on esimerkiksi myöntänyt 
väylämaksualennuksen Poriin tuotavalle ki-
vihiilelle, jota käytetään Pohjois-Suomen te-
rästeollisuuden raaka-aineena. Hiiltä tuovan 
aluksen suuren koon johdosta lasti on puret-
tava Porissa ja edelleen laivattava pienem-
millä aluksilla toiseen satamaan, koska väy-
län syvyys ei mahdollista suoraa kuljetusta 
lopulliseen määräsatamaan. Väylämaksun 
periminen täysimääräisenä esimerkkitapauk-
sessa aiheuttaisi välilastauksen siirtymisen 
Ruotsiin, joka alentaisi väylämaksutuloja. Li-
säksi teollisuuden raaka-ainetoimitukset saat-
taisivat vaarantua.  

Pykälän 3 momentin perusteella voitaisiin 
antaa väylämaksualennus kauttakulun vienti-
liikenteelle. Ehdotettu momentti vastaisi ny-
kyisen väylämaksulain 28 §:n perusteella 
kauttakulkuliikenteelle (transitoliikenne) an-
nettuja alennuspäätöksiä, joilla Merenkulku-
laitos on myöntänyt alennuksia suomalaisten 
satamien kautta tapahtuville Venäjän vienti-
kuljetuksille.  

Kauttakulun vientiliikenteellä tarkoitetaan 
Suomen kautta tapahtuvaa tavarakuljetusta 
muihin maihin. Esimerkiksi Kokkolan sata-
man kautta tapahtuvalle venäläisen rautapel-
letin viennille on myönnetty väylämaksuista 
50 prosentin alennus, jota ilman koko liiken-
nettä ei kustannustason kalleuden vuoksi oli-
si. Alennuksen edellytyksenä olisi, että aluk-
sen koko lasti on kauttakulkulastia. 

  
4 luku.  Väylämaksun ilmoitusvelvolli-

suus, määrääminen ja kanta-
minen 

13 §. Väylämaksuilmoitus. Ehdotetun pykä-
län 1—3 momentti vastaisi asiasisällöltään 
nykyisen  lain   maksuilmoitusta  koskevaa 
10 §:ää. Pykälän 4 momentissa säädettäisiin 
Tullihallituksen toimivallasta antaa tarkem-
pia määräyksiä väylämaksuilmoituksen sisäl-
löstä ja muodosta sekä ilmoitusmenettelystä. 

14 §. Väylämaksun maksaminen. Ehdotettu 
pykälä  vastaisi  nykyisen  väylämaksulain 
31 §:ää, jossa väylämaksun maksamisesta 
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säädetään viittaamalla tullilain säännöksiin 
tullin maksamisesta.  

15 §. Väylämaksun maksaminen etukäteen. 
Ehdotetun pykälän perusteella kaikki 10 §:n 
mukaiset maksuvapautukseen oikeuttavat ka-
lenterivuoden väylämaksut voitaisiin maksaa 
etukäteen yhdellä kertaa. Säännös vastaa asi-
allisesti nykyisen väylämaksulain 19 §:n 3 
momentissa olevaa säännöstä. 

16 §. Arviomaksatus. Pykälässä säädettäi-
siin arviomaksatuksesta. Vastaavia säännök-
siä arvioverotuksesta on muussa verolainsää-
dännössä. Maksupäätöksessä olisi mainittava 
arvion perusteet. Ennen arviomaksatusta olisi 
maksuvelvolliselle varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi.  

17 §. Maksunkorotus. Ehdotettu pykälä 
vastaa nykyisen väylämaksulain 25 §:ää. 

18 §. Virhemaksu.  Ehdotetun pykälän 1 
momentti vastaa nykyisen väylämaksulain 26 
§:ää. Virhemaksun suuruutta määrättäessä 
otettaisiin huomioon menettelyn moititta-
vuus, toistuvuus ja muut asiaan vaikuttavat 
seikat. 

 
5 luku.  Maksunoikaisu maksunsaajan 

hyväksi ja jälkimaksatus 

19 §. Oikaisu maksunsaajan hyväksi. Pykä-
lä vastaisi nykyisen väylämaksulain 21 §:ää. 

20 §. Jälkimaksatus. Pykälä vastaisi nykyi-
sen väylämaksulain 23 §:ää.  

21 §. Maksuvelvollisen kuuleminen. Pykälä 
vastaisi asiasisällöltään nykyisen väylämak-
sulain 24 §:ää.  
 
6 luku.  Oikeussuojakeinot 

22 §. Ennakkoratkaisu. Pykälässä säädet-
täisiin mahdollisuudesta ennakkoratkaisun 
saamiseen. Hakijalle erityisen tärkeässä asi-
assa Tullihallitus voisi hakemuksesta antaa 
ennakkoratkaisun siitä, miten väylämaksula-
kia sovelletaan hakijan tilanteeseen. Ennak-
koratkaisu annettaisiin samoin edellytyksin, 
joista tavanomaisesti säädetään eri verolaeis-
sa. Ennakkoratkaisu annettaisiin yksilöityyn 
kysymykseen ja hakijan olisi esitettävä asian 
ratkaisemiseksi tarvittava selvitys. Ennakko-
ratkaisua ei annettaisi aluksen jääluokasta tai 
nettovetoisuudesta eikä myöskään väylämak-
sun määrästä.  

23 §. Maksun huojentaminen ja maksun-
lykkäys. Pykälässä säädettäisiin väylämak-
susta vapauttamisesta ja maksun lykkäykses-
tä vastaavasti kuin yleensä verolainsäädän-
nössä on säädetty. Maksunhuojennus voitai-
siin myöntää hakemuksesta, jos väylämaksun 
periminen täysimääräisenä olisi olosuhteet 
huomioon ottaen ilmeisen kohtuutonta tai 
siihen on erityisiä syitä. Toimivalta hakemus-
ten ratkaisemiseen olisi Tullihallituksella. 

