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Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia (557/2005) ehdotetaan muutettavaksi siten, että
lakiin otetaan tarvittavat säännökset tilaneuvontajärjestelmästä, sokeriuudistuksen kansallisesta
toteuttamistavasta, lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta sekä tukioikeuksien siirrosta eräissä
sukupolvenvaihdostilanteissa.

Tilaneuvontajärjestelmän perusperiaatteet

Tilaneuvontajärjestelmän perustamisesta on säädetty tilatukiasetuksen (EY) N:o 1782/2003 artiklassa
13 - 16. Järjestelmä on perustettava vuoden 2007 alkuun mennessä.

Tilatukiasetuksen johdanto-osan kohdassa 8 Euroopan unionin neuvosto on todennut, että
neuvontajärjestelmän olisi lisättävä viljelijöiden tietämystä materiaalivirroista ja maatilan
toiminnoista, joita koskevat ympäristöön, elintarvikkeiden turvallisuuteen, eläinten terveyteen ja
hyvinvointiin liittyvät vaatimukset. Samalla todetaan myös, ettei järjestelmän kuitenkaan mitenkään
tule vaikuttaa viljelijöiden velvollisuuksiin ja vastuuseen noudattaa näitä vaatimuksia. Itse
tilaneuvontajärjestelmän tarkoituksena ei siten ole lisätä viljelijöille asetettuja vaatimuksia, vaan
ainoastaan auttaa viljelijöitä saamaan työssään tarvitsemaansa tietoa. Neuvontaan osallistuminen on
viljelijöille täysin vapaaehtoista.

Tilaneuvontajärjestelmän ei ole tarkoitus millään tavalla korvata tai vähentää hallintolain (434/2003)
8 §:n mukaista viranomaisen neuvontavelvollisuutta. Osassa jäsenmaista on päädytty siihen, että
tilaneuvonta hoidetaan täysin yksityisten toimijoiden avulla, osassa maista taas neuvontaa antavat
pääasiassa viranomaistahot. Tilatukiasetuksen 13 artiklan mukaan neuvontajärjestelmää tulee johtaa
yksi tai useampi viranomainen tai yksityiset laitokset.

Suomessa on tilaneuvonnan valmisteluryhmässä päädytty malliin, jossa on laissa asetettu tietyt
edellytykset neuvojille, jotka maa- ja metsätalousministeriö hyväksyy toimijoiksi.
Tilaneuvontajärjestelmästä ehdotetaan otettavaksi lakiin uusi 4 a luku.

Tilatukiasetuksessa on säädetty, että etusija neuvonnassa on annettava etusija viljelijöille, jotka saavat
enemmän kuin 15 000 euroa suoraa tukea vuosittain. Suomessa on tarkoitus toteuttaa neuvonta siten,
että palveluja voitaisiin antaa tasapuolisesti kaikille viljelijöille siten, että kaikilla viljelijöillä on myös
samoin ehdoin mahdollisuus saada tukea neuvontapalveluiden käyttämiseen. Neuvontapalvelujen
kysynnän selvitessä aikaa myöten voidaan ottaa harkittavaksi etusijan myöntäminen suurille tiloille ja
periaatteet tältä osin.
Virkavastuu ja kelpoisuusehdot

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain
lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna
perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan
käyttöä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Maa- ja metsätalousministeriö katsoo, että tilaneuvontajärjestelmän perustaminen siten, että
tilaneuvontaa antaisivat pääasiassa yksityiset toimijat, on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi
hoitamiseksi. Koska tilaneuvonta ei vähennä tai muuta viranomaisen hallintolain mukaista
neuvontavelvollisuutta, eikä tilaneuvonnan tule tilatukiasetuksen mukaan lisätä viljelijöiden vastuuta
tai velvollisuutta noudattaa heitä koskevia säännöksiä, ei neuvontaa voida maa- ja
metsätalousministeriön näkemyksen mukaan katsoa merkittäväksi julkisen vallan käytöksi. Neuvonta
ei myöskään ole millään tavoin rinnastettavissa valvontaan, vaan sen tarkoitus on vain lisätä
neuvontaa haluavien viljelijöiden tietoisuutta täydentävistä ehdoista. Tilaneuvonta on komission



näkökannan mukaan toteutettava ensisijaisesti tilakäynnein, eikä hallinnon ole mahdollista riittävästi
tarjota juuri tämäntyyppistä neuvontapalvelua.

Neuvojat toimisivat ehdotuksen mukaan virkavastuulla ja toimintaan sovellettaisiin soveltuvin osin
kielilain, julkisuuslain ja hallintolain säännöksiä. Lakiin on ehdotettu lisättäväksi säännökset
neuvojien kelpoisuusehdoista eli mm. koulutus-ja työkokemusvaatimuksesta, heidän
hyväksymisestään toimijoiksi, hyväksymisen peruuttamisesta sekä neuvojille järjestettävästä
kokeesta. Neuvojille on tarkoitus järjestää koe, jossa testataan heidän tietojensa riittävyys
neuvontatehtävää varten.

Neuvontarekisteri

Perustettavaan neuvontarekisteriin merkittäisiin tarpeelliset yksilöinti-ja yhteystiedot neuvojista,
neuvontajärjestöistä sekä neuvontaan osallistuvista viljelijöistä. Rekisteriin merkittäisiin myös
palaute, jonka viljelijät antavat neuvonnasta. Rekisterin tiedot olisivat muilta osin pääsääntöisesti
julkisia, mutta palautetietoja voitaisiin luovuttaa vain ilman palautteen antajan henkilötietoja ja
ainoastaan viranomaistehtävien hoitamista varten sekä palautetta saaneelle neuvojalle itselleen sekä
hänen järjestölleen. On katsottu hallinnollisesti yksinkertaisimmaksi ja resurssien kannalta
tarkoituksenmukaisimmaksi menettelyksi kerätä palautetiedot viljelijöiltä rekisteriin heti neuvonnan
tapahduttua. Tällä tavoin voitaisiin parhaiten seurata neuvonnan laatua ja toimivuutta.

Neuvontajärjestöillä ja neuvojilla ei ole rekisterin käyttöoikeutta eikä tietojen talletusoikeutta.

Hyvää maataloutta ja ympäristöä koskevat vähimmäisvaatimukset

Tilatukiasetuksen 3 artiklassa todetaan, että suoria tukia saavan viljelijän on noudatettava asetuksen
liitteessä III tarkoitettuja lakisääteisiä hoitovaatimuksia sekä 5 artiklan mukaisesti vahvistettua hyvän
maatalouden ja ympäristön vaatimusta. Toimivaltaisen kansallisen viranomaisen on esitettävä
viljelijälle luettelo noudatettavista lakisääteisistä hoitovaatimuksista sekä hyvän maatalouden ja
ympäristön vaatimuksesta. Noudatettavat lakisääteiset hoitovaatimukset on määritelty
tilatukiasetuksen liitteessä III mainituissa direktiiveissä, jotka on laitettu kansallisilla säädöksillä
täytäntöön. Mm. luonnonsuojelulaissa ja metsästyslaissa on tällaisia säännöksiä. Kaikille viljelijöille
on jaettu opas täydentävistä ehdoista (Viljelytapa ja ympäristöehdot), johon sisältyy myös luettelo
näistä säädöksistä. Säädösten sisältöä ja niiden merkitystä tilatuen ehtoina on selvitetty
yksityiskohtaisesti oppaassa.
Tilatukiasetuksen 5 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että maatalousmaa säilytetään
viljelyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. Jäsenvaltiot määrittelevät kansallisella ja
alueellisella tasolla hyvää maataloutta ja ympäristöä koskevat vähimmäisvaatimukset
tilatukiasetuksen liitteessä IV esitetyn kehyksen perusteella. Kansallisesti nämä hyvän maatalouden ja
ympäristön vaatimukset on vahvistettu maa-ja metsätalousministeriön asetuksella (1079/2004)
joulukuussa 2004. Asetusta on muutettu myöhemmin ja tällä hetkellä asiasta on voimassa
maaliskuussa voimaan tullut asetus suorien tukien täydentäviin ehtoihin liittyvistä hyvän maatalouden
ja ympäristön vähimmäisvaatimuksista (183/2006). Asetus on annettu Euroopan yhteisön yhteisen
maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 §:n 1 momentin ja 11 §:n nojalla.

Tilatukiasetuksen liitteessä IV on lueteltu hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksen
noudattamisen osalta huomioitavat seikat. Ne koskevat maaperän eroosiota ja maaperän suojelemista
asianmukaisin toimenpitein, jotka koskevat vähimmäiskasvipeitettä, maanhoidon vähimmäistasoa
kunkin paikan olosuhteiden mukaan sekä penkereiden säilyttämistä. Lisäksi vaatimuksiin kuuluu
maaperän orgaanisen aineksen määrän säilyttäminen tarkoituksenmukaisten käytäntöjen eli
vuoroviljelyä koskevien standardien ja sängellä olevien peltojen hoidon avulla, maaperän rakenteen
säilyttäminen tarkoituksenmukaisin toimenpitein koneiden tarkoituksenmukaisen käytön avulla sekä



ylläpidon vähimmäistason varmistaminen ja elinympäristöjen tilan heikentymisen välttäminen
vähimmäiseläintiheyden, pysyvän laitumen suojelun, maaston ominaispiirteiden säilyttämisen ja
haitallisen kasvillisuuden leviämisen välttämisen avulla. Kasvipeitevaatimuksesta on säädetty
kesannon osalta tarkemmin komission asetuksessa (EY) N:o 795/2004), jonka 32 artiklan 2 kohdan
mukaan kesannoidut alat on säilytettävä maatalouden ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa.
Pysyvän laitumen säilyttämisestä puolestaan säädetään tarkemmin komission asetuksen (EY) N:o
796/2004 3 ja 4 artikloissa.

