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HE elintarvikelaiksi ja laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (53/2005 vp)

Elintarvikkeisiin ja niiden käsittelyyn kohdistuvalla lainsäädännöllä tavoitellaan yksilön terveyden
turvaamista, kuluttajan taloudellista suojaa sekä yritysten toimintaedellytysten tasapuolisuutta.
Ehdotetun uuden elintarvikelain taustatekijät on esitetty seuraavassa kaaviossa:

Kolmen lain kokemukset Perustuslaki

UUSI
ELINTARVIKELAKI

Elintarvikevalvonnan
kehittäminen

Uusi EU-lainsäädäntö

Elintarvikkeen markkinointia koskevien säännösten suhde perustuslain sananvapaussäännökseen

Elintarvikelainsäädännöllä on monia yhtymäkohtia perusoikeuksiin, joita hallituksen esityksessä on
tarkemmin käsitelty. Lain tarkoituksena on erityisesti turvata perustuslain 19 ja 20 §:n mukaisia
perusoikeuksia. Erityisesti tarkastellaan elinkeinonvapautta, omaisuudensuojaa, kotirauhaa, julkisen
vallan käyttöä, kunnallista itsehallintoa, asetuksenantovaltuuksia, lainsäädäntövallan siirtämistä sekä
muutoksenhakua. Esityksessä ei kuitenkaan käsitellä säädöstä suhteessa sananvapauteen.
Perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvataan sananvapaus. Perustuslakivaliokunnan käytännössä
sananvapauden suojan katsotaan kattavan lähtökohtaisesti myös mainonnan ja markkinoinnin.
Mainontaan ja markkinointiin voidaan kuitenkin perustuslakivaliokunnan tuikinnan mukaan kohdistaa
pidemmälle meneviä rajoituksia kuin sananvapauden sisällöllisellä ydinalueella on mahdollista (PeVL
19/2002 vp). Toisaalta myös mainontaa ja markkinointia koskevan sääntelyn tulee täyttää
perusoikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset.

Elintarvikelain 9 §:ssä säädetään, että elintarvikkeen pakkauksessa, esitteessä, mainonnassa tai muulla
tavalla markkinoinnin yhteydessä on annettava elintarvikkeesta riittävät ja totuudenmukaiset tiedot ja



että elintarvikkeesta ei saa antaa harhaanjohtavia tietoja. Lisäksi säädetään, että elintarvikkeen
pakkauksessa, esitteessä, mainonnassa tai muulla tavalla markkinoinnin yhteydessä ei saa ei saa esittää
elintarvikkeella olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen
liittyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä.
Vastaava säännös on voimassa olevan elintarvikelain (361/1995) 6 §:ssä. Säännös vastaa EY:n
pakkausmerkintädirektiivin (2000/13/EY) 2 artiklan säännöstä. Säännöksen tavoitteena on varmistaa,
että kuluttaja saa elintarvikkeen turvallisen käytön sekä oman terveytensä ja hyvinvointinsa kannalta
tarkoituksenmukaisten valintojen tekemisen kannalta kaikki tarpeelliset tiedot elintarvikkeesta. Lisäksi
tavoitteena on varmistaa, ettei kuluttajaa johdeta harhaan elintarvikkeen omaisuuksien osalta.
Sääntelyn tavoitteiden katsotaan olevan perusoikeusjärjestelmän tavoitteiden kannalta hyväksyttävä.

Elintarvikelain 65 §:n 1 momentissa säädetään Elintarvikeviraston oikeudesta kieltää elintarvikealan
toimijaa jatkamasta elintarvikemääräysten vastaista markkinointia taikka uudistamasta sellaista.
Säännös vastaa voimassa olevan elintarvikelain 33 §:n säännöstä. Elintarvikelain 65 §:n 2 momentissa
säädetään Elintarvikeviraston oikeudesta ryhtyä 1 momentissa mainittujen toimenpiteiden lisäksi lain
56-58 §:ssä säädettyihin toimenpiteisiin, jos elintarvikkeen markkinoinnissa annetaan tietoja, joista voi
aiheutua vakavaa terveysvaaraa tai jos markkinoinnissa annettavat tiedot ovat oleellisesti
totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia. Voimassa olevan elintarvikelain mukaan Elintarvikevirasto ei
voi puuttua esimerkiksi elintarvikkeen myyntiin edes silloin, kun tuotteen markkinointi on räikeästi
elmtarvikemääräysten vastaista. Määräysten vastaisten pakkausmerkintöjen osalta sen sijaan voidaan
harkinnan mukaan ryhtyä lain 56-58 §:ssä säädettyihin toimenpiteisiin. Valvontaviranomaisen erilaisia
toimenpidemahdollisuuksia siitä riippuen, tapahtuuko myynnin edistämiseen tähtäävä tietojen
antaminen pakkausmerkinnöissä vai muussa mainonnassa ei voida pitää tarkoituksenmukaisena. Lain
65 §:n 2 momentin säännöksen tavoitteena on parantaa kuluttajansuojaa totuudenvastaisen tai
harhaanjohtavan markkinoinnin osalta. Sääntelyn tavoitteiden katsotaan olevan
perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä.
Pekka Länsineva
OTT, valtiosääntöoikeuden dosentti
julkisoikeuden yliassistentti Turun yliopisto

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 17.5.2005 klo 10

Asia: Hallituksen esitys n:o 53/2005 vp elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain

muuttamisesta

Yleistä

Käsillä olevalla hallituksen esityksellä on liityntöjä useisiin perustuslaillisiin kysymyksiin.

Keskeisirnmät perusoikeudet, joiden sisältöön esitys saattaa vaikuttaa kaventavasti ovat PL 18

§:ssä turvattu elinkeinovapaus, 15 §:ssä turvattu omaisuudensuoja sekä 10 §:ssä turvattu

yksityiselämän suoja (erityisesti kotirauha). Samoin esityksessä on kohtia, joilla on merkitystä PL

21 §:n mukaisten oikeusturvatakeiden kannalta. Toisaalta esityksen keskeisenä tavoitteena

voidaan nähdä olevan ihmisten terveyteen liittyvien perusoikeuksien suojaaminen. Perusoikeus



terveyteenhän rakentuu sellaisen normiko-konaisuuden varaan, joka koostuu PL 7 §:ssä

tarkoitetusta oikeudesta elämään sekä henkilökohtaiseen vapauteen, koskemattomuuteen ja

turvallisuuteen, PL 19 §:ssä (1-3 mom) tarkoitetuista terveydellisistä oikeuksista sekä PL 20.2

§:ssä mainitusta oikeudesta terveelliseen ympäristöön. Lisäksi kansanterveydestä huolehtiminen

ja terveydellisten riskien torjuminen muodostanevat yhden tärkeimmistä sellaisista julkisista

eduista, jotka voivat oikeuttaa perusoikeusrajoituksiin. Perusoikeuskysymysten ohella esitys

sisältää näkökohtia, joilla voi olla merkitystä PL 121 §:ssä tarkoitetun kunnallisen itsehallinnon,

sekä PL 80 §:ssä (säädöstaso), 81 §:ssä (maksu) ja 124 §:ssä (julkisen hallintotehtävän antaminen

muulle kuin viranomaiselle) asetettujen vaatimusten kannalta.

Esityksen perustuslainmukaisuuden arvioinnin kannalta tärkeä merkitys on sillä seikalla, että

ehdotettu kansallinen lainsäädäntö kytkeytyy varsin kiinteästi EY:n elintarvikelainsäädäntöön ja

siinä viitataan suoraan lukuisiin yhteisön elintarvikealan säädöksiin. Siten esimerkiksi

elintarvikealan toimijoiden oikeudet ja velvollisuudet määrittyvät pitkälti kansallisen

elintarvikelain ja EY:n elintarvikesäädösten yhteisvaikutuksen perusteella.

Esityksen arvioinnissa on otettava huomioon myös se, että ehdotettu sääntely koskee yhtäläisesti

kaikenlaista elintarvikkeisiin liittyvää toimintaa sen suuruusluokasta riippumatta. Ehdotettua

sääntelyä on siis eräitä vähäisiä poikkeuksia lukuunottamatta sovellettava jokseenkin yhtäläisellä

tavalla niin suurisuuntaisen kuin pienyritysmuotoisenkin elinkeinotoiniinnan kohdalla.

Viimemainitusta syystä aivan summaarinen perusoikeusar-viointi ei tässä tapauksessa riitä, vaan

ehdotusta on tarpeen arvioida perustason testin pohjalta.

Elinkeinovapaus ja omaisuudensuoja

Tarkastelen esityksen merkitystä elinkeinovapauden ja omaisuudensuojan kannalta rinnakkain,

silla monet ehdotetuista säännöksistä ovat sellaisia, että ne sivuavat samanaikaisesti kumpaakin

näistä perusoikeuksista. Kokonaisuutena arvioiden lakiesitykselle on tyypillistä, että hyvin monet

sen säännöksistä vaikuttavat jollakin tavalla lain kohteena olevien toimijoiden

elinkeinonharjoittamiseen ja/tai omaisuuden käyttöön. Pääosa ehdotetusta sääntelystä on

kuitenkin sellaista tämänkaltaisen omaisuuden ja toiminnan-harjoittamisen normaalia

(käyttö)sääntelyä käsillä olevassa toimintaympäristössä, jonka perustuslainmukaisuutta ei ole



syytä yleensä asettaa kyseenalaiseksi, ja erityisesti kun sääntely tässä yhteydessä perustuu paljolti

EY-lainsäädännössä asetettuihin vaatimuksiin. Näin ollen merkittäviä ongelmia ei liittyne

ehdotettuihin säantelyihin, jotka koskevat esimerkiksi elmtarvikehuoneistoille asetettavia

vaatimuksia tai velvoitteita omavalvontaan, elintarvikekirjanpitoon, erilaisten ilmoitusten

tekemiseen tai tarkastuksiin ja näytteenottoon yms.