Väylämaksun maksunlykkäyksestä ei ole 
säädetty nykyisessä väylämaksulaissa. Väy-
lämaksulakiin ehdotetaan otettavaksi sään-
nös, jonka mukaan Tullihallitus voisi myön-
tää lykkäystä väylämaksun suorittamisesta, 
jos väylämaksun periminen täysimääräisenä 
olisi olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen 
kohtuutonta tai siihen on erityisiä syitä.  

Nykyisen väylämaksulain 28 §:ssä on sää-
detty Merenkulkulaitokselle mahdollisuus 
myöntää alennus väylämaksusta tai vapautus 
väylämaksun suorittamisesta taikka määrätä 
jo suoritettu väylämaksu tai osa siitä palau-
tettavaksi, jos matkailun, rannikko- tai kaut-
takulkuliikenteen edistämiseen liittyvät nä-
kökohdat tai Suomen ulkomaankaupan edis-
tämiseen liittyvät painavat syyt sitä vaativat 
taikka maksun periminen täysimääräisenä 
olisi olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen 
kohtuutonta. 

Nykyisen väylämaksulain 28 §:n perusteel-
la myönnetyistä alennuksista ehdotetaan sää-
dettäväksi uuden lain 11 §:ssä kohtuutto-
muuden perusteella osalasteille myönnettävä 
alennus. Lisäksi 12 §:ssä säädettäisiin kaut-
takulkuliikenteen edistämiseksi myönnetyt 
alennukset vientiliikenteelle. Risteilyaluksille 
ehdotettu väylämaksun määrä puolestaan 
vastaisi  niille  nykyisin  myönnettäviä sään-
nönmukaisia alennuksia kohtuuttomuuden 
perusteella. Nykyiseen väylämaksulain 28 
§:ään perustuvaan alennuskäytäntöön verrat-
tuna voisi ehdotettu 1 momentti tulla sovel-
lettavaksi olosuhteiden ilmeisen kohtuutto-
muuden tai erityisten syiden perusteella.  

24 §. Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi. 
Ehdotettu pykälä vastaa nykyisen lain 22 
§:ää.  

25 §. Muutoksenhaku. Pykälän 1 ja 2 mo-
menteissa säädettäisiin muutoksenhausta tul-
liviranomaisen väylämaksulain nojalla anta-
miin päätöksiin. Nykyisen väylämaksulain 
30 §:ssä muutoksenhausta tulliviranomaisen 
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päätökseen on säädetty ainoastaan viittaamal-
la tullilain säännöksiin. Pykälän 3 momentis-
sa säädettäisiin muutoksenhausta Merenkul-
kulaitoksen antamaan päätökseen, jolla tar-
koitetaan 9 §:n mukaista päätöstä aluksen 
nettovetoisuudesta.  

26 §. Muutoksenhaku korkeimpaan hallin-
to-oikeuteen. Pykälässä säädettäisiin muutok-
senhausta korkeimpaan hallinto-oikeuteen. 
Voimassaolevassa väylämaksulaissa muutok-
senhausta säädetään viittauksin tullilakiin. 
Ehdotettu pykälä vastaisi tullilain muutok-
senhakua koskevia säännöksiä ja muussa ve-
rolainsäädännössä olevia muutoksenhakua 
koskevia säännöksiä, kuten esimerkiksi val-
misteverotuslain (1469/1994) 48 §:ää.  

27 §. Väylämaksun suorittaminen muutok-
senhausta riippumatta. Ehdotettua pykälää 
vastaavia säännöksiä on myös muualla vero-
lainsäädännössä, kuten esimerkiksi autovero-
lain (1482/1994) 74 §. 

28 §. Palautettavalle määrälle suoritettava 
korko. Ehdotetussa pykälässä säädettäisiin 
palautettavalle väylämaksun määrälle lasket-
tavasta korosta. 
 
 

7 luku.  Erinäiset säännökset 

29 §. Muut väylämaksun kantamisessa so-
vellettavat säännökset. Ehdotettu pykälä si-
sältäisi viittaussäännöksen niihin säädöksiin, 
joita sovellettaisiin väylämaksun kantamises-
sa.  

Ehdotetun pykälän viittaussäännökset vas-
taavat nykyisen väylämaksulain 31 §:ää lisät-
tynä viittauksella veronkantolakiin.  

30 §. Pienin perittävä määrä. Pykälässä 
säädettäisiin pienimmän perittävän väylä-
maksun määrästä. 

31 §. Tietojenantovelvollisuus. Pykälässä 
säädettäisiin maksuvelvollista koskevasta tie-
tojenantovelvollisuudesta.  

32 §. Maksunkierto. Pykälässä olisi sään-
nös siltä varalta, että jollekin olosuhteelle tai 
toimenpiteelle on annettu sellainen oikeudel-
linen muoto, joka ei vastaa asian varsinaista 
luonnetta tai tarkoitusta. Väylämaksun mää-
räämisessä meneteltäisiin tällöin niin kuin 
asiassa olisi noudatettu oikeaa muotoa. Vas-
taavia säännöksiä on verolainsäädännössä 

kuten esimerkiksi autoverolain 77 §:ssä. 
33 §.  Sähköinen tiedoksianto. Pykälän 

mukaan tulliviranomaisen päätös voitaisiin 
antaa tiedoksi myös sähköisesti käyttämällä 
maksuvelvollisen ilmoittamaa sähköistä asi-
ointia koskevaa yhteystietoa. Päätös katsot-
taisiin tulleen maksuvelvollisen tietoon säh-
köisen viestin lähettämispäivänä, jollei muu-
ta näytettäisi. 

34 §. Rangaistussäännös. Ehdotetussa py-
kälässä on viittaus rikoslain (39/1889) 29 lu-
vun veropetosta sekä törkeää ja lievää vero-
petosta koskeviin rangaistussäännöksiin.  