Maa-ja metsätalousministeriö toteaa, että hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimukset on
tilatukiasetuksessa rajattu tiettyihin seikkoihin, jotka on asetuksen liitteessä mainittu melko
yksityiskohtaisesti. Maa-ja metsätalousministeriön asetuksen pykälien otsikoihin on otettu asetuksen
liitteessä määritellyt seikat, joita on pykälissä täsmennetty kansallisesti soveltuviksi. Kaikille
viljelijöille on jaettu täydentävistä ehdoista edellä mainittu opas vihko, joka koskee viljelytapaa ja
ympäristöehtoja. Oppaassa on selostettu juuri hyvän maatalouden ja ympäristön vaatimuksia
täsmällisesti lakisääteisten hoitovaatimusten lisäksi. Näistä seikoista on myös järjestetty viljelijöille
koulutusta.

Valtuussäännökset

Viljelijät voisivat saada tukea tilaneuvontapalveluiden käyttämiseen. Tuen hakemis-, myöntämis-ja
maksamismenettelystä, rahoituksesta ja tuen määrästä voitaisiin säätää valtioneuvoston asetuksella
ehdotetun 18 b §:n mukaan. Valtioneuvoston asetuksella säädettäisiin siten muun muassa siitä, miten
ja mille viranomaiselle tukihakemus toimitetaan, mitä liitteitä hakemuksessa tulee olla ja paljonko
tukea voi saada.

Valtioneuvoston asetuksella voitaisiin antaa myös tarkempia säännöksiä neuvojien
hyväksymismenettelystä, hyväksymisen peruuttamiseen liittyvästä menettelystä, neuvojille
järjestettävän kokeen sisällöstä ja toteuttamistavasta sekä neuvonnan toimintasuunnitelmaan
sisällytettävistä seikoista. Nämä annettavat säännökset sisältäisivät vain menettelyllisiä seikkoja,
eivätkä mitään uusia edellytyksiä tai noudatettavia velvoitteita neuvojille.
Sokerijuurikkaan lisäosasta voitaisiin valtioneuvoston asetuksella säätää tarkemmin lakiehdotuksen 3
§:n mukaan. Tarkoitus on antaa ainakin säännös sokerin arvosta eli siitä, minkä verran sokeritonnia
kohti maksetaan.

Lakisääteisten hoitovaatimnsten valvonta

Lain 7 §:ään ehdotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa säädettäisiin tilatukiasetuksen liitteessä III
tarkoitettujen lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta ja valvojaviranomaisista. Valtioneuvoston
asetuksella voitaisiin antaa tilatukiasetusta ja komission asetusta tarkentavia säännöksiä valvonnasta,
valvontamenettelystä ja siitä, mihin lakien tai niiden nojalla annettujen säädösten säännösten
noudattamiseen lakisääteisten hoitovaatimusten valvonta kohdistuu.

Lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamisen valvonta eli CAP-valvonta järjestetään pääasiallisesti
niin sanotun normaalivalvonnan puitteissa, eli ehdotetussa momentissa luetelluissa laeissa säädetyllä
tavalla. Koska lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamatta jättämisen seurauksena saattaa olla
tukimenetys, on CAP-valvonnassa arvioitava mahdollisen seuraamuksen antamiseksi myös
hoitovaatimusten noudattamatta jättämisen toistuvuus, laajuus, vakavuus ja pysyvyys. Näiden
seikkojen arviointi ei kuulu normaalivalvontaan. joten CAP-valvonnan toteuttaminen edellyttää
tiettyjä valvonnan luonteesta johtuvia normaalivalvontaa täydentäviä säännöksiä. Näistä keskeisimpiä
ovat tarkastuskertomuksen arviointiosaa, jossa edellä mainittu toistuvuus, laajuus, vakavuus ja
pysyvyys arvioidaan, ja sen täyttämistä koskevat säännökset, tarkastuksen tekemistä koskevat
säännökset sekä tarkastuskohteena olevia indikaattoriryhmiä koskevat säännökset. Maa-ja



metsätalousministeriö pitää erityisen tärkeänä jälkimmäisestä seikasta säätämistä, sillä vaikka
lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamisvelvollisuus kohdistuukin tilatukiasetuksen liitteessä III
lueteltuihin yhteisösäädöksiin kokonaisuudessaan, on tärkeää, että tarkastuksen kohteena oleva tila
voi ennalta arvioida, mihin hoitovaatimusosa-alueisiin tarkastus milloinkin kohdistuu.
Yhteisösäännökset saattavat olla monimutkaisia ja sisältävät etenkin eläinten hyvinvoinnin ja
elintarvikehygienian osalta osittain erittäin laajoja ja hyvin yleisiä hoitovaatimuksia, joiden osalta voi
olla ongelmallista yksiselitteisesti ja objektiivisesti todeta koko yhteisösäädöstä noudatetun. Vaikka
tiloilta tietysti edellytetään kaikkien asianomaisen säädöksen hoitovaatimusten noudattamista,
kohdistuu valvonta käytännössä valittuihin avainkohtiin eli indikaattoreihin, joiden on katsottu
edustavasti indisoivan kyseisen hoitovaatimuksen noudattamista.

Lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamista ilmentävien indikaattoriryhmien sisältö on vuosittain
arvioitava uudelleen, jotta valvonta olisi uskottavaa ja kattavaa sekä täyttäisi valvonnalle yhteisön
tasolta tulevat velvoitteet. Näin ollen on tarpeen voida asetustasolla säätää indikaattoriryhmän
sisällöstä. Itse lakisääteiset hoitovaatimukset sisältyvät jo voimassa olevaan, ehdotetussa momentissa
lueteltuun lainsäädäntöön. Maa-ja metsätalousministeriön asetuksella ainoastaan yksilöitäisiin ne
lainsäädäntöön sisältyvät hoitovaatimukset, jotka kulloinkin ovat CAP-valvonnan kohteena.

Oikeusministeriö ehdottaa lausunnossaan, että asetuksenantovaltuus rajattaisiin lausunnossa
mainittuihin seikkoihin kohdistuvaksi, eli säätämiseen tarkastusotoksen valinnasta ja riskianalyysistä,
vaatimusten ja standardien noudattamisen määrittämisestä, tarkastuskertomuksen sisällöstä sekä
tarkastuskertomuksen saattamisesta päätökseen määräajassa. Tällainen sääntely ei kuitenkaan ole
riittävää CAP-valvonnan toteuttamiseksi, sillä tällöin jäisi täysin määrittelemättä ne indikaattorit,
joiden perusteella kunkin lakisääteisen hoitovaatimuksen noudattamisen arviointi tehtäisiin. Maa-ja
metsätalousministeriö pitää tällaista tilannetta epätoivottavana ja katsoo sen
vaarantavan valvonnan yhdenmukaisuuden ja tasapuolisuuden. On välttämätöntä, että CAP-valvonta
toteutetaan koko maassa yhdenmukaisesti ja samoihin arviointikriteereihin perustuen. Koska
valittujen indikaattoreiden toimivuutta ja lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnan kattavuutta on
tarpeen voida vuosittain arvioida uudelleen, ei indikaattoreita ole mahdollista kirjata lain tasolle
jäykistämättä ja hidastamatta valvonnan toteuttamista. Näin ollen maa-ja metsätalousministeriö pitää
ehdotetun 7 §:n 2 momentin muotoilua CAP-valvonnan tavoitteiden ja yhteisölainsäädännöstä
seuraavien velvollisuuksien täyttämisen kannalta välttämättömänä. Asetuksenantovaltuus saa
täsmälliset ja tarkat rajansa momentissa luetellusta lainsäädännöstä, johon aineelliset lakisääteiset
hoito vaatimukset jo sisältyvät. Valvonta voi kohdistua vain laissa yksilöityjen velvollisuuksien
noudattamiseen, joten perustuslain 80 §:n edellyttämä lailla säätämisen vaatimus täyttyy. Valtuuden
nojalla annetut asetukset sisältäisivät viranomaistoimintaa koskevia täsmentäviä ja yksityiskohtaisia,
osittain teknisluontoisia säännöksiä, joiden antaminen ei olisi ristiriidassa perustuslain kanssa. Maa-ja
metsätalousministeriön näkemyksen mukaan hallituksen esityksessä ehdotettu sanamuoto tulisi
säilyttää ennallaan.
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE LAIKSI TILATUKIJÄRJESTELMÄN
TÄYTÄNTÖÖNPANOSTA ANNETUN LAIN MUUTTAMISESTA (HE 37/2006 vp)

Tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia (557/2005)
ehdotetaan muutettavaksi siten, että lakiin otetaan säännökset
tilaneuvontajärjestelmästä, sokeriuudistuksen kansallisesta
toteuttamistavasta, lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta sekä tukioikeuksien
siirrosta eräissä sukupolvenvaihdostilanteissa.

Oikeusministeriö on antanut hallituksen esitysluonnoksesta lausunnon 7.4.2006 (dnro
43/43/2006 OM). Lausunnossa käsiteltiin erityisesti tilaneuvontajärjestelmän perustamiseen
liittyviä säännösehdotuksia (lakiehdotuksessa uuteen 4 a lukuun sisältyvät säännökset) sekä
valvonnan järjestämistä koskevaa asetuksenantovaltuutta lakiehdotuksen 7 §:ssä.
Oikeusministeriön esittämiä huomautuksia on otettu osaksi huomioon hallituksen esitystä
laadittaessa määritelteltäessä neuvontajärjestelmän sisältöä ja neuvojille asetettavia
vaatimuksia.

1. Lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta (7 §:n 2 momentti)

Lakiehdotuksen 7 §:n uuden 2 momentin mukaan Elintarviketurvallisuus-virasto, työvoima-
ja elinkeinokeskus, kunnaneläinlääkäri, lääninhallitus ja lääninhallituksen määräämä
virkaeläinlääkäri valvovat tilatukiasetuksen liitteen III tarkoitettujen lakisääteisten
hoitovaatimusten noudattamista. Valvonnassa noudatettaisiin muutoin, mitä
elintarvikelaissa (23/2006), eläintautilaissa (55/1980), eläinten lääkitsemisestä annetussa
laissa (617/1997), rehulaissa (396/1998), torjunta-ainelaissa (327/1969) ja
eläinsuojelulaissa (247/1996) säädetään mainittujen lakien ja niiden nojalla annettujen
säädösten valvonnasta sekä valvontaviranomaisista. Rehujen valvonnassa toimivaltaisesta
viranomaisesta (TE-keskus) säädettäisiin vielä erikseen.

Lakiehdotuksen 7 §:n 2 momenttiin sisältyy asetuksenantovaltuus, jonka mukaan
valtioneuvoston asetuksella annettaisiin tilatukiasetusta ja komission asetusta I tarkentavia
säännöksiä valvonnasta, valvonnassa

Käyntiosoite Postiosoite Puhelin Telekopio Sähköpostiosoite
Eteläesplanadi 10 PL 25 (09) 160 03         (09) 1606 7730 kirjaamo.om@om.fi
HELSINKI 00023 VALTIONEUVOSTO

mailto:kirjaamo.om@om.fi


8(10)

noudatettavasta menettelystä sekä säännöksiä siitä, mihin tässä momentissa
tarkoitettujen lakien tai niiden nojalla annettujen säädösten säännöksiin
lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamisen valvonta kohdistuu.

Perusteluissa (s. 16) todetaan, että lakisääteisten hoitovaatimusten valvonta
järjestettäisiin pääasiassa edellä mainituissa laeissa säädettyjen normaalivalvontaa
koskevien säännösten mukaisesti. Koska tilatukiasetuksen soveltamisesta on annettu
tarkempi komission asetus [hallituksen esityksessä mainittu komission asetus I eli
komission asetus (EY) N.o 796/2004)'], joka koskee lakisääteisten hoitovaatimusten
noudattamisen valvontaa, valvonta on käytännössä toteutettava näistä normaaleista
säännöksistä poiketen. Komission asetuksessa I on muun ohella säännöksiä
tarkastuskertomuksesta, jonka laatiminen on pakollista ja jonka arviointiosassa tulee
arvioida lakisääteisen hoitovaatimuksen noudattamatta jättämisen toistuvuus, laajuus,
vakavuus ja pysyvyys. Näillä perusteilla esityksessä katsotaan, että lakiin tarvitaan
asetuksenantovaltuus, jonka nojalla valvonnasta ja valvonnassa noudatettavasta
menettelystä voidaan säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.

Perustelujen mukaan valvonnat toteutettaisiin käytännössä siten, että val-
vontakäynneillä tarkastetaan tiettyjä indikaattoreita. Tämän vuoksi esityksessä
lähdetään siitä, että asetuksenantovaltuutta tarvitaan myös sen yksilöimiseksi, mihin
säännöksiin lakisääteisten hoitovaatimusten noudattamisen valvonta kohdistuu.

Komission asetuksessa I säädetään täydentäviä ehtoja koskevista
tarkastuksista 44-48 artiklassa.1 Oikeusministeriön näkemyksen mukaan
komission asetusta I saattaa sinänsä olla tarpeen täydentää kansallisella
sääntelyllä, joka kohdistuu tarkemmin ainakin tarkastusotoksen valintaan
ja riskianalyysiin, vaatimusten ja standardien noudattamisen
määrittämiseen, tarkastuskertomuksen sisältöön sekä
tarkastuskertomuksen saattamisesta päätökseen määräajassa. Esimerkiksi
tarkastuksen loppuun saattamista voidaan komission asetuksen I mukaan pidentää
"asianmukaisesti perustelluissa tapauksissa".

Koska valtuutussäännöksellä tavoitellaan edellä mainittujen, komission asetuksessa jo
varsin yksityiskohtaisesti säädettyjen asiakokonaisuuksien tarkempaa sääntelyä,
oikeusministeriö esittää harkittavaksi, että asetuksenantovaltuuden sanamuotoa
tarkennettaisiin edellä mainittuihin seikkoihin kohdistuvaksi. Ehdotetussa
muodossaan asetuksenantovaltuus kohdistuisi varsin täsmentämättömästi ja yleisesti
tilatukiasetukseen ja  komission   asetukseen,    mikä   ei    ole    yhteisön   oikeuden
kannalta

1 Tukikelpoisuuden edellytysten tarkastamisesta paikan päällä tehtävin
tarkastuskäynnein säädetään myös komission asetuksen IH osaston luvussa nimeltä
"Tarkastukset'" (23-40 art.).

3

ongelmatonta. Perustuslain 80 §:n 1 momentin kannalta täsmentämistä voitaneen
samoin pitää tarpeellisena.

1 Komission asetus (EY) N:o 796/2004 annettu 21 päivänä huhtikuuta 2004, yhteisen maatalouspolitiikan suoria
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä annetussa neuvoston
asetuksessa (EY) Nro 1782/2003 säädettyjen täydentävien ehtojen, tuen mukauttamisen ja yhdennetyn hallinto- ja
valvontajärjestelmän soveltamista koskevista yksityiskohtaisista säännöistä (Virallinen lehti nro L 141,30.04.2004 s. 18-
58)
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2. Tilaneuvontajärjestelmästä (lakiehdotuksen 18 a, 18 b ja 18 c §)

Lakiehdotuksen 18 a §:n 1 momentin mukaan tilatukiasetuksen 13 artiklassa
tarkoitettua maatalousmaata ja tilanhoitoa koskevaa neuvontaa viljelijöille antavat
maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät järjestöt ja neuvojat.

Lakiehdotuksen 18 a §:n 2 momentin mukaan tilaneuvonta toteutetaan tilakäynnein,
jolloin viljelijöille annetaan tilatukiasetuksen 4 ja 5 artiklassa tarkoitettua neuvontaa.
Neuvontaa annetaan lakiehdotuksen mukaan hyvän maatalouden ja ympäristön
vaatimuksista, ympäristösäädöksistä, eläinten tunnistuksesta ja rekisteröinnistä,
kasvinsuojeluaineista, elintarvikkeista, rehuista sekä eläinten hyvinvoinnista ja
eläintaudeista ilmoittamisesta.

Tilatukiasetuksen2 13 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on perustettava vuoden 2007
alkuun mennessä järjestelmä, jossa viljelijöille annetaan maatalousmaata ja
tilanhoitoa koskevia neuvoja ja jota johtaa yksi tai useampi nimetty viranomainen tai
yksityiset laitokset. Asetuksen mukaan neuvontapalvelujen on katettava vähintään
asetuksen 1 luvussa tarkoitetut lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden
ja ympäristön vaatimus.

Asetuksen 14.1 artiklan mukaan viljelijät voivat osallistua neuvontajärjestelmään
vapaaehtoisesti. Asetuksen 14.2 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on annettava etusija
viljelijöille, jotka saavat vuosittain suoraa tukea enemmän kuin 15 000 euroa.

Asetuksen 4 artiklan mukaan asetuksen liitteessä III tarkoitetut lakisääteiset
hoitovaatimukset vahvistetaan yhteisön lainsäädännössä seuraaville aloille:
kansanterveys sekä eläinten ja kasvien terveys, ympäristö ja eläinten hyvinvointi.

Asetuksen 5 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että maata-
lousmaa, erityisesti maa, jota ei käytetä enää tuotantoon, säilytetään vilje-

lyn ja ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. Jäsenvaltiot määrittelevät
1 kansallisella ja alueellisella tasolla hyvää maataloutta ja ympäristöä kos-

1 kevät vähimmäisvaatimukset liitteessä IV esitetyn kehyksen perusteella, ot-
taen huomioon kyseisten alueiden erityispiirteet.

Kansallisesti asetuksen 5 artiklassa tarkoitetut vaatimukset on vahvistettu maa- ja
metsätalousministeriön asetuksella (183/2006) ainakin siltä osin kuin kysymys on
tuotannosta poistetun maan säilyttämisestä viljelyn ja

2 Neuvoston asetus (EY) Nro 1782/2003, annettu 29 päivänä syyskuuta 2003, yhteisen maatalouspolitiikan suoria
tukijärjestelmiä koskevista yhteisistä säännöistä ja tietyistä viljelijöiden tukijärjestelmistä sekä asetusten (ETY)
N:o 2019/93, (EY) N:o 1452/2001, (EY) N:o 1453/2001, (EY) N:o 1454/2001, (EY) N:o 1868/94, (EY) N:o 1251/1999,
(EY) Nro 1254/1999, (EY) Nro 1673/2000, (ETY) Nro 2358/71, (EY) Nro 1254/1999 ja (EY) Nro 2529/2001
muuttamisesta (Virallinen lehti nro L 270, 21,10.2003 s. 1-69).

ympäristön kannalta hyvässä kunnossa. Asetus on annnettu Euroopan yhteisön
yhteisen maatalouspolitiikan täytäntöönpanosta annetun lain (1100/1994) 2 §:n 1
momentin ja 11 §:n nojalla. Tilatukilaissa ei ole valtuutussäännöstä
vähimmäisvaatimusten täsmentämiseen.