Perustuslailliselta kannalta merkittävimpinä rajoituksina elinkeinovapauden ja/tai

omaisuudensuojan kannalta voidaan pitää ehdotuksia, jotka koskevat vaatimuksia

elintarvikehuoneiston (13-15 §) ja laboratorion (38 §) hyväksymisestä; ja erityisesti säännökset

näiden hyväksymisten peruuttamisesta (61-62 §) voivat vaikuttaa syvällisesti näiden

perusoikeuksien toteutumiseen. Samoin eräät muut ehdotetut pakkokeinot kuten

elintarvikkeiden haltuunottoja hävittäminen (58-59 §) sekä elintarvikkeen valmistuksen yms.

kieltäminen (56 §) tehosteineen voivat merkitä huomattavaa puuttumista oikeuteen harjoittaa

elinkeinoa tai käyttää omaisuutta. Elinkeinon harjoittamisen vapauden kannalta merkityksellisiä

ovat myös ehdotetut säännökset, jotka edellyttävät lupaa joidenkin ainesten lisäämiseen

elintarvikkeisiin (8 §) sekä edellyttävät elintarvikkeiden kanssa tekemisissä olevalta henkilöstöltä

riittävää hygieenistä osaamista (27-28 §).

Kaikkia em. rajoituksia voidaan arvioida perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten kannalta.

Ei liene epäilystä siitä, että rajoitusten taustalla oleva pyrkimys terveysvaarojen ja muunlaisten

elintarvikkeisiin liittyvien riskien hallintaan ja minimointiin muodostaa hyväksyttävän perusteen

ko. perusoikeuksien rajoittamiseen käsillä olevassa tilanteessa. Myöskään

suhteellisuusvaatimuksen tai perusoikeuksien ydinalueen koskemattomuuden
v£iatimTitcf»ri lrnntmlts» f»hHntf»ttiiihin rainitiilreim f»J liitt\me mc»rkittä\/iä nnaelmia Aivan
T Hutuuunovu n(uu«UH*wi «.t , * . ± lujvnvuunui UUV ĤVinvn.iviu j VH^w»Ii i i i . ruTpn

yhtä ongelmatonta sen sijaan ei ole, täyttääkö ehdotettu sääntely näiltä osin vaatimukset

rajoitusten perustumisesta riittävän täsmällisiin lakitasoisiin säännöksiin. Ongelma liittyy

osaltaan siihen, että käytännön toimijoiden voi olla vaikea päätellä rajoitusten täsmällistä sisältöä,

sillä ne määrittyvät osittain kansallisen lain ja osittain EY-sääntelyn yhteisvaikutuksena. Lisäksi

lakiehdotus sisältää verraten runsaasti delegointeja. Tosin näyttää siltä, että juuri nyt puheena

olevien merkittävimpien perusoikeusrajoitusten osalta delegointeja ei ole käytetty läheskään

samassa laajuudessa kuin muun sääntelyn kohdalla, joten myös lailla säätämisen ja

täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimukset näyttäisivät täyttyvän. Esimerkiksi



osaamistodistuksia ja osaamistestejä koskeva lakitasoinen sääntely (27-28 §) on siinä määrin

täsmällistä ja ddegoinnit vastaavasti rajattuja, ettei sääntely ole ongelmallinen ko.

rajoitusedellytyksen kannalta.

Samoin esitetty muutoksenhaku] ärjestelmä näyttäisi olevan tolalla, joka täyttänee PL 21 §:n

mukaiset vaatimukset oikeusturvasta. Tosin voidaan huomauttaa, että lakiehdotuksen perustelut

vaikenevat siitä, miksi jatkovalitusoikeus korkeimpaan hallinto-oikeuteen on järjestetty

valitusluvasta riippuvaksi. Perustuslakivaliokunnan aiemman käytännön perusteellahan

tällaiseen poikkeukselliseen järjestelyyn ei tulisi ryhtyä kevyin perustein (esim. PeVL 4/2005 vp)

saati sitten perusteetta.

Kotirauha ja yksityiselämän suoja

Elintarvikelakiehdotuksen 49 §:ssä säädetään viranomaisten tarkastusoikeudesta ja säännöksen

toisen momentin mukaan "kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa tarkastus voidaan tehdä ilman

elintarvikealan toimijan suostumusta vain, jos on perusteltua syytä epäillä elintarvikemääräyksiä

rikotun tai rikottavan laissa rangaistavaksi säädetyllä tavalla ja tarkastus on välttämätön

rikoksen selvittämiseksi tai perusoikeuksien turvaamiseksi. Tarkastuksen saa suorittaa vain

valvontaviranomainen." Avoimesta alkuosastaan huolimatta tämä säännös näyttää

kokonaisuutena takaavan sen, että tarkastuksia kotirauhan piiriin on sallittua tehdä vain

sellaisissa tilanteissa, joissa se PL 10.3 §:n kvalifioidun lakivarauksen perusteella es mahdollista.

Ongelmana voi kuitenkin olla se, antaako tällainen perustuslain tekstin toistaminen laissa

soveltavalle viranomaiselle riittävän selkeät ohjeet, jotta myös käytännössä varmistuisi, ettei

kotirauhan piiriin ulottuviin toimenpiteisiin ryhdytä muulloin kuin silloin kuin se on

välttämätöntä perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi. Tässä suhteessa

yksityiskohtaisempi sääntely lain tasolla voisi paremmin varmistaa perustuslainmukaisen

lopputuloksen.

Lakiesitys sisältää myös useita muita kohtia, jotka koskevat tietojen saamista, keräämistä ja

käyttämistä yksityistä liiketoimintaa ja osin myös henkilöitä koskevista asioista. Näiltä osin

sääntelyn taustalla näyttäisi olevan hyväksyttävät perusteet, lakitasoinen sääntely riittävän



yksityiskohtaista eikä sääntely loukkaa myöskään suhteellisuusvaatimusta, joten ehdotus ei tältä

osin ole kovin ongelmallinen yksityiselämän suojan kannalta.
Muut perustuslakikysymykset

Lakiehdotus sisältää verraten runsaasti delegointeja valtioneuvoston ja eri ministeriöiden

asetustenantovallan piiriin. Lähes jokaisen pykälän perässähän ehdotuksessa on maininta, jonka

mukaan tarkempia säännöksiä ko. asiasta annetaan VN/ministeriön asetuksella. Elintarvikkeita

koskevan sääntelyn teknisestä ja monitahoisesta luonteesta ja asian EY-kytkennästä johtuen

katsoisin kuitenkin, että (osin näennäisestä) runsaudestaan ja väljyydestään huolimatta ehdotetut

delegoinnit eivät ole vakavassa ristiriidassa PL 80 §:ään perustuvien normihierarkkisten

vaatimusten kanssa. Lain tasolla on kuitenkin nähdäkseni pyritty yleisesti luonnehtimaan ja

asettamaan keskeiset suuntaviivat, joiden varaan yksityisten oikeudet ja velvoitteet perustuvat ja

vain asian "tarkempi" sääntely jää asetuksenantajalle. Tosin saattaa olla, että paikoin vasta

asetustasoinen normisto konkretisoi riittävän selkeästi, millaiseksi yksityisten oikeusasema

tosiasiassa muodostuu.

Perustuslain 121 ja 124 §:ää koskevilta osin yhdyn hallituksen esityksen säätämisjärjes-

tysperusteluissa esitettyyn. Ehdotus ei siten nähdäkseni merkitse kunnallisen itsehallinnon

loukkaamista eikä julkisen hallintotehtävän luovuttamista viranomaiskoneiston ulkopuolelle

tavalla, joka ei täyttäisi PL 124 § m mukaisia vaatimuksia.

Myöskään valtion tai kunnan viranomaisten toimista perittäviä maksuja koskeva sääntely (70-72

§) ei poikkea olennaisesti niistä vaatimuksista, joita PL 81 §:n on tulkittu edellyttävän.

Näillä perusteilla katson, ettei ole esteitä käsitellä lakiehdotuksia tavallisessa järjestyksessä.



Olli Mäenpää
17.5.2005

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain
muuttamisesta (HE 53/2005 vp)

Hallinnon lainalaisuus (PL 2 §:n 3 mom.)

Elintarvikelain 8 §:n 2 momenttiin sisältyy Elintarvikevirastolle säädetty
lupatoimivalta. Luvan myöntämisen tai epäämisen perusteita ei
kuitenkaan ole säädetty laissa, joskin on selvää, että lupapäätöksellä ei
voida poiketa 8 §:n 1 momenttiin sisältyvästä kiellosta. Koska kysymys on
myös perusoikeusvaikutteisesta, väestön terveyteen (PL 19.3 §)
mahdollisesti olennaisestikin vaikuttavasta lupatoimivallasta, sen
perusteet tulisi määritellä täsmällisesti laissa. Arviointiin ei valtiosääntö-
oikeudelliselta vaikuta se, että lupajärjestelmä tullee vastaisuudessa
korvautumaan Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksella (HE s.
38/II).

Kotirauha (PL 10 §)

Kotirauhan piiriin - vain poikkeuksellisesti - ulottuvan tarkastuksen
edellytykset on 49 §:ssä määritelty perustuslain 10 §:n 3 momentin
vaatimukset asianmukaisesti huomioon ottaen.

