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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kunnallisista satama
järjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain 2 § :n muutta
misesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että kunnallisista sa
tamajärjestyksistä ja liikennemaksuist·a annetus
sa laissa ( 955/76) säädetty velvollisuus alis
taa sisäasiainministeriön vahvistettavaksi kun
nanvaltuuston päätös, jonka mukaan kun-

nalle on suoritettava uusia tai muutettuja mak
suja yleisestä liikenteestä, poistetaan satamien 
yleisestä lii!kenteestä suoritettavia maksuja lu~ 
kuun ottamatta. 

PERUSTELUT 

1. Ehdotetut muutokset 

KunnaMisista satamajärjestyksistä ja :liikenne
maksuista annetun lain 2 §:n mukaan kunnan
valtuuston päätös, jonka mukaan kunnalle on 
suoritettava uusia ·tai muutettuja maksuja ylei
sestä liikenteestä, on alistettava sisäasiainminis
teriön vahvistettavaksi. Tällaisia maksuja ovat 
kunnalliseen satamatoimintaan liittyen kannet
tavat satama- ja liikennemaksuiksi kutsutut 
maksut. Mihin muihin maksuihin säännöstä on 
sovellettava, ei ole ollut aiv·an se:lvää. 

Satama- ja liikennemaksujen alistamista vah
vistettaviksi vaatii se, että on estettävä epäter
ve kilpailu, jota muutoin voisi syntyä, ja var
mistettava osapuilleen yhtenäinen maksujen taso 
kaikissa satamissa. Muiden maksujen kohdalta 
valtionvalvonnan tarvetta ei voida katsoa ole
van. Näistä muista maksuista ovat käytännössä 
merkittävimpiä pysäköintimi ttarimaksu t. 

Kunnallisista satamajärjestyksistä ja li.i:kenne
miksuista annetun lain 2 § :s•sä säädetty alista
misvelvollisuus olisi täten poistettava muiden 
kuin satamien yleisestä liikenteestä suoritetta
vien maksujen osalta. 
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2. E s i t y k s en vai k u t u k s e t 

Esitys merlkitsisi kuntien itsehaHinnollisen 
aseman vahvistumista sekä hallinnon selkiinty
mistä ja yksinkertaistumista. Esityksellä ei olisi 
valtion- eikä kunnallistaloudellisia vaikutuksia. 

3. Voimaan t u 1 o 

Ehdotettu laki on ·tarkoitus saattaa voimaan 
mahdollisimman pian. 

Eräissä lainsäännöksissä, esimerkiksi tielii
kennelain (267 /81) 27 §:ssä ja veroulosotto
asetuksen (368/61) 1 §:ssä, käytetään ilmai
sua vahvistettu maksu tai valtion viranomaisen 
vahvistama maksu. Koska ehdotetulla lain muu
toksella on tarkoitus ainoastaan poistaa alistu
misvelvollisuus tiettyjen kunnallisten maksujen 
osalta tämän vaikuttamatta muuhun lainsäädän
töön, olisi lain voimaanpanosäännöksessä todet
tava, että se, mitä on säädetty yleisestä liiken
teestä suoritettavasta vahvistetusta kunnallisesta 
maksusta, koskee muiden kuin sataman yleises
tä liikenteestä perittävien maksujen osalta kun-
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nanvaltuuston hyväksymän taksan mukaista 
maksua. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttävaksi näin kuuluva lakiehdotus: 

Laki 
kunnallisista satamajärjestyksistä ja liikennemaksuista annetun lain 2 § :n 

muuttamisesta 

Eduskunnan,, päätöksen mukaisesti 
muutetaan 10 päiväna joulukuuta 1976 kupq.allisista satamajärjestyksistä ja liiikennemak-

suista annetun hin (955/76) 2 § seuraavasti: · . 

2 § 
Kunnanv·altuuston päätös, jonka mukaan 

kunnalle on suoritettava uusia tai muutettuja 
maksuja sataman yleisestä liikenteestä, on alis• 
tettava s1säasiainministeriön vahvistettavaksi. 

Tämä laki tulee :voimaan 
kuuta 1983. .. . 

päivänä 

Helsingissä 3 päivänä joulukuuta 1982 

Mitä on säädetty yleisestä !Hkenteestä suori
tettavasta vahvistetusta kunnallisesta maksusta, 
koskee muiden kriil:l satamien yleisestä liiken
teestä perittävien maksujen osalta kunnanval
tuuston hyväksymän taksan mukaista maksua. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Mikko Jokela . 