Lakiehdotuksen 18 b §:n mukaan viijeljöille voidaan myöntää valtion varoista tukea
18 a §:ssä tarkoitettujen tilaneuvontapalvelujen käyttämiseen. Valtioneuvoston
asetuksella voidaan säätää rahoituksesta, tuen hakemis-, myöntämis- ja
maksamismenettelystä sekä tuen määrästä.
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Lakiehdotuksen 18 e §:ssä ehdotetaan säädettäväksi neuvojien hyväksymisestä ja
kelpoisuusehdoista. Hyväksymisestä päättää maa- ja metsätalousministeriö ja
hyväksyntä on määräaikainen (enintään 3 vuotta). Neuvojilta edellytetään tehtävän
laatuun ja laajuuteen nähden riittävää asiantuntemusta. Tarkemmin
neuvontajärjestöjen ja neuvojien vaatimuksista säädetään lakiehdotuksen
1 8 c§ : n3 ja 4 momentissa.

Lakiehdotuksen 18 c §:n 1 momentissa säädettäisiin yleishallinto-oikeudellisen
lainsäädännön noudattamisesta. Neuvojat toimisivat virkavastuulla. Heidän
toimintaansa sovellettaisiin lisäksi soveltuvin osin kielilain (423/2003) ja
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain säännöksiä. Neuvojien ja
neuvontajärjestöjen esteellisyyteen sovellettaisiin, mitä hallintolaissa (434/2003)
säädetään.

Lakiehdotuksen 18 c §:n 2 momentin mukaan ministeriö voisi peruuttaa
hyväksymisen kuulemismenettelyn jälkeen, jollei neuvontajärjestö tai neuvoja täytä
hyväksymisen edellytyksiä tai jolle tämän muutoin voida katsoa olevan soveltuva
tehtäväänsä.

Ehdotettua tilaneuvontaa on arvioitava perustuslain 124 §:ssä tarkoitettuna julkisena
hallintotehtävänä. Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan
antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttämistä sisältäviä
tehtäviä voidaan antaa vain viranomaiselle.

Perustuslain 21 §:n 2 momentin mukaan jokaisella on oikeus saada asiansa
käsitellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivästystä lain mukaan
toimivaltaisessa tuomioistuimessa tai muussa viranomaisessa. Perustuslain 21 §:n 2
momentin mukaan oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin ja hyvän hallinnon takeet
turvataan lailla.

Hallintolain 8 §:n 1 momentin mukaan viranomaisen on toimivaltansa rajoissa
annettava asiakkailleen tarpeen mukaan hallintoasian hoitamiseen liittyvää
neuvontaa. Tuen hakemiseen liittyvä neuvonta on ainakin yleispiirteisenä
lainsäädännön sisältöä koskevaa neuvontaa, jota hallintolaissa tarkoitetaan.
Hallintolain 8 §:n 1 momentin mukaan tällainen neuvonta on maksutonta, kun sitä
hoitaa viranomainen.
Perastuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 48/2001 vp todennut val-
tiosääntöoikeudellisesti ongelmalliseksi sellaisen säännösehdotuksen, jonka mukaan
kolttalain mukaisissa viranomaistehtävissä olisi voitu käyttää apuna Finnvera Oyj:tä
ja yksityisiä neuvontajärjestöjä sen mukaan kuin valtioneuvoston asetuksella
tarkemmin säädettäisiin. Ongelmallisuus liittyi paitsi järjestelyn
asetuksenvaraisuuteen myös siihen, että lakiehdotuksen mukaan yksityistä apua olisi
voitu käyttää periaatteessa kaikissa kolttalain mukaisissa viranomaistehtävissä.
Valiokunnan mukaan yksityiselle voidaan antaa lähinnä vain viranomaista avustavia
epäitsenäisiä tehtäviä, koska tehtävän antaminen ei saa vaarantaa perusoikeuksia,
oikeusturvaa eikä muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan PeVL 11/2006 vp tarkastellut lainmuutosta,
jossa on ollut kysymys ajoneuvo verolakia koskevan puhelinpalvelun hoitamisesta.
Ajoneuvoverolakia koskeva neuvonta on osittain ollut ulkoistettu
Ajoneuvohallintokeskuksen ja Elisa Oyj:n välisellä sopimuksella tosiasiassa vuodesta
1999 lähtien. Eduskunnan apulaisoikeusasiamiehen kiinnitettyä huomiota sääntelyn
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perustuslainmukaisuuteen puhelinneuvonnasta ehdotettiin otettavaksi nimenomaiset
säännökset ajoneuvoverolakiin.

Lausunnossaan perustuslakivaliokunta totesi, että asiallisesti lainmuutoksessa oli
kysymys veronkantoviranomaisen mahdollisuudesta (viranomainen "voi") siirtää
avustavan puhelinpalvelun tehtäviä muun kuin viranomaisen hoidettavaksi. Tällaisen
mahdollisuuden säätämiselle ei valiokunnan mielestä sinänsä ollut perustuslain 124
§:stä johtuvia esteitä, kunhan puhelinneuvonta pysyi esityksen perusteluissa
tarkoitetulla tavalla julkisten ja yksiselitteisten tietojen välityspalveluna. Säännöstä
oli syytä pyrkiä vielä täsmentämään esityksen tätä tarkoitusta vastaavaksi.

Valiokunta kiinnitti samalla huomiota puhelinpalvelusta asiakkaille aiheutuviin
kustannuksiin. Vaikka tarkoituksenmukaisuusvaatimuksessa ei olekaan kysymys
pelkästään taloudellisesta tarkoituksenmukaisuudesta, oli veronkantoviranomaisen
valiokunnan esittämän käsityksen mukaisesti kiinnitettävä järjestelyn taloudellisiin
vaikutuksiin asianmukaisesti ja riittävästi huomiota siirtäessään neuvontatehtäviä
yksityiselle. Tarkoituksenmukaisuusvaatimus on oikeudellinen edellytys, jonka
täyttyminen on harkittava tapauskohtaisesti (HE 1/1998 vp s. 179/11).

Nyt käsittelyssä olevassa esityksessä todetaan (s. 7), että tilaneuvontajärjestelmän
avulla on tarkoitus "lisätä viljelijöiden tietämystä suorien tukien saannin
edellytyksenä olevien täydentävien ehtojen vaatimuksista". Esityksen mukaan tällä
hetkellä viljelijölle tarjottaviin (siis nähtävästi nykyisten neuvojien tarjoamiin) ns.
neuvontapaketteihin ei sisälly sellaisenaan täydentäviä ehtoja koskevia
neuvontaosioita. Tällaisten neuvontaosioiden systemaattinen läpikäynti ei sisälly
nykyisiin asiakkaan ja neuvonnan välisiin sopimuksiin, vaikka "neuvontapakettien
sisältö räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan". Esityksen mukaan
neuvontatilanteessa pyritään lisäksi "tuomaan esille informaatioluonteisesti tilaa
koskevat uudet lainsäädännölliset asiat".
Perustelujen mukaan tilaneuvontajärjestelmän perustaminen ei vaikuta viranomaisten
antamaan täydentäviä ehtoja koskevaan koulutukseen. Neuvontaa luonnehditaan
yleisesti erilaiseksi kuin viranomaisten antamaa neuvontaa. Esityksestä on
pääteltävissä, että neuvontapalvelujen sisältönä ei varsinaisesti ole koulutuksen
tarjoaminen viljelijöille, vaikka esityksessä neuvontaa perusteellaan toisaalta myös
sillä, että eräillä aloilla viranomaisten järjestämää koulutusta ei joko ole ollut
lainkaan tai se on ollut suppeaa (s. 7/II kolmas täysi kappale).

Hallituksen esityksen perusteella neuvonnan sisältönä voidaan pitää henkilökohtaista
neuvontaa tukiehtojen noudattamista koskevista vaatimuksista tarkennettuna
täydentäviin tukiehtoihin. Hallituksen esityksen yksityiskohtaisten perustelujen (s. 4)
valossa neuvonta on pitkälti oikeudellista neuvontaa lainsäädäntöön sisältyvistä eri
vaatimuksista. Neuvontaan näyttäisi liittyvän myös asiakkaan yksilöllisiin tarpeisiin
liittyvää neuvontaa, jossa asiakasta avustetaan suunnitelmatyyppisesti. Neuvonnan
sisällöllä on merkitystä harkittaessa, mitä perustuslain 124 §:stä johdettavia
vaatimuksia neuvonnan järjestämiseen voidaan kohdistaa.

Neuvontaan liittyy, kun kysymys on erityisesti tukiehtojen oikeudellisesta
tulkinnasta, suuri riski siitä, että neuvonta on epätarkkaa tai virheellistä. Neuvonnan
virheellisyydestä voi aiheuttaa viljelijälle merkittäviä taloudellisia menetyksiä.
Perusteluissa (s. 4) esitettyä näkemystä vastuun jäämisestä viime kätisesti viljelijälle
oikeusministeriö ei pidä perustuslain 124 §:n mukaiset julkisen hallintotehtävän
hoitamista koskevat reunaehdot huomioon ottaen asianmukaisena.
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Viranomaistoiminnan tarjoaman koulutuksen riittävyys ja viranomaisresussien käyttö
voivat sinänsä olla merkityksellisiä harkittaessa, onko täydentävien ehtojen
noudattamiseen liittyvä neuvonta tarkoituksenmukaista järjestää yksityisten
toimijoiden varaisesti.