Sananvapaus (PL 15§)

Lakiehdotuksen 65 § sisältää toimivallan kieltää markkinoinnin  ja  66  §
toimivallan määrätä markkinoinnin oikaisu. Jos markkinointi on erityisen
haitallista, se voi 65 §:n 2 momentin mukaan oikeuttaa myös 56-58 §:n
mukaisiin, suoraan elintarvikkeen myyntiin kohdistuviin toimenpiteisiin.

Ehdotettuja säännöksiä on arvioitava siltä kannalta, että sananvapauden
suoja kattaa lähtökohtaisesti myös mainonnan ja markkinoinnin. Koska
tällainen viestintä ei kuitenkaan kuulu sananvapauden ydinalueelle (PeVL
23/2000 vp, s. 6/I), mainontaan ja markkinointiin voidaan kohdistaa
pidemmälle meneviä rajoituksia kuin sananvapauden sisällöllisellä
ydinalueella olisi mahdollista (PeVL 60/2001 vp, s. 4/I). Toisaalta myös
mainonnan ja markkinoinnin sääntelyn  tulee  täyttää perusoikeutta
rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset (PeVL 9/2004 vp, s. 7,
PeVL 19/2002 vp, s. 3/I).

2

Ehdotetut toimivaltuudet ovat mahdollisia elintarvikemääräysten vastaisen
markkinoinnin johdosta. Tällaisella markkinoinnilla on yleensä myös
perustuslain 19 §:n 3 momentissa turvatun väestön terveyden kannalta
ongelmallisia vaikutuksia, joten sillä on  myös perusoikeusjärjestelmän



kannalta hyväksyttävät perusteet. Sääntelyn oikeasuhtaisuuden
näkökulmasta on merkitystä lisäksi sillä, että vain vakavaa terveyshaittaa
aiheuttava tai oleellisesti totuudenvastainen tai harhaanjohtava
markkinointi mahdollistaa 56-58 §:n mukaisten ankarampien
toimivaltuuksien käyttämisen.

Perusoikeusrajoituksien yleisiin edellytyksiin kuuluvan oikeusturva-
vaatimuksen kannalta on kuitenkin ongelmallinen 65 §:n 1 momentin
mukainen väliaikaisen kiellon antaminen, joka olisi voimassa kunnes
Elintarvikevirasto on antanut lopullisen ratkaisunsa. Jos ehdotetun
säännöksen on tarkoitettu merkitsevän, että hallinto-oikeus ei voisi
valituksen vireilletultua kieltää Elintarvikeviraston väliaikaisen päätöksen
täytäntöönpanoa, se heikentää suhteettomasti ja ilman riittäviä perusteita
kiellon kohteen oikeusturvaa. Jos sääntely kuitenkin tarkoittaa
menettelyä, jossa Elintarvikevirasto voi määrätä kieltopäätöksensä
välittömästi  täytäntöönpantavaksi, vastaavanlaista ongelmaa ei synny,
koska hallinto-oikeus voi valituksen johdosta arvioida asiaa myös toisin.
Sääntelyä olisi tältä osin perusteltua täsmentää.

Omaisuuden suoja (PL 15§)

Elintarvikelaissa säännellään hallinnollisia pakkokeinoja, joilla voidaan
puuttua omaisuuden suojaan muun muassa ottamalla elintarvike haltuun
(58  §),  päättämällä elintarvikkeen käytöstä tai  hävittämisestä (59 §, 60.3
§)), palauttamalla elintarvike (60.3 §). Näihin toimiin rinnastuu
merkitykseltään elintarvikkeen markkinoilta poistaminen (57 §).
Ehdotetulla sääntelyllä on yleisesti hyväksyttävät ja vahvat perusteet.
Toimivallan käytön perusteet on myös  määritelty täsmällisesti ja
tarkkarajaisesti, minkä lisäksi oikeusturvan takeet on järjestetty
asianmukaisesti. Toimivaltasäännökset eivät siten ole ongelmallisia
omaisuuden suojan kannalta.

Elinkeinovapaus (PL 18 §)

Ehdotettu lupasääntely ja siihen liittyvä valvonta sisältävät rajoituksia
elinkeinon harjoittamisen vapauteen. Sääntelyllä on kuitenkin erittäin
vahvat ja yleisesti hyväksyttävät perusteet, joihin kuuluu myös tarkoitus
turvata ja edistää väestön terveyttä (PL 19.3 §). Kun elinkeinovapautta
rajoittava sääntely on myös  täsmällistä ja tarkkarajaista riittävine oikeus-
turvaa koskevine järjestelyineen, sääntely sopeutuu ongelmattomasti
elinkeinovapauden perusoikeussuojan puitteisiin.
Myöskään osaamistodistuksen edellyttämistä elintarvikkeita käsittelevältä
henkilöltä (27.2 §) ei voida pitää ongelmallisena rajoituksena oikeuteen
hankkia toimeentulonsa valitsemallaan ammatilla.

Oikeusturva (PL 21 §)

Elintarvikelakia koskevan ehdotuksen 73-76 § sisältävät sekä valtion että
kunnan viranomaisten päätöksiä koskevan valituslupasäännöksen, jonka
mukaan hallinto-oikeuden päätökseen saa hakea muutosta valittamalla
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. Ehdotusta on
arvioitava perustuslain 21 §:ssä turvatun oikeusturvan kannalta.



Perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt valituslupajärjestelmää sinänsä
perustuslain 21 §:n vastaisena. Toisaalta valiokunta on huomauttanut sen
olevan hallintolainkäytössä poikkeuksellinen järjestely ja tähdentänyt, että
lupajärjestelmän laajentamiseen uusiin asiaryhmiin tulee suhtautua
pidättyvästi (PeVM 4/1998 vp, s. 3, PeVL 23/1998 vp, s. 5/II, PeVL
19/2002 vp, s. 3/II, PeVL 4/2004 vp, s. 10/1). Valiokunta on pitänyt
vakiintuneena lähtökohtanaan, että Suomen hallinto-oikeudelliseen
oikeusturvajärjestelmään  pääsääntönä kuuluvasta oikeudesta valittaa
korkeimmalle hallinto-oikeudelle ei tule poiketa kevyin perustein (PeVL
19/2002 vp, s. 4/I, PeVL 4/2005, s. 3/II).

Perusteluna valituksen luvanvaraisuudelle esitetään (s. 85), että
ehdotuksessa on omaksuttu hallituksen esityksessä eräiksi hallintolain-
käyttöä koskeviksi lainsäädännön muutoksiksi (HE 112/2004 vp) ehdotettu
muutoksenhakujärjestelmä, jonka mukaisesti muutoksenhaku hallinto-
oikeuden päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen edellyttää valitus-
lupaa, jonka perusteista säädetään tarkemmin hallintolainkäyttölaissa.
Kyseinen hallituksen esitys ei kuitenkaan sisällä yleistä valitus-
lupajärjestelmää koskevaa ehdotusta, eikä lakiesitystä ole myöskään
lähetetty tältä osin arvioitavaksi perustuslakivaliokunnassa.

Mainitun hallituksen esityksen mukaan valituslupasääntely ulotettaisiin
vain sellaisiin asiaryhmiin, "joissa korkeinta hallinto-oikeutta edeltäviä
muutoksenhakukeinoja voidaan ... pitää riittävinä oikeusturvan kannalta.
Tällaisia ovat esimerkiksi asiat, joilla on vähän taloudellista merkitystä ja
jotka ovat oikeudellisesti melko yksinkertaisia tai joissa oikeuskäytäntö on
jo vakiintunut" (s. 9). Näitä kriteereitä voidaan yleisesti ottaen pitää
asianmukaisina sekä sisällöllisesti että sillä perusteella, että kutakin
asiaryhmää on arvioitu erikseen oikeusturvan sisällöllisten vaatimusten
kannalta. Tällaista sisällöllistä oikeusturva-arviointia ei nyt lainkaan sisälly
elintarvikelakia koskevaan hallituksen esitykseen sen paremmin
säätämisjärjestelyä koskevaan arvioon kuin esityksen yksityiskohtaisiin
perusteluihin.   On   selvää,    että   yleisluonteinen   ja   jonkin   verran
epätäsmällinen viittaus hallituksen esitykseen 112/2004 vp ei voi korvata
tällaista konkreettista arviointia.

Hallituksen esityksen perusteella voidaan kuitenkin todeta, että lain-
säädännön tarkoituksena on varmistaa ruuan terveydellinen ja
taloudellinen turvallisuus, (s. 26) ja lain tarkoittaman valvonnan piirissä
olisi noin 100 000 elintarvikehuoneistoa ja alkutuotantopaikkaa (s. 22).
Lisäksi lakiin sisältyy runsaasti hallinnollista lupa- ja valvontavaltaa sekä
pakkokeinoja koskevia toimivaltuuksia, joilla voidaan puuttua myös
perusoikeuksiin, joiden merkitystä ei muutenkaan voitane pitää vähäisenä.
Toimivaltuuksien käyttö ei vaikuta oikeudellisesti kovin yksinkertaiselta
muun muassa laajan EU-oikeudellisen materiaalisen säännöstön
soveltamisen vuoksi. Päätöksillä voi olla varsin suuri taloudellinen ja
terveydellinen merkitys.

Jos  nämä arviot lain merkityksestä ja soveltamisesta pitävät paikkansa,
yleiselle valituksen luvanvaraisuudelle ei näyttäisi olevan riittävän
painavia perusteita. Kun luvanvaraistamista ei myöskään ole lainkaan
konkreettisesti arvioitu, eikä yleisestä muutoksenhakuoikeudesta
korkeimpaan hallinto-oikeuteen tule poiketa kevyin perustein, ehdotetut



yleisluonteiset valituslupasäännökset eivät sopeudu perustuslain 21 §:n
vaatimuksiin.

