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Liikenne- ja viestintäministeriö
kirjaamo.lvm@gov.fi

Lausuntopyyntö 20.5.2022

Liikenne- ja viestintäministeriön asetusmuutosluonnokset koskien Liikenne- ja viestintäviraston
maksuja ja maksullisia suoritteita
Liikenne- ja viestintäministeriö on pyytänyt lausuntoa luonnoksista liikenne- ja
viestintäministeriön asetuksiksi Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä
koskevista maksullisista suoritteista annetun asetuksen liitteen muuttamisesta ja
Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista
perittävistä maksuista annetun asetuksen muuttamisesta.
Asetus Liikenne- ja viestintäviraston liikennettä koskevista maksullisista
suoritteista (1255/2021) on annettu 23.12.2021 ja sen voimassaolo päättyy
31.12.2023. Asetuksen mukaisesti julkistaloudellisten suoritteiden
maksukertymäksi vuodelle 2022 arvioidaan 91,4 milj. euroa ja liiketaloudellisten
suoritteiden maksukertymäksi 8,8 milj. euroa. Ehdotetussa muutoksessa
asetuksen pykäläsisältö säilyisi nykyisellään, mutta asetuksen liitteeseen
ehdotetaan ilmailun, merenkulun ja raideliikenteen lainsäädäntömuutoksista
johtuvia yksittäisiä muutoksia ja korjauksia, suoritelisäyksiä ja –poistoja.
Tieliikenteen suoritteisiin ei ehdoteta muutoksia. Suoritemaksuihin ei ehdoteta
korotuksia. Muutosten arvioidaan vähentävän valtion maksutuloja 130 000
eurolla.
Asetus Liikenne- ja viestintäviraston sähköiseen viestintään liittyvistä suoritteista
perittävistä maksuista (1256/2021) on annettu 23.12.2021 ja sen voimassaolo
päättyy 31.12.2023. Asetuksen maksuista arvioidaan kertyvän julkisoikeudellisia
tuottoja 7,7 milj. euroa vuonna 2022. Asetukseen ehdotetaan
kustannusvastaavuussyistä työtuntihinnan korottamista. Muihin maksuihin ei
ehdoteta muutoksia. Lisäksi tehdään vanhentuneen viittauksen korjaus.
Ehdotettu maksumuutos lisäisi vuoden 2022 tuottoja noin 90 000 euroa.
Asetusmuutosten olisi tarkoitus tulla voimaan 1 päivänä heinäkuuta 2022 ja olla
voimassa vuoden 2023 loppuun.
Valtiovarainministeriön lausunto
Valtiovarainministeriö puoltaa maksuasetusten muutoksia edellä mainituilla
tavoilla. Liikennettä koskevan maksuasetuksen liitteen muutoksista johtuen
maksukertymän ennakoidaan laskevan 130 000 eurolla. Sähköisen viestinnän
maksuasetuksen muutoksesta johtuen maksukertymän ennakoidaan nousevan
90 000 eurolla. Muutokset ovat vähäisiä.
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Kun maksuasetuksen muutoksessa on kyse maksutuloista, jotka jäävät
vuositasolla alle 5 miljoonan euron määräisiksi, ei asetusta ole tarvetta käsitellä
asioiden käsittelystä raha-asiainvaliokunnassa annetun valtioneuvoston
määräyksen (TM 0201; 3.1.2002, muut 15.11.2012) kohdan 2.2.8 mukaan
valtioneuvoston raha-asiainvaliokunnassa.
Asetusten antamisen jälkeen ne pyydetään toimittamaan valtiovarainministeriön
budjettiosastolle (Kaisa Koponen).
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