Tällaiselle avustavalle neuvontatoiminnalle on maaseutuelinkeinoja koskevassa
lainsäädännössä sinänsä aikaisempia perinteitä. Lakiehdotuksen 18 a §:n
sanamuodosta ei kuitenkaan ilmene, että kysymys olisi avustavasta toiminnasta
("...neuvonta viljelijöille antavat maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät järjestöt
ja neuvojat"). Tämä tarkoitus ei myöskään välity perusteluista.

Lakiehdotuksessa ei ole säännöksiä siitä, miten neuvojien ja neuvontajärjestöjen
tarjoamat neuvontapalvelut hinnoitellaan. Lakiehdotuksessa ei myöskään ole
säännöksiä siitä, suorittaako ministeriö neuvojille jonkun korvauksen vai
muodostuuko näiden saama korvaus suoraan asiakkailta perityistä maksuista, joihin
puolestaan asiakkaat voivat saada valtion tukea. Tämän johdosta hallituksen
esityksestä ei myöskään käy ilmi, voivatko kaikki viljelijät saada neuvontapalveluja
ja saavatko kaikki viljelijät tukea käyttämiinsä neuvontapalveluihin.
Siltä osin kuin neuvonnassa on kysymys tavanomaisesta viranomaisten toimivaltaan
kuuluvasta neuvonnasta, perustuslain 124 §:n kannalta on myös arvioitava sitä, onko
neuvonta riippumatonta, tasapuolista ja samankaltaisin ehdoin viljelijöiden saatavissa
eri puolilla maata.

Edellä mainituista syistä oikeusministeriö pitää tarpeellisena, että lakiehdotusta
täsmennetään sillä tavoin, että siitä käy ilmi neuvonnan avustava luonne. Jos taas
neuvontaa ei ole tarkoitettu avustavaksi, oikeusministeriö katsoo, että ehdotettujen
säännösten perusteella neuvonnan järjestäminen ei täytä perustuslain 124 §:n
vaatimuksia.

Perustuslain 124 §:n kannalta oikeusministeriö pitää joka tapauksessa tarpeellisena,
että 18 c §:n 1 momenttia täsmennetään laajentamalla hallintolain soveltaminen
koskemaan koko hallintolakia eikä vain esteellisyyssääntelyä. Neuvontaan tulee
soveltaa hallintolakia siinä laajuudessa kuin mainittua lakia yleensäkin sovelletaan
vastaavaan tosiasialliseen hallintotoimintaan. Tosiasialliseen hallintotomintaan
sovelletaan esimerkiksi lain 6 §:ssä tarkoitettuja hallinnon oikeussuojaperiaatteita.
Oikeusministeriö pitää lisäksi tarpeellisena, että lakiehdotuksen 18 c §:n 1 momenttia
täsmennetään siltä osin, että neuvontaan sovelletaan sekä rikos- että
vahingonkorvausoikeudellista virkavastuuta.

Siltä osin kuin kysymys on perustuslain 124 §:ssä tarkoitetusta julkisesta
hallintotehtävästä, kukin viitatuista laeista sisältää omat säännöksensä, jotka
määrittävät, kuinka laajasti toimintaan yleishallinto-oikeudellista sääntelyä
sovelletaan. Erillislakiin sijoitettuna maininta soveltuvin osin soveltamista voi antaa
virheellisen viestin siitä, että soveltamisen laajuus poikkeaisi jollain tavoin siitä, mitä
se on lakien oman systematiikan mukaisesti. Tämän vuoksi oikeusministeriö esittää,
että maininta "soveltuvin osin" soveltamisesta joko poistetaan tai sitä täydennetään
toteamalla, että hallintolakia, kielilaki ja julkisuuslakia sovelletaan soveltuvin osin
siten kuin asianomaisissa laeissa säädetään.

Lakiehdotuksen 18 c §:n 2 momentin säännökset hyväksynnän peruuttamisesta eivät
vastaa menettelyn osalta kaikilta osin perusteluja. Perustelujen (s. 17) maininta
neuvojalle annettavasta kehotuksesta sekä korjaamiseen varattavasta kohtuullisesta
määräajasta eivät käy ilmi itse lakitekstistä.
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3. Neuvontarekisteristä (lakiehdotuksen 18 d §)

Lakiehdotuksen 18 d ja 19 §:ssä on tietojen julkisuutta, salassapitoa, rekisteröintiä,
luovuttamista ja muuta tietojen käsittelyä koskevia säännöksiä.

Lakiehdotuksen 18 d §:ssä säädettäisiin neuvontarekisteristä, johon talletettaisiin
neuvontaorganisaatiota, neuvojia ja neuvontaan osallistuvia viljelijöitä koskevien
tietojen lisäksi myös tiedot viljelijän saamasta neuvonnasta antamasta palautteesta.

Neuvontarekisteri olisi henkilörekisteri, minkä vuoksi sitä koskevassa sääntelyssä
tulee ottaa huomioon henkilötietojen suoja perusoikeutena sekä henkilötietojen
suojaa koskeva yleinen lainsäädäntö ja sitä koskevat kansainvälisesti hyväksytyt
periaatteet.

Henkilötietojen suojasta on perustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan säädettävä lailla.
Yleinen henkilötietojen suojaa sääntelevä laki on henkilötietolaki (523/1999). Kun
henkilötietojen käsittelyssä on tarkoitus poiketa henkilötietolain säännöksistä tai
säätää siitä joiltakin osin henkilötietolakia tarkemmin säännöksin, on pidettävä huolta
siitä, että käsittelyn perusteet eri käsittelyvaiheissa tulevat lailla säädetyiksi ja että
erityissäännösten ja henkilötietolain välinen suhde on selkeä. Sama pätee myös
erityissäännösten ja viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999;
jäljempänä julkisuuslaki) välisten suhteiden järjestämiseen.

Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään ottanut kantaa niihin seikkoihin,
joista on säädettävä lailla. Näitä ovat tietojen käsittelyn tarkoitus, käsiteltävien
tietojen tietosisältö, tietojen luovuttaminen teknisen käyttöyhteyden avulla sekä mm.
tietojen poistamisajat.

Ehdotetussa 18 d §:n 1 momentissa huomiota herättää rekisterinpitäjää koskeva
määrittely. Ehdotuksen mukaan rekisterinpitäjänä toimisi maa- ja
metsätalousministeriö. Rekisteriin talletettaisiin myös niitä viljelijöitä koskevia
tietoja, jotka käyttävät neuvontapalveluja.

Lakiehdotuksesta ja sen perusteluista ei ole löydettävissä vastausta sille, miten näiden
tietojen tallettaminen rekisteriin tapahtuisi ts. toimittavatko neuvontajärjestöt tiedot
ministeriölle tallettamista varten vai tallettavatko neuvontajärjestöt tiedot suoraan
rekisteriin niillä olevan tekninen käyttöyhteyden avulla. Kummassakin tapauksessa
on tarpeen arvioida sääntelyn tarve. Jos neuvontajärjestöt tallettavat tiedot
suorakäyttöisesti, järjestöjen ja ministeriön välisistä vastuusuhteista olisi tarpeellista
säätää lailla.

Vaikka erityissäännöksiä annettaessa eri tekijöitä voidaankin jättää henkilötietolain
varaan, henkilörekisterin käyttötarkoitus on seikka, joka tulisi erittäin vahvan
pääsäännön mukaan määritellä erityissäännöksiä annettaessa. Neuvontarekisterin
käyttötarkoitusta ei ole määritelty pykäläehdotuksessa eikä myöskään todettu
perusteluissa.

Koska rekisterin käyttötarkoitusta ei ehdoteta lakiehdotuksessa määriteltäväksi,
rekisterin tietosisällön asianmukaisuuttakaan ei voida yksiselitteisesti arvioida.
Yleisenä periaatteena on, että rekisteriin saa tallettaa vain sen käyttötarkoituksen
kannalta tarpeelliset tiedot. Ehdotetun rekisterin nimen (neuvontarekisteri) voitaisiin
katsoa viittaavan esimerkiksi siihen, että siinä voisi olla myös tietoja neuvojien
antamista ohjeista. Tällaiset tiedot voisivat olla merkityksellisiä sen todentamisessa,
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minkälaisia neuvoja ja ohjeita on annettu samoin kuin neuvontaan liittyvän vastuun
kannalta.

Ehdotuksesta ei käy selville, minkälaisia tietoja palautetietoina voitaisiin tallettaa. On
myös epäselvää, mitä tarkoitusta nämä tiedot palvelisivat ja miten niitä käsiteltäisiin.

Jos - kuten perustellusti voidaan olettaa - palautetietojen avulla on tarkoitus seurata
neuvonnan laatua ja neuvojien sopimista tehtäväänsä, niin oikeusministeriö toteaa,
että tällaista tarkoitusta varten ei hallinnossa yleensä ole tapana eikä tarpeen perustaa
rekisteriä tai osarekisteriä. Eri syistä tarkoituksenmukaisimpana ja myös
henkilötietojen suojaa koskevien periaatteiden mukaisena toimintatapana on selvittää
asiakkaiden käsitykset erillisillä asiakaskyselyillä. Asiakastutkimuksia varten
annettujen tietojen salassapidosta on säännökset julkisuuslain 24 §:n 1 momentin 16
kohdassa.

Ehdotetun 18 d §:n 3 momentin mukaan tietoja viljelijän tilaneuvonnasta antamasta
palautteesta luovutettaisiin vain ilman palautteen antajan henkilötietoja ja ainoastaan
valtion ja kunnan viranomaiselle laissa tai Euroopan yhteisön säännöissä säädettyjen
tehtävien hoitamisesta varten sekä palautteen saaneelle neuvojalle tai
neuvontajärjestölle.