35 §. Voimaantulo. Ehdotettu pykälä sisäl-
täisi voimaantulosäännöksen. Lain täytän-
töönpanon edellyttämiin toimiin voitaisiin 
ryhtyä jo ennen lain voimaatuloa. 

36 §. Siirtymäsäännökset. Ehdotetun pykä-
län 1 momentin mukaan väylämaksuun, jon-
ka peruste on syntynyt ennen lain voimaantu-
loa, sovellettaisiin lain voimaan tullessa voi-
massa olleita säännöksiä. Väylämaksulain ja 
väylämaksusta annetun valtioneuvoston ase-
tuksen säännökset koskevat muun muassa 
maksuvelvollisuutta, maksun kantamista, 
maksuvapautusta, maksunoikaisua, jälkimak-
satusta sekä maksun määrää. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
kumotun väylämaksulain 12 §:n 3 momentin 
nojalla Merenkulkulaitoksen antamat tar-
kemmat määräykset talviliikennevaatimuk-
sista (jääluokkamääräykset), joista ilmenevät 
eri jääluokkien väliset erot, ja Merenkulku-
laitoksen vahvistama luettelo hyväksyttyjen 
luokituslaitosten antamia luokitusmerkintöjä 
vastaavista suomalaisista jääluokista jäisivät 
voimaan.  

Talviliikennevaatimuksilla tarkoitetaan 
Merenkulkulaitoksen määräyksiä aluksen ra-
kennetta ja konetehoa koskevista talviliiken-
nevaatimuksista, jotka on annettu 20 päivänä 
syyskuuta 2002.  

Luokituslaitosten luokitusmerkintöjä kos-
kevalla luettelolla tarkoitetaan Merenkulku-
laitoksen 27 päivänä marraskuuta 2003 an-
tamaa määräystä suomalais-ruotsalaisten jää-
luokkien ja luokituslaitosten jääluokkien vä-
lisestä vastaavuudesta. Luettelossa vahviste-
taan, mikä hyväksytyn luokituslaitoksen luo-
kitusmerkintä vastaa suomalais-ruotsalaista 
jääluokkaa. 
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2.  Tarkemmat säännökset  ja  mää-
räykset  

Tullihallitus voisi antaa tarkempia määrä-
yksiä väylämaksuilmoituksen sisällöstä ja 
muodosta sekä ilmoitusmenettelystä. Lisäksi 
Tullihallitus määräisi tullilaitoksen sisäisestä 
toimivallasta ja tehtävien jaosta. 

 
 
  

3.  Voimaantulo 

Koska nykyinen väylämaksujärjestelmä ja 
erityisesti sen aluskäyntien lukumäärään pe-
rustuva maksuvapautusjärjestelmä on sidottu 
kalenterivuoden aikana suoritettuihin mak-
suihin, lain voimaantulo olisi tärkeä ajoittaa 
kalenterivuoden alkuun. Tämän vuoksi laki 
on tarkoitettu tulevaksi voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2006 samaan aikaan alusten jää-
luokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun 
lain kanssa. 

  
4.  Suhde perustuslaki in  ja  säätä-

misjärjestys  

Perustuslakivaliokunta totesi 3 päivänä jou-
lukuuta 2004 hallituksen esityksestä väylä-
maksulain muuttamisesta (HE 240/2004 vp) 
antamassaan lausunnossa (PeVL 46/2004 
vp), että säännös Merenkulkulaitoksen toi-
mivallasta vahvistaa parempi jääluokka on 
merkityksellinen myös perustuslain 81 §:n 
säännösten kannalta valtion veroista ja mak-
suista. Valtiosääntöisille maksuille on omi-
naista, että ne ovat korvauksia tai vastikkeita 
julkisen vallan palveluksista; muut rahasuori-
tukset valtiolle ovat sen sijaan veroja valtio-
sääntö-oikeudellisessa mielessä. Väylämaksu 
ei valiokunnan mielestä ole vastike yksi-
löidystä suoritteesta, vaan yleisesti viran-
omaistoiminnan rahoittamiseksi perittävä 
suoritus. Merkittävää voi myös olla, onko 
asianomaisen suoritteen vastaanottaminen 
vapaaehtoista vai pakollista. Veron suuntaan 
viittaa, jos suoritusvelvollisuuden aiheutta-
mista suoritteista ei voi kieltäytyä ja velvolli-
suus koskee suoraan lain nojalla tietyt tun-
nusmerkit täyttäviä oikeussubjekteja. Väylä-
maksun suoritusvelvollisuuteen ei liity perus-
tuslakivaliokunnan käytännössä tarkoitettua 
vapaaehtoisuutta. Näiden seikkojen perus-

teella perustuslakivaliokunta piti ulkomaan-
liikenteen väylämaksua valtiosääntöoikeudel-
lisessa mielessä verona.  

Perustuslakivaliokunnan lausunnon mu-
kaan verolain säännösten tulee olla sillä ta-
voin tarkkoja, että lakia soveltavien viran-
omaisten harkinta veroa määrättäessä on si-
dottua. Lausunnossa pidettiin ongelmallisena 
myös sitä, että nettovetoisuuteen ja jääluok-
kaan perustuvan veron suuruus ei määräydy 
laissa olevien laskentasääntöjen perusteella.  

Perustuslakivaliokunnan lausunnon johdos-
ta väylämaksulainsäädäntö on saatettava vas-
taamaan verolaille asetettavia vaatimuksia. 

Kaikki väylämaksun perusteisiin ja maksun 
suuruuteen vaikuttavat säännökset sisältyisi-
vät kattavasti ehdotettuun lakiin.  