Asetuksenantovaltuudet ja viranomaismääräykset (PL 80 §)

Esitykseen sisältyy puolisen sataa asetuksenantovaltuutta, mitä voidaan
pitää poikkeuksellisen suurena määränä. Valtuudet täyttävät kuitenkin
lainsäädäntövallan siirtämiselle perustuslain 80 §:ssä asetetut
edellytykset. Lailla säädetään kussakin tapauksessa riittävästi yksilön
oikeuksien ja velvollisuuksien perusteet sekä muut seikat, joista
perustuslain mukaan on säädettävä lailla. Riittävän  täsmällisiin ja
tarkkarajaisiin sekä asiallisesti perusteltuihin asetuksenantovaltuuksiin
perustuvien asetusten kohteena ovat teknisluontoiset ja vähemmän
tärkeät asiat, joista on siten perusteltua säätää asetuksella. Joiltain osin
asetuksenantamisvalta on säädetty valtioneuvostolle, kun ministeriötaso
olisi asian luonteen vuoksi ehkä ollut riittävä (esimerkiksi 14.4 §), mutta
tähän ei sinänsä ole huomauttamista valtiosääntöoikeudelliselta kannalta.

Erikseen on kuitenkin paikallaan arvioida 8 §:n 2 momentin sisältämää
asetuksenantovaltuutta, jossa kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksen-
antovalta näyttäisi terveyden kannalta erittäin merkittävässä
kysymyksessä olevan hyvin väljästi  määritelty.  Säännökseen tulisi
vähintään lisätä kriteeri "tarkemmin", jolloin käy ilmi, että asetuksenanto-
vallan puitteet määrittelee yleisesti 1 momentin perussäännös. Arviointiin
ei valtiosääntöoikeudelliselta vaikuta se, että myös asetuksentasoinen
sääntely tullee vastaisuudessa korvautumaan Euroopan parlamentin ja
neuvoston asetuksella (HE s. 38/11).

Elintarvikevirastolla olisi 28 §:n 2 momentin mukaan toimivalta antaa määräyksiä
27 §:n 2 momentissa tarkoitetun osaamistestin perusteista, laatimisesta ja
arvioinnista sekä tarkempia määräyksiä sen suorittamis-kielestä. Ei ole ilmeistä,
että tällaisten määräysten antamiseen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä
syitä ja että sääntelyn asiallinen merkitys ei edellyttäisi sen toteuttamista lailla tai
asetuksella siten kuin perustuslain 80 §:n 2 momentissa edellytetään. Testillä on
välitöntä vaikutusta perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvattuun oikeuteen
hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä, ja testin toteuttajana olisi ilmeisesti
yleensä muu kuin viranomainen, jolloin perustuslain 124 §:n erityiskriteerit tulisi
ottaa huomioon. Lisäksi osaamistestausta valvoo Elintarvikevirasto, jolloin voi
olla ongelmallista, että se myös määrittelisi osaamistestauksen perusteet.

Sääntelyn tasoa olisikin näistä syistä perusteltua tältä osin nostaa asetuksen
tasolle. Testin sisältöä ei  ole  välttämättä tarpeen täsmentää laissa, koska
osaamisvaatimukset määräytyvät 27 §:n 1 momentissa mainitun EU-asetuksen
mukaisesti.

Kunnilla olisi 86 §:n mukaan toimivalta antaa kunnallisia elintarvikemääräyksiä.
Tällaisia määräyksiä on voimassaolevan lain perusteella annettu runsaasti.
Vaikka määräysten iuonne olisikin hallituksen esityksen mukaisesti ollut lähinnä
informatiivinen (HE s. 85), ehdotettua säännöstä on arvioitava perustuslain 80
§:n 1 ja 2 momentin kannalta.

Perustuslakiuudistuksen esitöiden mukaan kunnille on vanhastaan osoitettu
kunnalliseen itsehallintoon perustuvaa säädösvaltaa. Nykyistä oikeustilaa ei ole
ollut tarkoitus tältä osin olennaisesti muuttaa (HE 1/1998 vp s. 133).
Perustuslakivaliokunta on lisäksi perustuslain 121 §:ssä turvattuun kunnan



asukkaiden itsehallintoon liittyvien näkökohtien vuoksi katsonut, että lailla
voidaan osoittaa kunnille esimerkiksi virkasääntöjen (PeVL 3/2000 vp) tai
ympäristönsuojelumääräysten (PeVL 11/1999 vp) antamisvaltaa jossain määrin
laajemmalti kuin perustuslain 80 §:n 2 momentin perusteella on mahdollista
uskoa valtion viranomaisille norminasettamisvaltaa. Kunnallinen itsehallinto ei
kuitenkaan muodosta perustetta tulkita väljästi perustuslain 80 §:n 1 momentin
vaatimusta säätää lailla yksilön oikeuksien ja velvollisuuksien perusteista (PeVL
3/2000 vp, s. 3). Esimerkiksi kunnallisilla ympäristönsuojelumääräyksillä voi
tämän vuoksi olla vain iakia täydentävä rooli (vrt. PeVL 3/2000 vp; PeVL 45/2004
vp).

Ehdotettuun 86 §:ään sisältyy muodollisesti täysin avoin ja sisällöllisesti
rajoittamaton toimivalta antaa periaatteessa vapaasti siinä tarkoitettuja
elintarvikemääräyksiä. Ehdotettu sääntely on siten selvästi ongelmallisen väljä
perustuslain 80 §:n ja myös perustuslain 121 §:n näkökulmasta, vaikka tällaisille
kunnallisille määräyksille sinänsä saattaakin olla sääntelyn kohteeseen liittyviä
erityisiä syitä.  Jos  sääntelyä kuitenkin täsmennetään siten, että siinä otetaan
soveltuvin osin huomioon esimerkiksi ympäristönsuojelulain 19 ja 96 §:stä
ilmeneviin lähtökohtiin sisältyvät kunnallisen määräyksenantovallan puitteet ja
rajoitukset, ristiriita perustuslain 80 §:n kanssa on mahdollista välttää.

Verot ja maksut (PL 81 §)

Lakiesityksen 70-71 §:n mukaan perittävät maksut ovat selvästi
vastikkeita viranomaisen yksilöidyistä suoritteista. Ne ovat siten
valtiosääntöoikeudelliselta kannalta maksuja, joita koskevaa sääntelyä
voidaan pitää riittävän täsmällisenä.

Kunnallinen itsehallinto (PL 121 §)

Ehdotettu sääntely sopeutuu kunnallisen itsehallinnon vaatimuksiin.

Hallintotehtävän antaminen muulle kuin viranomaiselle (PL 124 §)

Osaamistestauksen järjestämistä (28 §) voidaan pitää perustuslain 124
§:n tarkoittamana julkisena hallintotehtävänä, koska vain tällaisen testin
hyväksyttävästi suorittanut saa käsitellä elintarvikkeita 27 §:n mukaan.
Myös ulkopuolisten asiantuntijoiden toimintaa (36 §) voidaan pitää julkisen
hallintotehtävän hoitamisena. Vain jälkimmäiseen  säännökseen on
kytketty perustuslain 124 §:ssä edellytetyt erityiset menettelytakeet.
Vastaavantyyppisten kriteerien soveltaminen olisi perusteltua ulottaa
myös osaamistestauksen järjestämiseen.
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Lainsäädäntöneuvos Eija Siitari-Vanne 25.5.2005

Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HALLITUKSEN ESITYS EDUSKUNNALLE ELINTARVIKELAIKSI SEKÄ LAIKSI
TERVEYDENSUOJELULAIN MUUTTAMISESTA (HE 53/2005 vp)

1. Yleista

Oikeusministeriö on antanut käsiteltävänä olevasta hallituksen esityksestä
sen luonnosvaiheessa lausunnon elokuussa 2003 ja elokuussa 2004. Vii-
meistellyrnmästä hallituksen esitysluonnoksesta (Elintarvikelaki työryhmän
muistio, Työryhmämuistio MMM 2004:16) oikeusministeriö on antanut
lausunnon 2.2.2005 (dn:o 206/43/2004 OM).

Hallituksen esityksen valmistelussa on pääosin otettu huomioon oikeusmi-
nisteriön aikaisemmissa lausunnoissaan esittämät näkökohdat, jotka ovat
muun ohella koskeneet valtiosääntöoikeudellisia kysymyksiä. Tämän joh-
dosta oikeusministeriöllä on tässä vaiheessa aihetta ottaa esille vain sellaisia
säännöksiä, joiden osalta aikaisemmassa valmistelussa esillä olleet pe-
rustelutiedot eivät ole olleet riittäviä tai riittävän selkeitä asian oikeudelli-
seksi amoinniksi.

Lisäksi oikeusministeriöllä on esitettävänä eräitä huomioita elintarvikela-
kiehdotuksen suhteesta erityisesti perustuslaissa turvattuun kunnalliseen it-
sehallintoon. Viimeksi mainituilta osin kysymys on samoista seikoista, joita
ministeriön viimeisimmässä lausunnossa asian valmisteluvaiheessa on jo
tuotu esille.

2. Eräitä elintarvikkeita koskevat vaatimukset (8 §)

Pykälän 3 momentissa ehdotetaan muun ohella säädettäväksi kauppa- ja
teollisuusministeriön yhteydessä toimivasta uuselintarvikelautakunnasta,
jonka tehtävänä olisi elintarvikelaissa viitatun neuvoston ja parlamentin
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asetuksen (EY) Nro 258/1997 (uuselintarvikeasetus) 6 artiklan mukaan tehdä
uuselintarvikkeiden markkinoille saattamiseen liittyviä ensiarviointe-ja sekä
arvioida muissa EU-jäsenvaltioissa tehtyjä vastaavia arviointeja. Momentin
mukaan lautakunnan jäsenet ja varapuheenjohtajat nimittää kauppa- ja
teollisuusministeriö. Tarkempia säännöksiä uuselintarvikease-tuksen
edellyttämistä kansallisista järjestelyistä annettaisiin momentin viimeisen
virkkeen mukaan kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella.

Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 39) todetaan, että lautakunnan tehtä-
vänä on tutkia Suomessa vireille tulleet uuselintarvikkeiden markkinoille
saattamista koskevat hakemukset ja tehdä niistä asetuksessa tarkoitettu en-
siarviointikertomus. Perustelujen mukaan lautakunnan tehtävänä on myös
tutkia muille EU-jäsenvaltiolle jätetyt hakemukset ja niitä koskevat vastaavat
kertomukset sekä valmistella ehdotukset Suomen huomautuksiksi tai
perustelluiksi muistutuksiksi. Perusteluissa todetaan vielä tämän lisäksi, että
uuselintarvikelautakunta antaa pyydettäessä lausunnon siitä, kuuluuko
elintarvike uuselintarvikeasetuksen soveltamisalaan.

Perusteluissa todetaan, että kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella
säädettäisiin tarkemmin uuselintarvikelautakunnan tehtävistä sekä uuselin-
tarvikeasetuksessa tarkoitetusta kansallisesta yhteysviranomaisesta. Tämän
viranomaisen tehtävänä on muun muassa vastaanottaa uuselintarvikkeita
koskevat hakemukset ja muut asiakirjat sekä toimittaa ne edelleen lauta-
kunnalle tai komissiolle uuselintarvikeasetuksessa säädetyin edellytyksin.

Uuselintarvikeasetuksen perusteella uuselintarvikkeiden markkinoille saat-
tamisesta päätetään jäsenmaiden toimivaltaisten viranomaisten antamien
ensiarviointikertomusten perusteella. Asetuksen 6 artiklan 3 kohdan mu-
kaisesti elintarvikkeelle voidaan tällöin vaatia suoritettavaksi 7 artiklan
mukainen täydentävä arviointi. Jos jäsenvaltio toimittaa asetuksen 6 artiklan
4 kohdassa tarkoitetusta kertomuksesta muistutuksen, uuselintarvikkeen
markkinoille saattaminen edellyttää lupaa, josta puolestaan päättää asetuksen
13 artiklassa tarkoitetussa menettelyssä pysyvä elintarvikekomi-tea. Myös
täydentävän arvioinnin vaatiminen johtaa siihen, että elintarvikkeen
markkinoille saattaminen edellyttää pysyvän elintarvikekomitean asetuksen
13 artiklan mukaisesti myöntämää lupaa.

Kun 6 artiklan 3 kohdassa tarkoitettua täydentävää arviointia ei vaadita tai 6
artiklan 4 kohdan mukaista perusteltua muistutusta ei esitetä, jäsenvaltion on
viipymättä ilmoitettava hakijalle, että tämä voi saattaa markkinoille
elintarvikkeen tai sen ainesosan (4.2 art). Oikeudellisesti arvioituna jäsen-
valtion ilmoitus rinnastunee tässä tilanteessa jossain määrin sellaiseen hal-
lintopäätökseen, jolla vahvistettaisiin markkinoille saattamisen edellytysten
olevan olemassa. Oikeudellisesti arvioituna uuselintarvikelautakunnan täl-
lainen ilmoitus ei kuitenkaan sisällä varsinaisesti itsenäistä ratkaisua mark-
kinoille pääsyn edellytyksistä, koska yhteisön tasoiseen käsittelyyn kuuluu
päätöksenteko siitä, edellyttääkö elintarvikkeen markkinoille saattaminen
erityisen luvan myöntämistä.
Kansallinen valmisteluelin ei siis varsinaisesti näyttäisi myöntävän lupaa
vaan ainoastaan toteavan yhteisön tason käsittelyn lopputuloksen. Tuolloin
voitaneen lähteä siitä, että kansallisen viranomaisen ilmoitus ei myöskään ole
hallintolainkäyttölain (586/1996) 5 §:ssä tarkoitettu valituskelpoinen
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hallintopäätös ja ettei yhteisön oikeuden tehokkaan toteutumisen kannalta
tällaiseen päätökseen myöskään ole tarpeen liittää erityistä muutoksenha-
kumahdollisuutta.

Oikeusministeriö kiinnittää kuitenkin huomiota siihen hallituksen esityksen
perustelulausumaan, jonka mukaan uuselintarvikelautakunnan tehtäviin
kuuluu myös antaa pyydettäessä lausunto siitä, kuuluuko elintarvike uus-
elintarvikeasetuksen soveltamisalaan. Uuselintarvikeasetuksen useiden ar-
tiklakohtien mukaan tarvittaessa voidaan 13 artiklassa säädettyä menettelyä
käyttäen (pysyvä elmtarvikekomitea) päättää, kuuluuko jokin elintarvike
asetuksessa tarkoitetun kohdan soveltamisalaan. Koska perusteluista ei
selviä, mikä tämän kansallisen lausunnon suhde on tällaiseen yhteisön tason
menettelyyn, oikeusministeriö pitää tulkinta!ähtökohtana sitä, että kan-
sallisella arviointielimellä ei ole tässäkään suhteessa itsenäistä ratkaisuvaltaa,
johon tulisi perustuslain 21 §:stä tai yhteisön oikeuden tehokkuusvaa-
timuksesta johdettavista syistä liittää erityinen muutoksenhakumahdollisuus.

Oikeusministeriö kiinnittää lopuksi huomiota siihen, että laissa säädettäisiin
tämän sivutoimisen ratkaisuelimen osalta vain siitä, kuka päättää lautakunnan
jäsenten ja varajäsenten nimittämisestä (kun kysymyksessä eivät ole
sivutoimiset virat, vaan sivutoimiset tehtävät, asianmukaisempaa saattaisi
olla käyttää tässä yhteydessä verbiä määrätä). Valtuutussäannöksen rajaus
"uuselintarvikeasetuksen edellyttämiin kansallisiin järjestelyihin" ei ole kovin
täsmällinen. Esityksen perustelut huomioon ottaen asetuksenantovaltuus
tarkoittaisi ainakin uuselintarvikelautakunnan jäsenten kelpoisuudesta,
toimikaudesta samoin kuin kansallisesta yhteysviranomaisesta säätämistä
ministeriön asetuksella (vastaavalla tavalla määriteltäisiin laissa myös 8 §:n 4
momentin mukainen asetuksenantovaltuus).

3. Hakemusmenettery elintarvikehuoneistoksi hyväksymiseksi (14 §)

Pykälän 1 momentin mukaan elintarvikealan toimijan on haettava elintar-
vikehuoneiston hyväksymistä ennen toiminnan aloittamista tai sen olennaista
muuttamista. Pykälän 3 momentin mukaan hyväksymiseen liittyvistä
menettelyistä säädetään myös tuossa momentissa mainituissa yhteisön tason
säädöksissä, joita ovat valvonta-asetuksen 31 artikla, yleisen elintarvi-
kehygienia-asetuksen 6 artikla, eläimistä saatavien elintarvikkeiden hygienia-
asetuksen 4 artikla ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvonta-asetuksen
3 artikla. Pykälän 4 momentin mukaan tarkempia säännöksiä
hyväksymishakemuksen sisällöstä ja ilmoitusten tekotavasta annettaisiin
valtioneuvoston asetuksella.

Esityksen perusteluissa (s. 43) todetaan muun ohella, että valvonta-asetuksen
31 artiklassa ja eläimistä saatavien elintarvikkeiden valvontaasetuksen 3
artiklassa on tarkempia säännöksiä hyväksymiseen liittyvistä menettelyistä.
Näissä säännöksissä muun ohella edellytetään, että ennen hyväksymistä
viranomainen tarkastaa laitoksen. Perustelujen (s. 44) mukaan asetuksella on
tarkoitus säätää "edellä kuvatun yhteisölainsäädännön edellyttämistä
kansallisista järjestelyistä" ja että vastaavia säännöksiä on voimassa olevan
terveydensuojeluasetuksen 22-25 §:ssä sekä hygienialain nojalla annetuissa
maa- ja metsämlousministeriön asetuksissa.
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Oikeusministeriö on helmikuussa 2005 antamassaan lausunnossa kiinnittänyt
huomiota siihen, että siltä osin kuin tarkastuksista voidaan yhteisön
lainsäädäntö huomioon ottaen antaa kansallisia säännöksiä, kysymys on
sellaisesta sääntelykokonaisuudesta, jonka perussäännökset tulisi pysyttää
lain tasolla perustuslain kotirauhan suojaa ja ammatin- ja elinkeinon har-
joittamisen vapautta koskevista säännöksistä sekä perustuslain 80 §:n 1
momentista johdettavista syistä. Tarkastuksen teknisestä suorittamisesta
voidaan sen sijaan antaa alemmanasteisia säännöksiä joko ministeriön ase-
tuksella tai valtioneuvoston asetuksella.

Käsillä olevan hallituksen esityksen perustelut huomioon ottaen ehdotettu
asetuksenantovaltuus ei mahdollista edes tarkastuksen teknisestä suoritta-
misesta annettujen alemmanasteisten säännösten antamista, koska valtuu-
tussäännös ei kata miltään osin tarkastusten toimittamista. Hallituksen esi-
tyksen perustelut ja ehdotettu valtuutussäännös ovat ilmeisessä ristiriidassa
keskenään.