Ehdotettuun sääntelyyn liittyy ainakin kaksi ongelmaa. Säännös olisi asiallisesti
ottaen salassapitosäännös. Julkisuuslainsäädännön kokonaisuudistukseen kuuluvia
lakeja (HE 30/1998 vp) säädettäessä eduskunta edellytti, että salassapitosäännösten
ottamiseen erityislakeihin suhtaudutaan vastedes pidättyvästi (EV 303/1999 vp).
Ehdotettu säännös ei siten ole yhdenmukainen eduskunnan lausuman kanssa.
Julkisuuslain edellä tarkoitettu säännös huomioon ottaen ehdotusta voidaan pitää
tarpeettomana.

Ehdotetusta sääntelystä sekä esityksen perusteluista ilmenee, että palaute voisi olla
neuvojakohtaista, ts. että palautteen voisi sisältyä tiettyä neuvojaa koskevia
arviointeja ja kannanottoja, ehkä jopa henkilöön personaan kohdistuvia arvioita.
Tämä olisi ongelmallista neuvojien henkilötietojen suojan samoin kuin
rekisterinpitäjän yleisten velvoitteiden kannalta. Rekisterinpitäjän on henkilötietolain
mukaan muun ohella pidettävä huolta siitä, ettei henkilörekisteriin merkitä
virheellisiä, harhaanjohtavia tai muutoin virheellisiä tietoja. Mainittu vaatimus on
luonnollisesti erityisen korostunut silloin, jos tietoja käytetään rekisteröityä
koskevaan arviointiin ja päätöksentekoon.

Edellä olevan perusteella oikeusministeriö katsoo, että lainsäädäntöprosessin tässä
vaiheessa ei ole muuta mahdollisuutta välttää lakiehdotukseen liittyvät ongelmat kuin
poistaa palautetietojen tallettamista rekisteriin koskevat säännökset lakiehdotuksesta.

Lakiehdotuksen 18 d §:n 2 momentissa mainituilla viranomaisilla olisi ehdotuksen
mukaan oikeus käyttää rekisteriä ja saada siitä tietoja tehtäviensä hoitamista varten.
Kysymys on mitä ilmeisemmin rekisterin suorakäyttöyhteydestä, ts. siitä, että ao.
viranomaisilla olisi tekninen käyttöyhteys neuvontarekisteriin.
Perustuslakivaliokunnan vakiintuneen käytännön mukaan tämän tulisi ilmetä
säännöksestä. Samoin sääntelyssä tulee asettaa luovutuksensaajalle velvollisuus antaa
selvitys tietojen suojaamisesta.

Ehdotetun 18 d §:n 4 momentin mukaan neuvontarekisteriin talletetut tiedot
säilytetään rekisterissä Euroopan yhteisön säännöissä edellytetyn ajan tai niin kauan
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kuin niiden kauan kuin niiden käyttö tilatukijärjestelmän hallinnoinnissa on muutoin
välttämätön.

Säännösehdotus on ongelmallinen. Oikeusministeriön tiedossa ei ensinnäkään ole,
mitkä ovat ne Euroopan yhteisön säännökset, joissa edellytettäisiin viljelijöiden
antamien palautetietojen säilyttämistä rekisterissä tietyn ajan. Tällaisia säännöksiä ei
näyttäisi sisältyvän ainakaan tilatukiasetukseen. Toisena tietojen säilyttämisajan
määrittelykriteerinä oleva edellytys ei sekään ole kovin selkeä eikä sen täsmällisempi
kuin henkilötietolain yleiset säännöksetkään

Jos rekisteriin ei talleteta viljelijöiden palautetietoja ja pykälässä määritellään
rekisterin käyttötarkoitus, säännös tietojen säilytyajasta olisi poistettavissa. Asia jäisi
tällöin henkilötietolain säännösten varaan.



Olli Mäenpää
16.5.2006

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttami-
sesta (HE 37/2006 vp)

Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Yleiset edellytykset

Lakiehdotuksen 18 a §:n 1 momentin mukaan neuvoston tilatukiasetuksen
(1782/2003/EY) 13 artiklassa tarkoitettua maatalousmaata ja tilanhoitoa koskevaa
neuvontaa viljelijöille antaisivat maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät järjestöt ja
neuvojat. Tällaisen neuvonnan kohteena on tilatukiasetuksen 13(1) artiklan mukaan
"vähintään I luvussa tarkoitetut lakisääteiset hoitovaatimukset ja hyvän maatalouden ja
ympäristön vaatimus". Neuvonnan kohteena on siten keskeisesti voimassaolevan EU-
lainsäädännön sisältö ja sen edellyttämät toimenpiteet lainsäädännön kohteena olevilta
viljelijöiltä. Neuvonta kohdistuisi siis asetuksen mukaan ensisijaisesti viljelijän oikeudel-
lisiin velvoitteisiin ja niiden noudattamiseen.

Koska muun muassa lainsäädännön sisältöä koskeva neuvonta kuuluu hallintolain 8
§:n mukaan viranomaisen lakisääteisiin tehtäviin sen toimivallan rajoissa, tällaisessa
neuvonnassa on kysymys julkisen hallintotehtävän hoitamisesta (PeVL 11/2006 vp).
Ehdotusta on näin ollen arvioitava perustuslain 124 §:n kannalta. Sen mukaan julkinen
hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos
se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoike-
uksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan
käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Tilaneuvonta ei ehdotuksen mukaan sisällä tilatukien toimeenpanoon liittyvää päätök-
sentekovallan käyttöä. Kyse ei siten ole julkisen vallan, eikä myöskään merkittävän jul-
kisen vallan, käytöstä. Valiokunta on katsonut käytännössään, että viranomaisia avus-
tavia tehtäviä voidaan sopimuksella siirtää muiden kuin viranomaisten hoidettavaksi
(PeVL 47/2005). Neuvontatehtävien antaminen muulle kuin viranomaiselle on tältä osin
sopusoinnussa perustuslain 124 §:n säännöksen kanssa.

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viran-
omaiselle lailla tai lain nojalla. Lakiehdotuksen 18 c § sisältää erityisen hyväksymis-
menettely, jonka voidaan katsoa täyttävän lain nojalla tapahtuvan menettelyn kriteerit.

Oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimukset

i 2



Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä on katsottu, että oikeusturvan ja hyvän
hallinnon vaatimusten toteutumisen varmistaminen perustuslain 124 §:n tarkoittamassa
merkityksessä edellyttää, että asian käsittelyssä noudatetaan hallinnon yleislakeja ja
että asioita käsittelevät toimivat virkavastuulla (PeVL 33/2004, PeVL 46/2002 vp). La-
kiin ei kuitenkaan enää nykyisin ole perustuslain 124 §:n takia välttämätöntä sisällyttää
hallinnon yleislakeihin, mutta jos sellaista sääntelyn selkeyden vuoksi pidetään tarpeel-
lisena, on viittauksen oltava vastakohtaispäätelmän vuoksi kattava (PeVL 42/2005 vp).

Lakiehdotuksen 18 c §:n 1 momentin mukaan neuvontatoiminnassa olisi noudatettava
julkisuuslakia ja kielilakia, minkä lisäksi neuvojien esteellisyys määräytyisi hallintolain
mukaan ja neuvojat toimivat virkavastuulla. Sääntelyä voidaan pitää riittävänä, joskin
kielilain noudattaminen "soveltuvin osin" on ongelmallinen muotoilu myös kielellisten
perusoikeuksien kannalta. Muutoksenhakumahdollisuutta koskevaa viittausta ei neu-
vonnan yhteydessä voida pitää välttämättömänä, koska neuvonta ei sisällä valituskel-
poisten päätösten tekemistä.

Etenkin hyvän hallinnon vaatimusten kannalta on lisäksi ongelmallista se 18 b §:stä
epäsuorasti ja perusteluista välittömästi ilmi käyvä seikka, että neuvonta olisi viljelijälle
maksullista. Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin vastaavanluonteisessa tilanteessa
ajoneuvoverotusta koskevan neuvonnan yhteydessä pitänyt asianmukaisena, että
neuvonnassa noudatetaan hallintolakia sen vuoksi, että neuvonta on hallintolain 8 §:n 1
momentin mukaan maksutonta (PeVL 11/2006 vp). Vastaavaa lähtökohtaa voidaan
pitää perusteltuna myös tässä tapauksessa. Vaihtoehtoisesti olisi mahdollista muotoilla
18 b § siten, että siinä säädetään viljelijöille oikeus saada neuvonnan kustannukset
täysimääräisesti kattava tuki ainakin siltä osin kuin neuvonta kohdistuu voimassa ole-
van lainsäädännön noudattamiseen.

Neuvojien hyväksyminen

Lakiehdotuksen 18 c §:n 1 momentin mukaan neuvontajärjestöjen ja neuvojien hyväk-
symistä haetaan kirjallisesti maa- ja metsätalousministeriöltä, joka päättää hyväksymi-
sestä enintään kolmeksi vuodeksi kerrallaan. Neuvontatoiminta olisi näin tosiasiassa
luvanvaraista. Koska neuvontaa olisi mahdollista käytännössä antaa maksua vastaan
myös ammattimaisesti tai elinkeinona, sääntely sisältää rajoituksen perustuslain 18 §:n
1 momentissa jokaiselle taattuun oikeuteen hankkia toimeentulonsa valitsemallaan
ammatilla tai elinkeinolla.