Väylämaksulain 28 §, joka antaa Meren-
kulkulaitokselle laajan ja tapauskohtaiseen 
harkintaan perustuvan toimivallan vaikuttaa 
väylämaksun määrään, ei vastaa verolaille 
asetettavia vaatimuksia harkintavallan rajois-
ta. Merenkulkulaitoksen alennuskäytäntöön 
perustuvat säännökset sisällytettäisiin uuteen 
väylämaksulakiin.  

Väylämaksulaista nykyisessä muodossaan 
puuttuu tavanomaisia verotuksen toimittami-
seen liittyviä säännöksiä kuten esimerkiksi 
arviomaksatusta, ennakkoratkaisua, huojen-
tamista ja lykkäystä koskevat säännökset.  
Niitä vastaavat säännökset sisällytettäisiin 
uuteen väylämaksulakiin. 

Lakiehdotuksessa ei puututa perustuslain 
suojaamiin perusoikeuksiin.  

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan 
muu viranomainen voidaan lailla valtuuttaa 
antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asiois-
ta, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liitty-
viä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen 
merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla 
tai asetuksella. Valtuutuksen tulee olla sovel-
tamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Lisäksi 
valtuutuksen kattamat asiat on määriteltävä 
tarkasti laissa.  

Lakiehdotuksen 13 §:n 4 momentin perus-
teella Tullihallitus voisi antaa tarkempia 
määräyksiä väylämaksuilmoituksen sisällöstä 
ja muodosta sekä ilmoitusmenettelystä. An-
nettavat määräykset olisivat teknisluonteisia. 

Lakiehdotuksen 23 §:n 2 momentin mu-
kaan väylämaksulle asetettavasta vakuudesta 
ja lykkäyskorosta säädettäisiin valtiovarain-
ministeriön asetuksella.  



 HE 150/2005 vp  
  
 

23

Valtuutussäännökset on sijoitettu ja asialli-
sesti kytketty säänneltävää asiaa koskeviin 
pykäliin. Valtuutukset on muutoinkin laadittu 
mahdollisimman tarkkarajaisiksi ja täsmälli-
siksi. Valtuutussäännökset eivät ole ristirii-
dassa perustuslain kanssa. 

Lakiehdotus on muutoinkin sopusoinnussa 
perustuslain kanssa, minkä vuoksi se voidaan 

käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyk-
sessä. On suotavaa, että esityksen eduskunta-
käsittelyssä hankitaan perustuslakivaliokun-
nan lausunto. 

  
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdo-
tus: 
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Lakiehdotus 

 

 

 

Väylämaksulaki 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

 
 

1 luku  

Yleiset säännökset 

1 §  

Lain soveltamisala 

Suomen vesialueella kauppamerenkulkua 
harjoittavasta aluksesta suoritetaan valtiolle 
väylämaksua sen mukaan kuin tässä laissa 
säädetään.  

Tätä lakia ei sovelleta alukseen:  
1) jota käytetään yksinomaan sisävesilii-

kenteessä;  
2) joka matkalla ulkomaisesta satamasta 

toiseen kulkee Suomen aluevesien kautta 
poikkeamatta Suomessa satamaan; 

3) joka saapuu Suomeen ja lähtee Suomes-
ta Saimaan kanavan kautta poikkeamatta 
Suomen rannikon satamaan; tai 

4) jonka nettovetoisuus on alle 300 ja joka 
ei ole 2 §:n 2 kohdassa määritelty suurno-
peusalus. 
 

2 §  

Määritelmät  

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) matkustaja-aluksella alusta, joka voi 

kuljettaa vähintään 120 matkustajaa, mutta 
joka ei ole risteilyalus eikä suurnopeusalus;  

 
2) suurnopeusaluksella ihmishengen tur-

vallisuudesta merellä vuonna 1974 tehdyn 
kansainvälisen yleissopimuksen (SopS 
11/1981) liitteen X luvun 1 säännössä määri-
teltyä suurnopeusalusta; 

3) risteilyaluksella alusta, joka voi kuljettaa 
yli 12 matkustajaa ja joka harjoittaa risteily-
liikennettä; risteilyliikenteellä tarkoitetaan 
merimatkoja, joissa alus, joka ei ole säännöl-
lisessä linjaliikenteessä, käy samalla matkalla 
Suomessa olevan sataman lisäksi vähintään 
kahdessa ulkomaisessa satamassa; ristei-
lyalus ei voi Suomessa käydessään ottaa tai 
jättää lastia, mutta se voi vaihtaa matkustajia 
taikka ottaa aluksen omia tarpeita varten 
polttoainetta tai muonaa;  

4) lastialuksella muita kuin 1—3 kohdassa  
määriteltyjä aluksia; 

5) nettovetoisuudella aluksen mittakirjassa 
ilmoitettua nettovetoisuutta, joka on määri-
tetty  käyttäen  vuoden 1969  kansainvälisen 
aluksenmittausyleissopimuksen (SopS 
31/1982) liitteessä I olevaa kaavaa;  

6) kauppamerenkululla aluksella ansiotar-
koituksessa suoritettua toimintaa, kuten lastin 
ja matkustajien kuljettamista, hinausta, jään-
murtamista, pyyntiä tai pelastus- ja avustus-
toimintaa; 

7) laivanisännällä aluksen omistajaa, 
vuokraajaa tai sitä, joka käyttää tosiasiallista 
määräämisvaltaa aluksen liikennöintiin liit-
tyvissä kysymyksissä;  

8) jääluokalla  alusten jääluokista ja jään-
murtaja-avustuksesta annetussa  laissa   (   
/20  ) määriteltyjä jääluokkia I A Super, I A, 
I B, I C, II ja III;  

9) väylämaksun yksikköhinnalla väylämak-
sun määräytymisen perusteena käytettävää 
lukua, jonka suuruudesta aluskohtaisesti sää-
detään 6 §:ssä; 

10) kantavuudella ihmishengen turvalli-
suudesta merellä vuonna 1974 tehdyn kan-
sainvälisen yleissopimuksen (SopS 11/1981) 
II-2 luvun 3 säännössä määriteltyä kanta-
vuutta.  
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3 §  

Toimivaltaiset viranomaiset   

Tullilaitos vastaa väylämaksatuksen toimit-
tamisesta ja valvonnasta. Tullihallitus määrää 
tullilaitoksen sisäisestä toimivallan ja tehtä-
vien jaosta. 