4. Valtakunnallinen valvontaohjelma (47 §) ja Valvontasuunnitelmat (48
§)

Lakiehdotuksen 47 §:n 1 momentin mukaan Elintarvikeviraston tulee laatia
tämän lain mukaisen valvonnan toimeenpanon ohjaamiseksi ja yhteenso-
vittamiseksi valtakunnallinen elintarvikevalvontaohjelma (valvontaohjelma).

Valtakunnalliseen valvontaohjelmaan sisältyvistä vähimmäistiedoista sää-
dettäisiin tarkemmin edellä mainitussa momentissa. Valvontasuunnitelmaan
tulisi sisällyttää tiedot tarkastusten määrittelystä, valvontakohteiden
riskmarvioinnin perusteista ja tarkastustiheydestä, näytteenoton tarpeen ar-
vioinnista, 48 §:ssä tarkoitettujen kunnallisten valvontasuunnitelmien to-
teutumisen arviointia koskevista menetelmistä sekä valtakunnallisen val-
vontaohjelman toteutumisen arvioinnista.

Lakiehdotuksen 48 §:n 1 momentin mukaan kunnan tulee puolestaan laatia ja
hyväksyä valvontaa koskeva kunnan elintamkevalvontasuunmtelma (kunnan
valvontasuunnitelma) siten, että valvonta on yleisten valvontaa koskevien
vaatimusten mukaista, ehkäisee terveysvaaroja ja suojaa kuluttajia
taloudellisilta tappioilta.

Valvontasuunnitelmassa esitettävistä vähimmäistiedoista säädettäisiin 48 §:n
1 momentissa. Valvontasuunnitelmassa on määriteltävä tarkastusten sisälto,
valvontakohteiden tarkastustiheys, kunnan toimesta tapahtuva näytteenotto ja
näytteen tutkiminen, valvontasuunnitelman toteutumisen arviointi sekä
lueteltava ne hyväksytyt laboratoriot, joihin valvonta tukeutuu.

Lakiehdotuksen 48 §:n 2 momentin mukaan kunnan valvontasuunnitelmassa
on otettava huomioon valtakunnallinen valvontaohjelma. Valtakunnallinen
valvontasuunnitelma on otettava huomioon myös Elintarvikeviraston,
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksen, tullilaitoksen, lää-
ninhallitusten, puolustusvoimien sekä rajaeläinlääkärien toiminnassa, koska
myös nämä toimijat ovat velvollisia laatimaan omaa toimintaansa koskevan
valvontasuunnitelman. Valtion viranomaisten on laadittava valvon-
taohjelmansa samansisältöiseksi kuin kuntien viranomaisten.
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Lakiehdotuksen 71 §:n 1 momentin 2 kohdan ja 88 §:n 5 momentin perus-
teella kunnallisella valvontasuunnitelmalla on oikeudellista merkitystä muun
ohella sen vuoksi, että kunnalle syntyy oikeus periä valvontasuunnitelmaan
sisältyvistä tarkastuksista maksua, kun kunta on hyväksynyt edellä
tarkoitetun valvontasuunnitelman sekä maksua koskevan kunnallisen taksan.

Lakiehdotuksen perustelujen (s. 63) mukaan valtakunnallisesta valvontaoh-
jelmasta tulisi selvästi käydä ilmi, mitkä suunnitelman osat ovat kuntia si-
tovia ja mitkä vain ohjeellisesti kuntien noudatettavia.

Lakiehdotuksessa ja sen perusteluissa ei ole otettu kantaa siihen, voiko val-
takunnalliseen valvontasuunnitelmaan tai valtion viranomaisten omasta
toiminnastaan tekemiinsä valvontasuunnitelmiin hakea muutosta valittamalla.
Kuntalain (365/1995) perusteella on sinänsä selvää, että kunnalliseen
valvontasuunnitelmaa voidaan hakea muutosta kunnallisvalituksin, mikäli
suunnitelman sisältöä ei pidetä pelkästään valmistelua tai täytäntöönpanoa
koskevana. Mainittu lähtökohta on otettu huomioon lakiehdotuksen 74 §:n 4
momentissa, jonka mukaan kunnallista valvontasuunnitelmaa koskevaan
päätökseen voidaan hakea muutosta siten kuin kuntalaissa säädetään.

Lakiehdotuksen 47 §:n perustelut (s. 68) huomioon ottaen valtakunnallisella
valvontasuunnitelmalla ja eri viranomaisten valvontasuunnitelmilla ei
näyttäisi olevan välittömiä toiminnanharjoittajiin tai kansalaisiin kohdistuvia
oikeusvaikutuksia. Valtakunnallisen valvontasuunnitelman merkitys näyttäisi
olevan lähinnä siinä, että sen avulla pyritään yhdenmukaistamaan ja
ohjaamaan tarkastusten toimittamista ja siis laajasti ottaen valvontavi-
ranomaisten valvontakäytäntöjä. Tästä näkökulmasta vaikuttaa siltä, että
valtakunnallisella valvontasuunnitelmalla ei ole sellaista oikeudellista mer-
kitystä, että tähän päätöksentekoon tulisi nimenomaisesti liittää muutok-
senhakumahdollisuus.

Oikeusministeriö kiinnittää kuitenkin huomiota siihen, että viime aikaisessa
lainvalmistelussa vastaavaan suunnitelmatyyppiseen valtakunnalliseen
päätöksentekoon on laissa järjestetty erikseen muutoksenhaku (valtioneu-
voston päätös hyväksyä vesienhoitosuunnitelma, HE 120/2004 vp). Ve-
sienhoitosuunnitelmasta säädetään laissa 1299/2004 siten, että vesienhoito-
suunnitelmat on otettava huomioon viranomaisen lupaan liittyvässä har-
kinnassa. Hallituksen esityksestä antamassaan lausunnossa perustuslakiva-
liokunta korosti muun ohella sitä, että tällaisella suunnitelmalla ei ole rat-
kaisevaa merkitystä viranomaisen päätöksenteossa, joka perustuu ympäris-
tönsuojelun ja vesiensuojelun alueella muuhun aineelliseen lainsäädäntöön
(PeVL 45/2004 vp s. 3/II).

Oikeusministeriö kiinnittää tässä säantelykokonaisuudessa lopuksi huomiota
lakiehdotuksen 48 §:n 4 momenttiin, jonka mukaan valtioneuvoston
asetuksella annettaisiin tarkempia säännöksiä valvontasuunnitelmaan si-
sältyvien tarkastusten määrittelystä, valvontakohteiden tarkastustiheyden
arvioinnista sekä näytteenotosta ja valvontasuunnitelman toteutumisen ar-
vioinnista. Perustelujen (s. 63) mukaan nämä säännökset muodostaisivat
samalla valvontasuunnitelman vähimmäissisällön.
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Ehdotettu valtuutussäännös kattaa kunnallisen valvontasuunnitelman laissa
erikseen määritellyn vähimmäissisällön kokonaisuudessaan. Säantelytapa ei
ole hyvin sopusoinnussa sen kanssa, että perustuslain 121 §:n 2 momentin
mukaisesti kunnille annettavista tehtävistä säädetään lailla. Toisaalta
valvontasuunnitelman merkitys lienee enemmän valvontaresurssien käyttöä
ohjaavaa kuin varsinaisesti kunnalliseen viranomaispäätöksentekoon
sisällöllisesti kohdistuvaa.

5. Elintarvikeviraston päätös hallinnollisten pakkokeinojen käytöstä (64
§)

Lakiehdotuksen 64 §:n 1 momentin mukaan Elintarvikevirasto päättää yhtä
kuntaa laajempaa aluetta koskevien 55-59 §:ssä tarkoitettujen hallinnollisten
pakkokeinojen käyttämisestä. Ehdotuksen 2 momentin mukaan Elintar-
vikevirasto voisi päättää hallinnollisten pakkokeinojen käyttämisestä yh-
denkin kunnan alueella, jos se perustellusta syystä arvioi kunnan elintarvi-
keviranomaisen toimet riittämättömiksi terveysvaarojen estämiseksi. Pykälän
3 momentin mukaan viraston on viipymättä ilmoitettava 1 ja 2 momentin
perusteella tekemistään päätöksistä asianomaisille kunnille.

lakiehdotuksen 64 §:n 1 ja 2 momentin sääntelyä on arvioitava suhteessa
kunnallista itsehallintoa koskeviin perustuslain 121 §:n säännöksiin. Perus-
tuslain 121 §:n 2 momentin mukaan kuntien hallinnon yleisistä perusteista ja
kunnille annettavista tehtävistä tulee säätää lailla. Kunnan viranomaisten
itsenäisyys suhteessa valtion viranomaisiin kuuluu kunnallisen itsehallinnon
keskeisiin piirteisiin. Tähän itsenäisyyteen kuuluu muun ohella se, että
kunnan viranomaiset eivät ole valtion viranomaisten alaisia eikä valtion vi-
ranomaisilla ole siten puhtaasti hallinto-organisatorisiin suhteisiin perustuvaa
ohjaus- ja valvontavaltaa suhteessa kunnan viranomaisiin.

Arvioitaessa erityisesti ehdotetun 64 §:n 2 momentin säännöksiä suhteessa
perustuslaissa turvattuun kunnalliseen itsehallintoon huomiota kiinnittää se,
että laissa säädettäisiin valtion viranomaisen varsin laajasta harkintavallasta
("perustellusta syystä arvioi kunnan toimet riittämättömiksi terveysvaarojen
estämiseksi").