Neuvonnan sisällön erityispiirteet ja vaativuus huomioon ottaen hyväksymismenettelyyn
perustuvalle ennakolliselle valvontamenettelylle on tässä yhteydessä riittävät perusteet,
vaikka se sisältääkin rajoituksen perustuslain 18 §:n 1 momentissa taattuun
perusoikeuteen. Hyväksymisen edellytykset, joita säännellään sekä 1 että 3 ja 4 mo-
mentissa, on niin ikään määritelty toiminnan luonne huomioon ottaen asianmukaisesti.
Hyväksyminen olisi kuitenkin 18 §:n 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan täysin
vapaaharkintaista silloinkin, kun hakija täyttää lakisääteiset edellytykset. Tältä osin
sääntely on perusoikeusrajoituksiin liittyvistä syistä välttämätöntä muotoilla siten, että
edellytykset täyttävä hakija on hyväksyttävä.

Hyväksymisen peruuttamisen edellytykset 2 momentissa on määritelty verraten väljästi.
Etenkin "ei-soveltuvuus" on ongelmallisen joustava peruutusedellytys. Sääntelyä olisi myös
tältä osin paikallaan täsmentää ja lisätä siihen ohjaus-, huomautus- ja varoi-tustyyppisen
puuttumisen ensisijaisuus suhteessa peruuttamiseen.

Henkilötietojen suoja
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Lakiehdotuksen 18 d §:n 4 momentin mukaan tiedot säilytettäisiin neuvontarekisterissä
Euroopan yhteisön säännöksissä edellytetyn ajan tai niin kauan kuin niiden käyttö tila-
tukiasetuksen edellyttämässä tilaneuvontajärjestelmän hallinnoinnissa muutoin on vält-
tämätöntä. Säännöstä on arvioitava siltä kannalta, että perustuslain 10 §:n 1 momentin
mukainen henkilötietojen suoja edellyttää lakisääteistä sääntelyä muun muassa
henkilötietojen säilyttämisajasta. Ehdotettu sääntely vaikuttaa tältä kannalta erittäin väljältä
etenkin, kun tilatukiasetukseen ei sisälly neuvontatietojen säilyttämisaikaa koskevia
säännöksiä.

Asetuksenantovaltuudet

Asetuksenantovaltuudet (3 §:n 3 mom, 7 §:n 2 mom., 10 §:n 3 mom.) kohdistuvat joko
tilatukiasetuksen tai kotimaisen lain säännöksiä tarkentaviin säännöksiin. Säännöksiin ei ole
huomauttamista lainsäädäntövallan siirtämisen kannalta. Sen sijaan neuvojien hyväksymistä
ja hyväksymisen peruuttamista koskevaa menettelyä täsmentävä asetuksenantovaltuus 18 c
§:n 5 momentissa on ongelmallinen perusoikeusnäkökulmasta ja myös asiallisesti tarpeeton,
koska tällaisesta menettelystä säädetään jo yhtenäisesti ja hyvän hallinnon vaatimukset
huomioon ottaen hallintolaissa.



Pe. i/p  fa/aoofaytb
Lausunto 16.5.2006
Tuomas Ojanen

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE 37/2006vp Eduskunnalle laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta
annetun lain muuttamisesta

Arvioinnin lähtökohtia ja perusteita

Lakiesitys on ensinnäkin valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellinen julkisten hallintotehtävien
siirtämisestä muulle kuin viranomaiselle säätävän perustuslain 124 §:n näkökulmasta. Toiseksi
lakiesityksen säännöksiä neuvontarekisteristä on arvioitava henkilötietojen suojaa koskevan
perustuslainlO §:n 1 momentin kannalta. Lisäksi ehdotettu sääntely perustuu varsin pitkälti
lainsäädäntövallan delegoinnin varaan, mistä syystä sääntelyä on arvioitava perustuslain 80 §:n
kannalta.

Sitä vastoin lienee syytä nimenomaisesti todeta, että en havaitse lakiesityksessä ongelmia
omaisuudensuojan kannalta, toisin kuin oli laita osapuilleen vuosi sitten valiokunnan käsiteltävänä
olleessa hallituksen esityksessä 17/2005vp laiksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta (ks. PeVL
25/2005vp).

Julkisten hallintotehtävien siirtäminen muulle kuin viranomaiselle

Perustuslain 124 §:n mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle
vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä
vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää
julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Lakiesityksessä ehdotetaan säädettäväksi vuoden 2007 alusta käyttöön otettavan
tilaneuvontajärjestelmän perusteista. Ehdotuksessa on tältä osin kysymys vuonna 2003
hyväksytystä yhteisen maatalouspolitiikan uudistuksesta.

Tilaneuvontaa antaisivat maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät neuvontajärjestöt ja
yksittäiset neuvojat, jotka merkittäisiin perustettavaan neuvontarekisteriin. Neuvontajärjestelmän
perustaminen on pakollista jäsenvaltioille, mutta itse neuvontaan osallistuminen olisi ensi
vaiheessa viljelijöille vapaaehtoista. Viljelijät voisivat saada valtion varoista tukea tilaneuvontaa
varten.

Nähdäkseni esityksen valtiosääntöoikeudellisessa arvioinnissa perustuslain 124 §:n
kannalta on olennaista se, että kysymys ei ole sen paremmin tilatukiin liittyvän
päätöksentekovallan siirtämisestä muulle kuin viranomaiselle kuin viljelijöiden velvollisuuksiin ja
vastuihin vaikuttamisesta. Esitys ei myöskään vaikuttaisi viranomaisille kuuluviin tehtäviin tai
viranomaisten velvollisuuksiin.

Sitä vastoin kysymys olisi neuvonnasta, jonka tarkoituksena olisi avustaa viljelijöitä
tilatukiasetuksessa tarkoitettejen täydentävien ehtojen, ts. vähintään sekä asetuksen II osaston I
luvussa tarkoitettujen lakisääteisten hoitovaatimusten ja hyvän maatalouden ja ympäristön
vaatimusten noudattamisessa.

Näin ollen on selvää, että kysymys ei ole julkisen vallan käytöstä, merkittävästä julkisen
vallan käytöstä puhumattakaan. Muutoinkaan lakiesitykseen ei mielestäni sisälly pulmia niiden
edellytysten ja rajoitusten näkökulmasta, joita
perustuslain 124 §:ssä asetetaan julkisten hallintotehtävien siirtämiselle muille kuin viranomaisille.

Neu vonta rekiste ri
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Mielestäni neuvontarekisteri ei edes lähtökohtaisesti muodostu erityisen merkitykselliseksi perustuslain 10
§:n 1 momentissa säädetyn henkilötietojen suojan kannalta, kun otetaan huomioon neuvontarekisterin
perusluonne ja -tarkoitus.

Lakiehdotuksen 18 d § jättää kuitenkin jonkin verran toivomisen varaa perustuslain 10 §:n 1
momentin kannalta. Itse asiassa tuntuu siltä, että lakiehdotuksen säännöksissä neuvontarekisterissä ei ole
jostain syystä asianmukaisesti huomioitu niitä valtiosääntöoikeudellisia huomautuksia, joita
perustuslakivaliokunta esitti tukioikeusrekisteristä lausunnossaan PeVL 25/2005vp. - En pitäisi pahana, jos
valiokunta uudistaisi tuolloin tukioikeusrekisteristä toteamansa myös neuvontarekisterin yhteydessä.

Joka tapauksessa jonkin verran pulmallisena voidaan pitää sitä, että 18 d §:n 1 momentin säännös
rekisteriin merkittävistä tiedoista on varsin ylimalkainen (rekisteriin "talletetaan tarpeelliset yksilöinti- ja
yhteystiedot."). Nähdäkseni säännöksessä tulisi nimenomaisemmin ja selkeämmin yksilöidä rekisteriin
merkittävät tiedot.

Tiedot myös säilyttäisiin ehdotuksen 18 §:n perusteella rekisterissä niin kauan kuin niiden käyttö
hallinnossa on muutoin välttämätöntä. Säännöstä olisi paikallaan täsmentää aikamääreellä. Lisäksi
ehdotuksesta puuttuu rekisteritietojen korjaamista koskeva säännös.

Asetuksenantovaltuudet

Lakiehdotus sisältää useita säännöksiä valtioneuvoston asetuksenantovaltuuksista. Sääntelyä on arvioitava
perustuslain 80 §:n kannalta.

Nähdäkseni lakiehdotuksen asetuksenantovaluutussäännökset ovat pääosin ongelmattomia, etenkin
kun otetaan huomioon niiden liityntä EY-asetuksiin.

Poikkeuksena näyttäisi kuitenkin olevan 7 § säännös lakisääteisten hoitovaatimusten valvonnasta
ainakin siltä osin kuin valtioneuvoston asetuksella voidaan antaa "säännöksiä siitä, minkä tässä momentissa
mainittujen lakien tai niden nojalla annettujen säädösten säännösten noudattamiseen lakisääteisten
hoitovaatimusten noudattamisen valvonta kohdistuu". Nähdäkseni säännöksessä on jo kysymys siitä, että
asetuksella voitaisiin antaa viranomaiselle toimivaltaa perustavia säännöksiä pykälässä tarkoitettujen
hoitovaatimusten valvonnasta.

Myös 18 b §:n säännöstä voidaan pitää väljähkönä perustuslain 80 §:n näkökulmasta, koska säännös
jättäisi käytännössä kaiken tilaneuvontaa koskevan tukipäätöksenteon lakia alemmanasteisen sääntelyn
varaan. Asetelma ei ole täysin tyydyttävä, koska kysymys on kuitenkin viljelijöille myönnettävistä tuista,
joilla on kiinteä liityntä tilaneuvontaan ja edelleen koko tilatukijärjestelmään, joka on merkityksellinen
perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaisen elinkeinovapauden kannalta.