Merenkulkulaitoksen on salassapitosään-
nösten estämättä annettava tulliviranomaisel-
le tämän lain soveltamisessa tarvittavia tieto-
ja, selvityksiä, lausuntoja sekä muuta aineis-
toa. Merenkulkulaitoksen on tarvittaessa an-
nettava tulliviranomaisille myös muuta virka-
apua.  
 

4 §  

Maksuvelvollinen 

Laivanisäntä ja tulliviranomaisen hyväk-
symä Suomessa asuva laivanisännän edustaja 
ovat velvollisia maksamaan väylämaksun. 
Ulkomaille sijoittuneella laivanisännällä tu-
lee olla tulliviranomaisen hyväksymä Suo-
messa asuva edustaja. 

  
 

2 luku 

Väylämaksun perusteet 

5 § 

Väylämaksu 

Väylämaksu suoritetaan, kun alus saapuu 
ulkomailta Suomeen tai suomalaisesta sata-
masta suomalaiseen satamaan. 

Jos alus saman matkan aikana purkaa ul-
komailta tuomansa lastin tai jättää ulkomailta 
tuomansa matkustajat useampaan kuin yh-
teen suomalaiseen satamaan taikka ottaa ul-
komaille vietävää lastia tai matkustajia use-
ammasta kuin yhdestä suomalaisesta sata-
masta, suoritetaan väylämaksu vain kerran.  

Jos alus saman matkan aikana poikkeaa 
Suomessa tapahtuvien lastausten välillä täy-
dentämään lastia lastaus- tai ahtausteknisistä 
syistä ulkomaan satamassa, suoritetaan väy-
lämaksu vain kerran.  

Väylämaksua ei suoriteta aluksesta, joka 
pakottavista syistä, ainoastaan saadakseen 

määräyksiä jatkettavaa matkaa varten, aluk-
sen kuntoonpanoa tai sen tarpeellisuuden tut-
kimista varten taikka polttoaineen ottamista 
varten poikkeaa Suomen satamaan jättämättä 
tai ottamatta lastia tai matkustajia.  
 

6 § 

Väylämaksun yksikköhinta 

Väylämaksun yksikköhinta lastialuksesta ja 
matkustaja-aluksesta määräytyy aluksen jää-
luokan mukaan seuraavasti: 
 
Jääluokka Lastialus Matkustaja-alus 

Yksikköhinta Yksikköhinta 

  (euroa)  (euroa) 

 

IA Super 1,340 0,902  

IA 2,500    1,776  

IB, IC 4,885 2,959 

II, III 7,100 5,048  

 
Risteilyaluksen yksikköhinta on 1,060 eu-

roa ja suurnopeusaluksen yksikköhinta on 
6,404 euroa. 

 
7 § 

Väylämaksun määrä 

Lastialuksesta ja matkustaja-aluksesta suo-
ritettava väylämaksu saadaan kertomalla 
aluksen nettovetoisuus ja 6 §:n 1 momentissa 
säädetty väylämaksun yksikköhinta keske-
nään.  Jos lastialuksen nettovetoisuus on suu-
rempi kuin 25 000, ylittävä osuus nettovetoi-
suudesta kerrotaan kuitenkin luvulla, joka on 
puolet 6 §:n 1 momentissa säädetystä yksik-
köhinnasta.  

Risteilyaluksesta ja suurnopeusaluksesta 
suoritettava väylämaksu saadaan kertomalla 
aluksen nettovetoisuus ja 6 §:n 2 momentissa 
säädetty yksikköhinta keskenään. 

  
8 § 

Väylämaksun enimmäismäärä aluskäynniltä 

Väylämaksu on enintään 109 000 euroa. 
Matkustaja-aluksen väylämaksu on kuitenkin 
enintään 34 000 euroa ja risteilyaluksen väy-
lämaksu on enintään 45 000 euroa  
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9 § 

Aluksen nettovetoisuuden vahvistaminen 

Jos alukselta puuttuu mittakirja, mittakir-
jassa ilmoitettu vetoisuus ei vastaa aluksen 
todellista vetoisuutta tai alus ei ole oikeutettu 
voimassa olevien aluksenmittaussääntöjen 
mukaan käyttämään mittakirjassa ilmoitettua 
nettovetoisuutta, Merenkulkulaitos vahvistaa 
väylämaksun laskemisessa käytettävän aluk-
sen nettovetoisuuden voimassa olevien aluk-
senmittaussääntöjen mukaisesti  
 
 

3 luku 

Maksuvapautus ja alennettu väylämaksu 

10 § 

Väylämaksujen vuotuinen enimmäismäärä ja 
lisämaksu 

Kun matkustaja-aluksesta tai suurno-
peusaluksesta on suoritettu 30 väylämaksua 
ja lastialuksesta 10 väylämaksua, alus on va-
pautettu saman kalenterivuoden aikana 
enemmistä väylämaksuista.  

Jos väylämaksun suuruuteen vaikuttavat 
seikat muuttuvat kalenterivuoden aikana si-
ten, että 7 §:n mukainen väylämaksu nousee, 
aluksesta on suoritettava lisää väylämaksua. 
Väylämaksua on tällöin suoritettava kalente-
rivuodelta määrä, joka vastaa matkustaja-
aluksesta ja suurnopeusaluksesta kalenteri-
vuodelta määräytyvää 30:tä suurinta ja las-
tialuksesta 10:tä suurinta väylämaksua.  
 
