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1016/2018

Laki
väylämaksulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan väylämaksulain (1122/2005) 1, 3 ja 9 §, sellaisina kuin ne ovat, 1 ja 3 § lais-

sa 1214/2014 sekä 9 § laissa 1309/2009, seuraavasti:

1 §

Lain soveltamisala

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

Tätä lakia ei sovelleta alukseen:
1) joka liikennöi Saimaan kanavalla tai Saimaan vesialueella;
2) joka matkalla ulkomaisesta satamasta toiseen kulkee Suomen aluevesien kautta

poikkeamatta Suomessa satamaan;
3) joka saapuu Suomeen ja lähtee Suomesta Saimaan kanavan kautta poikkeamatta

Suomen rannikon satamaan;
4) jonka nettovetoisuus on alle 300 ja joka on 2 §:n 3 kohdassa määritelty risteilyalus

tai 2 §:n 4 kohdassa määritelty lastialus;
5) jonka nettovetoisuus on alle 600 ja joka on 2 §:n 1 kohdassa määritelty matkustaja-

alus;
6) jota käytetään jäänmurtoon Suomen sisäisillä tai ulkoisilla aluevesillä ja joka tuottaa

Väylävirastolle jäänmurtopalveluja sopimus- tai valtiosopimuspohjaisesti.

3 §

Toimivaltaiset viranomaiset

Tulli vastaa väylämaksun toimittamisesta ja valvonnasta.
Tullilla on oikeus saada salassapitosäännösten estämättä muilta viranomaisilta ja julkis-

ta tehtävää hoitavilta 2 §:n 12 kohdan mukaista edustajuutta ja 2 §:n 13 kohdan mukaista
asiakasta koskevaa lupaharkintaa varten kaikki tarpeelliset tiedot, joiden perusteella voi-
daan arvioida luvanhakijan ja luvanhaltijan luotettavuutta, sopivuutta, kykyä tai muuta
ominaisuutta suoriutua lupaehdoissa mainittujen tai muiden luvan edellytysten täyttämi-
sestä. Lisäksi Tullilla on oikeus salassapitosäännösten estämättä saada perintää varten asi-
akkaasta tämän omaisuutta ja varallisuutta, vakavaraisuutta, velkoja, maksuhäiriöitä,
maksujärjestelyitä ja muut taloudellista toimintaa ja taloudellista asemaa koskevat tiedot.

Liikenne- ja viestintäviraston on salassapitosäännösten estämättä toimitettava sähköi-
sesti alusliikennepalvelulain (623/2005) 20 a §:ssä tarkoitettuun merenkulun tiedonhallin-
tajärjestelmään ajantasaiset tiedot alusten jääluokista ja jäänmurtaja-avustuksesta annetun
lain 7 §:ssä tarkoitettuun jääluokkaluetteloon merkityistä aluksista ja niiden jääluokista.
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Liikenne- ja viestintäviraston on annettava Tullille tämän lain soveltamisessa tarvittavia
tietoja, selvityksiä, lausuntoja sekä muuta aineistoa. Viraston on tarvittaessa annettava
Tullille myös muuta virka-apua.

Tulli voi salassapitosäännösten estämättä antaa liikenne- ja viestintäministeriölle, Lii-
kenne- ja viestintävirastolle ja Väylävirastolle näiden tämän lain soveltamisessa tarvitse-
mia tietoja, selvityksiä, lausuntoja sekä muuta aineistoa. Tullin on tarvittaessa annettava
liikenne- ja viestintäministeriölle, Liikenne- ja viestintävirastolle ja Väylävirastolle myös
muuta virka-apua.

9 §

Aluksen nettovetoisuuden vahvistaminen

Jos alukselta puuttuu mittakirja, mittakirjassa ilmoitettu vetoisuus ei vastaa aluksen to-
dellista vetoisuutta tai alus ei ole oikeutettu voimassa olevien aluksenmittaussääntöjen
mukaan käyttämään mittakirjassa ilmoitettua nettovetoisuutta, Liikenne- ja viestintäviras-
to vahvistaa väylämaksun laskemisessa käytettävän aluksen nettovetoisuuden voimassa
olevien aluksenmittaussääntöjen mukaisesti.

————
Tämän lain voimaantulosta säädetään erikseen lailla.
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