Helsingissä 16. päivänä toukokuuta 2006

Tuomas Ojanen OTT,
professori

7*6i/P YöT^Oöhf
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Hallituksen esitys laiksi tilatukijärjestelmän
täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta

Maa- ja metsätalousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 25 päivänä huhtikuuta 2006 lähettäessään hallituksen esityksen laiksi ti-

latukijärjestelmän täytäntöönpanosta annetun lain muuttamisesta (HE 37/2006 vp) valmistelevasti

käsiteltäväksi maa- ja metsätalousvaliokuntaan samalla määrännyt, että perustuslakivaliokunnan on

annettava asiasta lausunto maa-ja metsätalousvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- hallitussihteeri Outi Kostama ja ylitarkastaja Annukka Nurmi, maa-ja metsätalousministeriö

- lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne, oikeusministeriö

- professori Olli Mäenpää

- professori Tuomas Ojanen.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi tilatukijärjestelmän täytäntöönpanosta annettua lakia. Lakiin

ehdotetaan muun ohella otettaviksi säännökset tilaneuvontajärjestelmästä,

HE 37/2006 vp Versio 0.1

jonka perustamista edellyttää Euroopan unionin neuvoston antama tilatukiasetus. Tila-neuvontaa

antavat maa-ja metsätalousministeriön hyväksymät neuvontajärjestöt ja yksittäiset neuvojat, jotka

merkitään perustettavaan neuvontarekisteriin.

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voimaan mahdollisimman pian.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa ehdotuksen todetaan sisältävän useita

asetuksenantovaltuuksia sekä henkilötietojen käsittelyyn liittyviä säännöksiä. Lisäksi ehdotukseen

sisältyviä neuvojia koskevia säännöksiä on lyhyesti tarkasteltu perustuslain 124 §:n valossa. Hallitus

on pitänyt suotavana perustuslakivaliokunnan lausunnon hankkimista esityksestä.



VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Julkisen hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle

Maa- ja metsätalousministeriön hyväksymät järjestöt ja neuvojat antavat lakiehdotuksen 18 a §:n 1

momentin mukaan maatalousmaata ja tilanhoitoa koskevaa EU:n neuvoston antamassa

tilatukiasetuksessa tarkoitettua neuvontaa viljelijöille. Neuvontaa annetaan voimassaolevan

yhteisölainsäädännön sisällöstä ja sen edellyttämistä viljelijöihin kohdistuvista velvoitteista.

Ehdotusta on arvioitava perustuslain 124 §:n kannalta. Sen mukaan julkinen hallintotehtävä

voidaan antaa muulle kuin viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän

tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän

hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä voidaan kuitenkin antaa

vain viranomaiselle.

Lakiehdotuksen tarkoittama neuvonta täydentää hallintolain 8 §:n mukaista viranomaisten

neuvontavelvollisuutta. Tällaisessa neuvontatoiminnassa on kysymys perustuslain 124 §:ssä

tarkoitetun julkisen hallintotehtävän hoitamisesta. Tilaneuvonta ei sisällä tilatukien toimeenpanoon

liittyvää tai muuta päätöksentekovallan käyttöä eikä viljelijöihin kohdistuvaa valvontaa. Kysymys ei

siten ole julkisen vallan käyttämisestä (PeVL 11/2006 vp, s. 2/1).

Lakiehdotuksen 1 8 c §:n säännökset neuvojien hyväksymisestä täyttävät vaatimuksen julkisen

hallintotehtävän antamisesta muulle kuin viranomaiselle lain nojalla. Tilaneuvonta toteutetaan

lakiehdotuksen 18 a §:n 2 momentin mukaan tilakäynnein. Tällaisen viranomaisen

neuvontavelvollisuutta täydentävän palvelun antamista neuvontajärjestöjen ja neuvojien tehtäväksi

voidaan valiokunnan mielestä pitää toiminnan laajuus ja luonne huomioon ottaen

tarkoituksenmukaisena.

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä on katsottu, että oikeusturvan ja hyvän hallinnon

vaatimusten toteutumisen varmistaminen perustuslain 124 §:n tarkoittamassa merkityksessä edellyttää,

että asian käsittelyssä noudatetaan hallinnon yleislakeja ja että asioita käsittelevät toimivat

virkavastuulla (PeVL 46/2002 vp, s. 10, PeVL 33/2004 vp, s. 7/II, PeVL 11/2006 vp, s. 3). Lakiin ei

enää nykyisin ole perustuslain 124 §:n takia välttämätöntä sisällyttää ehdotetun kaltaista viittausta

hallinnon yleislakeihin. Jos sellaista sääntelyn selkeyden vuoksi kuitenkin pidetään tarpeellisena, on



viittauksen oltava vastakohtaispäätelmän vuoksi kattava (PeVL 42/2005 vp, s. 3). Hallinnon kaikkien

yleislakien soveltaminen ehdotuksessa tarkoitettuun neuvontatoimintaan ei ole sanottujen lakien omien

säännösten perusteella aivan selvää (ks. julkisuuslain 4 §:n 2 momentti). Tällaisessa tapauksessa

hallintotehtävän siirtämistä tarkoittavassa laissa tulee olla viittaus mainittuihin yleislakeihin.

Lakiehdotuksen 18 c §:n 1 momentin säännös virkavastuusta ja viittaukset hallinnon

yleislakeihin täyttävät pääosin nämä vaatimukset. Maininta kielilain ja julkisuuslain soveltamisesta

"soveltuvin osin" on valiokunnan mielestä kuitenkin tarpeettomana syytä poistaa momentista. Samoin

on syytä poistaa maininta, jolla hallintolain soveltaminen on ehdotettu rajattavaksi vain mainitun lain

esteellisyyssäännöksiin. Jos neuvontaa on tarkoitus antaa myös saamelaisten kotiseutualueella, on

momenttiin lisättävä viittaus saamen kielilakiin.

Tilaneuvonta on esityksen perustelujen mukaan maksullista, mikä on toiminnan

viranomaisneuvontaa täydentävän luonteen vuoksi tässä yhteydessä perusteltua. Tämä merkitsee

kuitenkin poikkeusta hallintolain 8 §:n 1 momentin säännöksestä neuvonnan maksuttomuudesta.

Asiasta on sen vuoksi lisättävä nimenomainen säännös ehdotettuun lakiin.

Muita seikkoja

Neuvojien hyväksymisen peruuttaminen. Maa- ja metsätalousministeriö päättää lakiehdotuksen 18 c §:n

1 momentin nojalla pykälän 1, 3 ja 4 momentin vaatimukset täyttävän neuvontajärjestön tai neuvojan

hyväksymisestä suorittamaan 18 a §:ssä säänneltyjä julkisia hallintotehtäviä. Hyväksynnän

peruuttamisesta säädetään 18 c §:n 2 momentissa.

Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut, ettei viranomaisille lähtökohtaisesti kuuluvien

hallintotehtävien hoitaminen kuulu perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun elinkeinovapauden

piiriin (PeVL 40/2002 vp, s. 5/1). Valiokunta on tällöin kuitenkin pitänyt viranomaisorganisaatioon

kuulumattoman yksityisen toimijan oikeuksia ja velvollisuuksia koskevan sääntelyn oikeasuhtaisuuden

kannalta välttämättömänä, että hyväksynnän peruuttamismahdollisuus sidotaan vakaviin tai olennaisiin

rikkomuksiin tai laiminlyönteihin sekä siihen, että yksityiselle toimijalle annetut huomautukset ja

varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen. Tämän vuoksi

lakiehdotuksen 18 c §:n 2 momenttia on muutettava siten, että hyväksymisen peruuttaminen sidotaan

virheellisen menettelyn tai laiminlyönnin vakavuuteen ja toistuvuuteen.

Neuvontarekisteri. Tilaneuvonnan toteuttamista ja seurantaa varten pidettävän neu-

vontarekisterin sisältämät tiedot säilytetään lakiehdotuksen 18 d §:n 4 momentin mukaan



rekisterissä Euroopan yhteisön säännöksissä edellytetyn ajan tai niin kauan kuin niiden käyttö

tilatukiasetuksen edellyttämässä tilaneuvontajärjestelmän hallinnoinnissa muutoin on

välttämätöntä.

u
' Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti pitänyt muun muassa tietojen säilytysai-

kaa henkilörekisterissä perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun henkilötietojen suojan

kannalta tärkeänä sääntelykohteena (PeVL 51/2002 vp, s. 2—3, PeVL 25/2005 vp, s. 5—6).

Säilytysaikaa koskevan sääntelyn tulee lain tasolla olla kattavaa ja yksityiskohtaista.

Säännöstä on siten syytä täydentää aikamääreellä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotus voidaan käsitellä tavallisen lain

säätäm isjärjestyksessä.

Helsingissä päivänä kesäkuuta 2006

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

pj.    Kimmo Sasi /kok
vpj.  Arja Alho/sd
jäs.   Hannu Hoskonen /kesk

Roger Jansson Ix
Johannes Koskinen /sd
Irina Krohn /vihr
Annika Lapintie /vas
Outi Ojala /vas
Reino Ojala /sd
Klaus Pentti /kesk
Markku Rossi /kesk
Simo Rundgren /kesk
Arto Satonen /kok

Seppo Särkiniemi /kesk Ilkka
Taipale /sd Astrid Thors Ix Jan
Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander.