 

11 § 

Alennettu väylämaksu lastauskapasiteetin 
käyttöasteen perusteella 

Lastialuksen väylämaksu suoritetaan 75 
prosentilla alennettuna, jos aluksen lastaus-
kapasiteetin käyttöaste on enintään 15 pro-
senttia ja 50 prosentilla alennettuna, jos las-
tauskapasiteetin käyttöaste on yli 15 prosent-
tia mutta enintään 30 prosenttia.  

Lastauskapasiteetin käyttöaste lasketaan 
vertaamalla Suomeen tuodun ja Suomesta 

viedyn lastin yhteenlaskettua määrää metrisi-
nä tonneina osoittavaa lukua lukuun, joka on 
90 prosenttia aluksen kantavuudesta.  
 

12 §  

Alennettu väylämaksu muilla perusteilla  

Lastialuksen väylämaksu suoritetaan 50 
prosentilla alennettuna, jos alus tuo Saimaan 
kanavalle suuntautuvan matkan yhteydessä 
samalla lastia ulkomailta Suomen rannikon 
satamaan tai jos alus vie Saimaan kanavalle 
suuntautuvan matkan yhteydessä samalla las-
tia ulkomaille Suomen rannikon satamasta.  

Lastialuksen väylämaksu suoritetaan 75 
prosentilla alennettuna, jos alus tuo ulkomail-
ta lastia, joka sen suureen kokoon liittyvästä 
pakottavasta syystä johtuen joudutaan kuljet-
tamaan muilla aluksilla tulosatamasta edel-
leen toiseen suomalaiseen satamaan.  

Lastialuksen väylämaksu suoritetaan 50 
prosentilla alennettuna Suomen kauttakulun 
vientiliikenteessä, jos aluksen koko lasti on 
kauttakulkulastia.  
 
 

4 luku 

Väylämaksun ilmoitusvelvollisuus, määrää-
minen ja kantaminen 

13 §  

Väylämaksuilmoitus  

Maksuvelvollisen on annettava tulliviran-
omaiselle ilmoitus maksun määräämistä var-
ten. Väylämaksuilmoituksen tulee sisältää 
tarvittavat tiedot maksun määräämistä varten.  

Kun alus saapuu ulkomailta Suomeen, väy-
lämaksuilmoitus annetaan siihen tullitoimi-
paikkaan, jossa aluksen tuloselvitys tapahtuu.  

Kun alus on kotimaanliikenteessä, väylä-
maksuilmoitus annetaan siihen tullitoimi-
paikkaan, jonka toimialueella olevaan sata-
maan alus saapuu. 

Väylämaksuilmoitus voidaan antaa myös 
sähköisesti tai muussa automaattiseen tieto-
jenkäsittelyyn soveltuvassa muodossa. Tulli-
hallitus voi antaa tarkempia määräyksiä väy-
lämaksuilmoituksen sisällöstä ja muodosta 
sekä ilmoitusmenettelystä. 
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14 § 

Väylämaksun maksaminen 

Väylämaksun maksamiseen sovelletaan, 
jollei tässä laissa toisin säädetä, mitä tullin 
maksamisesta tullilaissa (1466/1994) sääde-
tään.  

15 § 

Väylämaksun maksaminen etukäteen 

Edellä 10 §:n 1 momentissa tarkoitetut väy-
lämaksut voidaan maksaa etukäteen yhdellä 
kertaa.  

16 § 

Arviomaksatus 

Jos 13 §:ssä tarkoitettua maksuilmoitusta ei 
ole annettu tai väylämaksua ei voida periä 
oikaistunkaan ilmoituksen perusteella, mak-
satus on toimitettava arvion mukaan. Maksu-
päätöksessä on tällöin mainittava arvion pe-
rusteet.  

Ennen arviomaksatusta  maksuvelvolliselle 
on varattava tilaisuus tulla kuulluksi.  
 

17 § 

Maksunkorotus  

Väylämaksua voidaan korottaa, jos maksu-
velvollinen on: 

1) antanut väylämaksun määräämistä var-
ten tarvittavat tiedot puutteellisina tai vir-
heellisinä taikka kokonaan tai osittain laimin-
lyönyt ilmoitusvelvollisuutensa, enintään 30 
prosentilla; taikka 

2) tahallaan tai törkeästä huolimattomuu-
desta antanut väylämaksun määräämistä var-
ten puutteellisen, erehdyttävän tai väärän il-
moituksen tai muun tiedon tai asiakirjan, jät-
tänyt antamatta tietoja väylämaksun mää-
räämistä varten taikka muutoin laiminlyönyt 
tiedonantovelvollisuutensa ja menettely on 
ollut omiaan aiheuttamaan sen, että maksu-
velvolliselle olisi voinut jäädä maksua mää-
räämättä, enintään 50 prosentilla.  

Jos 1 momentin 2 kohdassa tarkoitettua 
menettelyä on sillä saavutettavissa ollut hyö-
ty ja muut asiaan vaikuttavat seikat huomi-
oon ottaen pidettävä törkeänä, väylämaksua 

on korotettava vähintään 50 prosentilla ja 
enintään 100 prosentilla. 

 
18 § 

Virhemaksu  

Jos 17 §:n 1 momentissa tarkoitetussa tilan-
teessa väylämaksua ei määrätä maksettavak-
si, tai jos väylämaksun määrä on vähäinen 
eikä maksunkorotusta ole määrätty, virhe-
maksuna voidaan kantaa vähintään 10 ja 
enintään 2500 euroa.  

Virhemaksun suuruutta määrättäessä ote-
taan huomioon menettelyn moitittavuus, tois-
tuvuus ja muut asiaan vaikuttavat seikat. 