Oikeusministeriö toistaa aikaisemmin esittämänsä näkemyksen, jonka mu-
kaan paremmin sopusoinnussa kunnallisen itsehallinnon ominaispiirteiden
kanssa olisi sellainen sääntely, jossa yksittäinen kunta voisi itse saattaa asian
Elintarvikeviraston käsiteltäväksi. Tämä sääntelytapa olisi paremmin
sopusoinnussa myös perustuslain 2 §:n 3 momentin kanssa, josta voidaan
johtaa vaatimus viranomaisten toimivallan lakisääteisyydestä ja samalla siitä
lähtökohdasta, että viranomaiset eivät menetä toimivaltaisuuttaan toisen
viranomaisen suorittaman yksittäistapauksellisen arvioinnin perusteella.

Oikeusministeriön tarkoittamaa sääntelyni allia on käytetty esimerkiksi
ympäristönsuojelulaissa (86/2000), jonka mukaan kunnan lupaviranomainen
voi tietyin laissa säädetyin edellytyksin saattaa asian valtion viranomaisen
käsiteltäväksi. Siirtämisen edellytyksenä viimeksi mainitussa laissa on se,
että asia vaatii sellaista erityistä selvitystä, jota kunnassa ei voida saada (lain
33 §:n 1 momentti). Ympäristönsuojelulain mukaan lupa-asia voidaan siirtää
valtion viranomaisen käsiteltäväksi myös muusta erityisestä syystä.
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Tällaiseen kunnan omaan harkintaan perustuvaan sääntelymalliin ei liittyisi
vaaraa siitä, että kunnassa olisi jo tehty asiassa valituskelpoisia hallintopää-
töksiä. Lakiehdotuksen mukaisessa järjestelmässä tällainen ei ole poissul-
jettua.

6. Kunnalliset elintarvikemääräykset (86 §)

Pykälän mukaan kunnan elintarvikeviranomainen voisi antaa yleisiä mää-
räyksiä elintarvikkeisiin liittyvän terveysvaaran ehkäisemiseksi sekä elin-
tarvikkeisiin liittyvien terveydellisten olojen valvomiseksi.

Pykälän perusteluissa todetaan lyhyesti, että säännös vastaa vo/massa olevan
terveydensuojelulain 51 §:n 3 momenttia. Viimeksi mainitun lainkohdan
mukaan kunnan terveydensuojeluviranomainen voi antaa yleisiä määräyksiä
terveyshaitan ehkäisemiseksi ja terveydellisten olojen valvomiseksi
(terveydensuojelumäaräykset). Säätämisjärjestystä koskevassa osiossa (s. 85)
todetaan, että terveydensuojelumääräyksillä on annettu eniten määräyksiä
tori- ja muusta ulkomyynnistä sekä suurista yleisötilaisuuksista. Sää-
tämisjärjestysperustelujen mukaan nykyisten määräysten luonne on "pääosin
informatiivinen".

Perustuslakivaliokunta on useammassa yhteydessä käsitellyt kunnallisten
määräysten antamista sekä näiden määräysten suhdetta erityisesti perustus-
laissa useissa kohdin edellytettyyn laintasoisen sääntelyn vaatimukseen.

Perustuslakivaliokunnan lausunnossa hallituksen esityksestä rakennuslain-
säädännön uudistamiseksi (HE 101/1998 vp, PeVL 11/1998 vp) on käsitelty
säantelyinstrumenttina pitkän perinteen omaavia kunnallisia raken-
nusjärjestyksiä. Perustuslakivaliokunnan lausunnon mukaan perusoikeuksien
yleisten rajoitusedellytysten kannalta rakennusjärjestystä koskevan sääntelyn
tärkeimmät kysymykset koskevat vaatimusta perusoikeusrajoi-tusten
laintasoisuudesta sekä rajoitusten täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuu-desta.

Rajoituspemsteiden hyväksyttävyyden osalta valiokunta totesi, että kaavoi-
tusinstituution taustalla oli sellaisia yhdyskuntasuunnitteluun ja myös sil-
loiseen HM 14 a §:ään liittyviä seikkoja, jotka ilmensivät perusoikeusjär-
jestelmän kannalta hyväksyttävinä pidettäviä tärkeitä yhteiskunnallisia in-
tressejä. Valiokunta kiinnitti huomiota myös siihen, että rakennusjärjestyksiä
laadittaessa oli otettava huomioon suhteellisuusperiaate ja rakennusjär-
jestysten hyväksymispäätöksiin oli järjestetty valtiosäännön kannalta hy-
väksyttävällä tavalla muutoksenhakumahdollisuus.

Valiokunnan mukaan rakennusjärjestyksen sääntely ai a ei säädöstekstin pe-
rusteella muodostunut kovin tarkkarajaiseksi, koska sääntely perustui
"kauttaaltaan varsin yleisluonteisiin, usein joustavia ilmaisuja sisältäviin
säännöksiin". Valiokunnan mukaan ehdotusten valtiosääntöoikeudellisessa
arvioinnissa olikin ilmeisen välttämätöntä ottaa huomioon säänneltävän
asian erityisluonne ja siihen kytkeytyvä pitkäaikainen sääntelytraditio.
Valiokunta totesi tämän liittyvän yhdyskuntasuunnittelun luonteeseen, jossa
oli välttämätöntä antaa merkitystä paikallisille oloille.
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Sääntelyn täsmällisyyden osalta valiokunta piti valtiosääntöoikeudellisista
syistä asianmukaisena, että rakennusjärjestyksen sisältöä koskeva lain 14 §:n
3 momentin luettelo kirjoitettaisiin sanamuodoltaan periaatteessa tyh-
jentäväksi. Tällöin luettelo toimisi oikeudellisena arviointipohjana sille,
voidaanko jostakin asiasta ylipäätään antaa määräyksiä rakennusjärjestyk-
sessä.

Rakennusjärjestyksen määräysten hyväksyttävyys säantelyinstrumenttina
perustui valiokunnan lausunnon mukaan siten asian erityisluonteeseen, pit-
kään sääntelytraditioon, hyväksyttävään yhteiskunnalliseen tarpeeseen, sekä
sääntelyinstrumenttiin kohdistuvaan muutoksenhakujärjestelmään. Verrattuna
elintarvikelakiehdotukseen rakennusjärjestyksen osalta kysymys on myös
laissa huomattavasti tarkemmin määritellystä sääntelykoko-naisuudesta.

Ympäristönsuojelumääräysten suhdetta perustuslakiin on puolestaan käsitelty
perustuslakivaliokunnan lausunnossa (PeVL 11/1999 vp) hallituksen
esityksestä ympäristönsuojelu- ja vesilamsäädännön uudistamiseksi (HE
84/1999 vp). Kuten rakennusjärjestysten osalta, myös ympäristönsuojelu-
määräysten osalta valiokunta totesi valtiosääntökysymysten kytkeytyvän
vaatimukseen perusoikeusrajoitusten laintasoisuudesta sekä niiden täsmäl-
lisyydestä ja tarkkarajaisuudesta. Perustuslain 80 §:n 2 momentin näkö-
kulmasta oli lisäksi merkityksellistä, että perustuslakia säädettäessä ei ollut
tarkoitus olennaisesti muuttaa oikeustilaa, jonka mukaan kunnille on van-
hastaan osoitettu rajoitetusti säädösvaltaa (HE 1/1998 vp, s. 133).
Valiokunta kiinnitti huomiota siihen, että ympäristönsuojelumääräysten an-
taminen oli rajoitettu paikallisiin tarpeisiin kunnassa ja määräykset voivat
koskea muuta kuin luvanvaraista toimintaa. Valiokunnan mukaan siten
voitiin katsoa, että uudessa perustuslaissa tarkoitetut "erityiset syyt" olivat
käsillä ja että sääntelyn asiallinen merkitys ei vaatinut lain tai asetuksen
käyttämistä. Ympäristönsuojelumääräykset olisivat lakia täydentäviä sää-
döksiä, joiden sallittu sisältö niin ollen määräytyisi ensi sijassa lakiehdo-
tuksen muusta aineellisesta sisällöstä käsin. Valiokunta piti tärkeänä, että
määräykset sidottaisiin lain 10 §:n tavoin ympäristön pilaantumisen ehkäi-
semiseen ja vähentämiseen ja siten myös lain 3 §:n määritelmään ympäristön
pilaantumisesta.

Muutoin valiokunta kiinnitti sääntelytason osalta huomiota suhteellisuus-
periaatteeseen ja muutoksenhakumahdollisuuksiin sekä katsoi, että nämä
seikat huomioon ottaen tässäkin tapauksessa voitiin jonkin verran jäädä pe-
rusoikeuksien sääntelyä koskevasta yleisluontoisesta tarkkuustasosta.

Elintarvikemääräysten osalta huomioon on otettava, että sääntelyinstru-
mentilla olisi aikaisempia perinteitä vain terveydensuoj elulainsäädännön
soveltamisessa. Elintarvikemääräysten sisältö jäisi ehdotetun sääntelyn pe-
rusteella määräytymään varsina avoimella tavalla. Elintarvikemääräysten
soveltamisympäristö olisi poiketen esimerkiksi rakentamismääräyksistä ja
ympäristönsuojelumääräyksistä varsin tarkkaan normitettua yhteisön suoraan
sovellettavien asetusten, kansallisten lakien ja muiden alempiasteisten
säännösten vuoksi. Tällaisessa sääntely-ympäristössä on siten vaikeampaa
nähdä, miten kunnallisessa sääntelyssä voitaisiin ottaa huomioon paikallisia
oloja ja näistä johtuvia erilaisia soveltamistarpeita.
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Edellä mainitut näkökohdat huomioon ottaen oikeusministeriö katsoo, että
elmtarvikemääräysten kohdealueen määrittely laissa esitetyllä tavalla voi olla
ongelmallista suhteessa perustuslakiin. Tätä arvioita ei ratkaisevasti muuta se
seikka, että elintarvikemääräysten antamista koskeva päätös olisi
muutoksenhakukelpoinen ja että määräysten sisältöä voitaisiin näin ollen
täsmentää oikeuskäytännössä syntyneiden ratkaisujen kautta.