 
5 luku  

Maksunoikaisu maksunsaajan hyväksi ja 
jälkimaksatus 

19 § 

Oikaisu maksunsaajan hyväksi 

Jos väylämaksu on laskuvirheen tai siihen 
verrattavan erehdyksen vuoksi tai sen vuoksi, 
ettei tulliviranomainen ole tutkinut asiaa jol-
takin osin, jäänyt kokonaan tai osaksi mää-
räämättä tai sitä on palautettu liikaa maksu-
velvollisen sitä aiheuttamatta, tulliviranomai-
sen on oikaistava antamaansa päätöstä, jollei 
asia muutoin ole vireillä tai valitukseen anne-
tulla päätöksellä ratkaistu.  

Oikaisu on tehtävä vuoden kuluessa sitä 
seuraavan kalenterivuoden alusta, jona väy-
lämaksu tai sen palautus määrättiin tai olisi 
maksuvelvollisen ilmoituksen perusteella pi-
tänyt määrätä. 

 
20 § 

Jälkimaksatus 

Jos väylämaksu on jäänyt kokonaan tai 
osaksi määräämättä sen vuoksi, että maksu-
velvollinen on kokonaan tai osittain laimin-
lyönyt ilmoitusvelvollisuutensa tai antanut 
maksun määräämistä varten puutteellisen, 
erehdyttävän tai väärän ilmoituksen tai muun 
tiedon tai asiakirjan, taikka jos väylämaksua 
on sanotusta syystä palautettu liikaa, tullivi-
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ranomaisen on määrättävä määräämättä jää-
nyt väylämaksu maksuvelvollisen suoritetta-
vaksi.  

Jälkimaksatus on toimitettava kolmen vuo-
den kuluessa sitä seuraavan kalenterivuoden 
alusta, jonka aikana väylämaksu tai sen pa-
lautus määrättiin tai olisi pitänyt määrätä. 
 

21 § 

Maksuvelvollisen kuuleminen 

Ennen oikaisua maksunsaajan hyväksi ja 
ennen väylämaksun perintää jälkikäteen 
maksuvelvolliselle on varattava tilaisuus tulla 
kuulluksi. 
 
 

6 luku 

Oikeussuojakeinot  

22 § 

Ennakkoratkaisu  

Tullihallitus voi antaa hakemuksesta en-
nakkoratkaisun väylämaksua koskevien 
säännösten soveltamisesta, jos asia on haki-
jalle erityisen tärkeä. Ennakkoratkaisua ei 
kuitenkaan anneta siitä, mikä on aluksen jää-
luokka tai nettovetoisuus eikä väylämaksun 
määrästä. 

Hakemuksessa on ilmoitettava yksilöitynä 
kysymys, johon ennakkoratkaisua haetaan, ja 
esitettävä asian ratkaisemiseksi tarvittava 
selvitys.  

Ennakkoratkaisu annetaan määräajaksi. 
Lainvoiman saanutta ennakkoratkaisua on 
hakijan vaatimuksesta sitovana noudatettava 
siten kuin ennakkoratkaisussa määrätään. 

Ennakkoratkaisua koskeva asia on käsitel-
tävä kiireellisenä. 
 

23 § 

Maksun huojentaminen ja maksunlykkäys  

Jos väylämaksun periminen täysimääräise-
nä olisi olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen 
kohtuutonta tai siihen on erityisiä syitä, Tul-
lihallitus voi hakemuksesta määräämillään 
ehdoilla alentaa suoritettua tai suoritettavaa 

väylämaksua, maksunlisäystä, viivekorkoa 
tai lykkäyksen vuoksi suoritettavaa korkoa 
tai poistaa sen kokonaan.  

Jos väylämaksun periminen täysimääräise-
nä olisi olosuhteet huomioon ottaen ilmeisen 
kohtuutonta tai siihen on erityisiä syitä, Tul-
lihallitus voi hakemuksesta myöntää väylä-
maksun suorittamiseen lykkäystä. Lykätylle 
väylämaksulle asetettavasta vakuudesta ja 
lykkäyskorosta säädetään valtiovarainminis-
teriön asetuksella. 

 
24 §  

Oikaisu maksuvelvollisen hyväksi 

Jos tulliviranomainen oikaisuvaatimukses-
ta, valituksen johdosta tai muutoin toteaa, et-
tä väylämaksua on määrätty liikaa tai palau-
tettu liian vähän, sen on oikaistava anta-
maansa päätöstä, jollei asiaa ole valitukseen 
annetulla päätöksellä ratkaistu.  

Oikaisu voidaan tehdä kolmen vuoden ku-
luessa väylämaksun tai sen palautuksen mää-
räämistä seuraavan kalenterivuoden alusta tai 
sanotun ajan kuluessa tehdyn kirjallisen vaa-
timuksen perusteella myöhemminkin. 

 
25 §  

Muutoksenhaku  

Väylämaksua tai sen palautusta koskevaan 
tai muuhun tämän lain nojalla annettuun tul-
liviranomaisen päätökseen haetaan muutosta 
valittamalla Helsingin hallinto-oikeuteen. 
Päätökseen, jolla on päätetty olla antamatta 
ennakkoratkaisua, ei kuitenkaan saa hakea 
muutosta valittamalla. Valtion puolesta vali-
tusoikeus tullipiirin päätöksestä on tullipiiris-
sä olevalla tulliasiamiehellä ja Tullihallituk-
sen päätöksestä Tullihallituksessa olevalla 
tulliasiamiehellä. Muutosta on haettava kir-
jallisesti ja valituskirjelmä on toimitettava 
valitusajassa viranomaiselle, jonka päätök-
sestä valitetaan.  

Valitusaika on kolme vuotta väylämaksun 
määräämistä tai sen palauttamista seuraavan 
kalenterivuoden alusta, kuitenkin aina vähin-
tään 60 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
Muusta kuin väylämaksun määräämistä kos-
kevasta päätöksestä valitettaessa valitusaika 
on 30 päivää päätöksen tiedoksisaannista. 
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Tulliasiamiehen valitusaika on 30 päivää 
päätöksen tekemisestä. 

Merenkulkulaitoksen 9 §:n nojalla anta-
maan päätökseen haetaan muutosta siten kuin 
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) sääde-
tään. 

  
26 §  

Muutoksenhaku korkeimpaan hallinto-
oikeuteen 

Hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea 
muutosta valittamalla korkeimpaan hallinto-
oikeuteen, jos korkein hallinto-oikeus myön-
tää valitusluvan. Valitusluvan myöntämisen 
perusteet ovat: 

1) lain soveltamisen kannalta muissa sa-
manlaisissa tapauksissa tai oikeuskäytännön 
yhtenäisyyden vuoksi on tärkeää saattaa asia 
korkeimman hallinto-oikeuden ratkaistavak-
si; 

2) asian saattamiseen korkeimman hallinto-
oikeuden ratkaistavaksi on erityistä aihetta 
asiassa tapahtuneen ilmeisen virheen vuoksi; 
tai 

3) valitusluvan myöntämiseen on painava 
taloudellinen tai muu syy. 

Valitus on tehtävä 60 päivän kuluessa hal-
linto-oikeuden päätöksen tiedoksisaannista. 
Valituskirjelmä on toimitettava valitusajassa 
korkeimmalla hallinto-oikeudelle tai Helsin-
gin hallinto-oikeudelle. Valtion puolesta vali-
tusoikeus on Tullihallituksessa olevalla tul-
liasiamiehellä.  

Jos tässä laissa ei toisin säädetä, muutok-
senhausta on muutoin voimassa, mitä hallin-
tolainkäyttölaissa säädetään. 
 

27 §  

Väylämaksun suorittaminen muutoksenhaus-
ta riippumatta  

Väylämaksu on valituksesta huolimatta 
maksettava säädetyssä ajassa. 
 

28 §  

Palautettavalle määrälle suoritettava korko  

Jos väylämaksua palautetaan maksunoikai-
sun tai valituksen johdosta, palautusmäärälle 

suoritetaan korko. Korko lasketaan vuotuise-
na korkona, joka on kutakin kalenterivuotta 
edeltävän puolivuotiskauden korkolain 
(633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu viitekorko 
vähennettynä kahdella prosenttiyksiköllä. 
Korko lasketaan maksupäivästä.  

Korkoa ei makseta 17 euroa pienemmälle 
palautettavalle määrälle. Palautukselle mak-
settu korko ei ole tuloverotuksessa ve-
ronalaista tuloa.  
 
 

7 luku  

Erinäiset säännökset 

29 §  

Muut väylämaksun kantamisessa sovelletta-
vat säännökset  

Väylämaksun maksamisen viivästysseu-
raamuksiin sovelletaan, jollei tässä laissa toi-
sin säädetä, mitä veronlisäyksestä ja viiveko-
rosta annetussa laissa (1556/1995) säädetään. 
Väylämaksun kannossa, perimisessä ja pa-
lauttamisessa noudatetaan soveltuvin osin, 
mitä veronkantolaissa (609/2005) tai sen no-
jalla säädetään.  

Väylämaksun perimiseen ulosottotoimin ja 
perimisen turvaamiseen sovelletaan, jollei 
tässä laissa toisin säädetä, mitä verojen ja 
maksujen perimisestä ulosottotoimin anne-
tussa laissa (367/1961) säädetään sekä mitä 
verojen ja maksujen perimisen turvaamisesta 
annetussa laissa (395/1973) säädetään. 

 
 

30 § 

Pienin perittävä määrä  

Pienin perittävä väylämaksun määrä on 10 
euroa. 
 

31 § 

Tietojenantovelvollisuus  

Maksuvelvollisen on pyydettäessä annetta-
va tulliviranomaiselle väylämaksun kanta-
mista, valvontaa ja tarkastamista varten tar-
peellisia tietoja ja asiakirjoja. 
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32 §  

Maksunkierto 

Jos jollekin olosuhteelle tai toimenpiteelle 
on annettu sellainen oikeudellinen muoto, jo-
ka ei vastaa asian varsinaista luonnetta tai 
tarkoitusta, on väylämaksatusta toimitettaes-
sa meneteltävä niin kuin asiassa olisi käytetty 
oikeaa muotoa. 

 
33 § 

Sähköinen tiedoksianto 

Tulliviranomaisen päätös voidaan antaa tie-
doksi myös sähköisesti käyttämällä maksu-
velvollisen ilmoittamaa sähköistä asiointia 
koskevaa yhteystietoa. Päätöksen katsotaan 
tuolloin tulleen maksuvelvollisen tietoon 
sähköisen viestin lähettämispäivänä, jollei 
muuta näytetä. 
 

34 §  

Rangaistussäännös  

Rangaistus veropetoksesta, törkeästä vero-
petoksesta ja lievästä veropetoksesta sääde-
tään rikoslain (39/1889) 29 luvun 1–3 §:ssä.  

35 §  

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan   päivänä      kuuta 
20  . 

Tällä lailla kumotaan 16 päivänä elokuuta 
2002 annettu väylämaksulaki (708/2002) ja 
väylämaksusta 22 päivänä elokuuta 2002 an-
nettu valtioneuvoston asetus (719/2002).  

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä 
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin. 

  
 

36 §  

Siirtymäsäännökset 

Väylämaksuun, jonka peruste on syntynyt 
ennen tämän lain voimaantuloa, sovelletaan 
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita 
säännöksiä. 

Kumotun väylämaksulain 12 §:n 3 momen-
tin nojalla annetut Merenkulkulaitoksen mää-
räykset ja Merenkulkulaitoksen vahvistama 
luettelo jäävät edelleen voimaan, kunnes niis-
tä määrätään toisin alusten jääluokista ja 
jäänmurtaja-avustuksesta annetun lain nojal-
la.  

————— 

Helsingissä 7 päivänä lokakuuta 2005 
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