7. Ilmoitusvelvollisuus (terveydensuojelulain 13 §)

Terveydensuojelulain 13 §:n 1 momentin mukaisesti toiminnanharjoittajan
olisi tehtävä viimeistään 30 vuorokautta ennen toiminnan aloittamista kir-
jallinen ilmoitus kunnan terveydensuojeluviranomaiselle momentissa tar-
kemmin määritellyistä toiminnoista. Pykälän 2 momentin mukaan ilmoitusta
edellytetään myös toiminnan olennaisesta muuttamisesta. Pykälän 4
momentin mukaan eläinten pidon osalta, kunnan terveydensuojeluviran-
omainen voisi velvoittaa ilmoituksen tehtäväksi myös alueella, missä se jo
olevan asetuksen takia katsotaan tarpeelliseksi.

Lakiehdotuksen 13 §:n 4 momentin säännökset vastaavat voimassa olevan
lain 14 §:n 2 momenttia. Viimeksi mainittu pykälä puolestaan ehdotetaan
kumottavaksi kokonaisuudessaan. Momentin perustelujen mukaan tarkoi-
tuksena on, että kunnan terveydensuoj elumääräyksissä etukäteen määritel-
täisiin, millä alueilla ilmoitusvelvollisuus tulee sovellettavaksi.

Lain 51 §:n 3 momentin, jota ei ehdoteta muutettavaksi, mukaan kunnan
terveydensuojeluviranomainen voi antaa yleisiä määräyksiä terveyshaitan
ehkäisemiseksi ja terveydellisten olojen valvomiseksi (terveydensuojelu-
järjestys). Oikeusministeriön näkemyksen mukaan viranomaistoiminnan
ennakoitavuutta sinänsä edistää se, että ilmoitusmenettelyn laajentamisesta
päätetään yleisluontoisesti kunnan olot huomioon ottaen juuri terveydensuoj
elujärjestyksellä. Oikeusturvan kannalta huomioon otettavaa on lisäksi se,
että terveydensuojelumääräyksiin voidaan kunnallisena normipäätökse-nä
hakea muutosta terveydensuojelulain nojalla siten kuin kuntalaissa säädetään
(56.3 §).

Ilmoitusmenettelyn laajentamismahdollisuutta koskevaa aluemäärittelyä ei
kuitenkaan ole sisällytetty terveydensuoj elumääräysten sisältöä koskevaan
lain 51 §:n 3 momenttiin. Edellä jo selostetuista valtiosääntöoikeudellisista
syistä oikeusministeriö pitää lain 51 §:n 3 momentin täsmentämistä tässä
suhteessa tarpeellisena.

8. Talousvettä toimittavan laitoksen hyväksyminen (terveydensuojelu-
lain 18 §)

Terveydensuojelulain 18 §:n mukainen ilmoitusmenettely ehdotetaan muu-
tettavaksi hyväksymismenettelyksi. Ehdotetun 18 §:n 1 momentin mukaan
talousvettä toimittavan laitoksen on oltava kunnan terveydensuojeluviran-
omaisen hyväksymä ennen talousveden toimittamisen aloittamista. Ehdo-
tuksen 2 momentin mukaan toiminnan muutosta koskeva hakemus on puo-
lestaan tehtävä viimeistäaa 30 vuorokautta ennen toiminnan olennaista
muuttamista. Momentin viimeisen virkkeen mukaan kunnan terveydensuo-
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jeluviranomaisen on hyväksyttävä muutoshakemus ennen toiminnan muut-
tamista.

Ehdotuksen 1 momentin perustelujen (s. 76) mukaan 1 momentin mukaan
kunnan terveydensuojeluviranomaisen tekemän lupapäätöksen tulisi olla
lainvoimainen ennen kuin toiminta voitaisiin aloittaa. Perusteluissa (s. 77)
todetaan sama seikka myös muutoshakemuksen käsittelyn osalta.

Luvanvaraisen toiminnan aloittamis- ja jatkamisedellytysten osalta kysymys
on perustuslain 21 §:ssä tarkoitetusta asian asianmukaisen käsittelyn
toteuttamista koskevasta laintasoisesta sääntelystä ja tuon sääntelyn täs-
mällisyydestä. Edellä tarkoitetut toiminnan aloittamista koskevat sään-
nösehdotukset ja ehdotuksen perustelut eivät vastaan kovin hyvin toisiaan.

Toiminnanharjoittajan oikeussuojan takaamiseksi pykälän 1 ja 2 momentissa
tulisi todeta, että toimintaa ei saa aloittaa ennen kuin lupaa koskeva asia on
lainvoimaisesti ratkaistu. Tuolloin pykälän 2 momentissa tarkoitetussa
tilanteessa toiminnanharjoittajalla on sinänsä mahdollisuus jatkaa sitä
toimintaansa, johon on olemassa aikaisemmat luvat. Vain uuden ja
laajennetun toiminnan osalta aloittamisedellytykset liittyisivät luvan
lainvoimaisuuteen. Toiminnan luonne ja siihen liittyvät yleiset
terveysvaarat huomioon ottaen luvan lainvoimaisuuden edellytystä
voitaneen sinänsä pitää hyväksyttävänä ja oikeasuhtaisena rajoitteena
pykälässä tarkoitetulle toiminnalle.
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Eduskunnan perustuslakivaliokunta

HE 53/2005 elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain
muuttamisesta

Lausunnossa keskitytään tarkastelemaan elintarvikevalvonnan soveltumista kuntien
tehtäväksi ottaen huomioon Suomen Perustuslain 121 §:n säännös kunnallisesta
itsehallinnosta.

Hallituksen esityksenperusteluiden mukaan ehdotetulla lainsäädännöllä ei ole tarkoitus
muuttaa merkittävästi valvontaan osallistuvien viranomaisten toimintaa.
Elintarvikevalvontaviraston asemaa valvonnan ohjauksessa vahvistettaisiin. En-
sisaapumisvalvonta siirrettäisiin kunnilta elintarvikevirastolle. Kuntien ja viraston työnjakoa
erityistä asiantuntemusta vaativissa valvontatehtävissä selkeytettäisiin siten, että virasto
vastaisi erityistä asiantuntemusta vaativista elintarvikevalvon-tatehtäyistä.

Kuntia koskevat keskeiset perustuslain kannalta merkitykselliset kysymykset ovat:
elintarvikevalvontatehtävien luonne ja soveltuvuus kuntien tehtäväksi; -   tehtävien

sääntelytapa ja tehtäviin liittyvä valtion ohjaus ja valvonta;
tehtävien järjestämistapa, erityisesti kunnille säädetyt yhteistoimintavelvoit-
teet.

1.
Elintarvikevalvonnan soveltuvuus kunnan tehtäväksi

Kunnan ja valtion välinen tehtävienjako on pääasiassa tarkoituksenmukaisuusky-symys.
Monet tehtävät ovat olleet historian eri aikoina olleet joko valtion tai kuntien hoidettavana
tai vastuu niiden hoitamisesta on jakautunut molempien kesken. Näin ollen ei myös se,
miltä osin elintarvikevalvonta on kuntien tehtävänä, on lainsäätäjän harkinnassa.

Moniin kuntien lakisääteisiin tehtäviin sisältyy viranomaistoiminnan elementtejä, jotka
edellyttävät kunnan viranomaiselle säädettyjä yksityiskohtaisia toimivaltuuksia laissa.
Esimerkkinä mainittakoon vaikka johtavan lääkärin tehtävät kansanterveystyössä tai
rehtorin tehtävät eri koulumuotoja koskevassa lainsäädännössä. Ne muodostavat kuitenkin
vain pienen osan tehtäväkentässä, jossa pääasiallisena tehtävänä on palveluiden
järjestäminen kuntalaisille kunnan omien toimielinten harkinnan mukaisesti.

Kuntien tehtävänä tulisi olla lähinnä sellaisia tehtäviä, joissa korostuu paikallinen harkinta.
Valtion tehtäväksi puolestaan soveltuvat tehtävät, joissa vaaditaan yh-
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denvertaisuuden turvaamiseksi yhdenmukaista menettelyä, täsmällisesti säädettyjen
perusteiden noudattamista ja yksityiskohtaista ohjausta. Suomen Kuntaliitto on useissa
yhteyksissä todennut, että mm. oikeusturvaan liittyvät tehtävät ja laillisuusvalvontatehtävät
sekä järjestys- ja turvallisuustehtävät tulisi siirtää valtion tehtäviksi. Tällaista linjaa
lainsäädännön kehittämisessä onkin viime vuosina noudatettu kun mm. oikeusaputehtävät
ja holhoustehtävät on siirretty valtiolle.

Elintarvikevalvontatehtävän puhdasta viranomaistehtäväluonnetta kuvaa sekin, että
pakkotoimet, jotka kuntalain mukaan edellyttävät luottamushenkilötoimieli-men päätöstä,
voitaisiin siirtää viranhaltijan ratkaistavaksi. Kuntalain 14.3 §:ään toimivallan siirron rajoitus
lisättiin, koska oikeusturvanäkökohtien ja hallinnon uskottavuuden katsottiin tällaista
rajoitusta edellyttävän. Elintarvikelaissa taas toimivallan siirron mahdollisuutta perustellaan
sillä, että "lautakunnalla tai toimielimellä ei ole kokemusta elintarvikelain mukaisten
päätösten teosta" sekä sillä että toimivallan siirto "nopeuttaa yleensä asioiden käsittelyä,
mikä on myös toimijan etu" (s. 53, 32 §:n yksityiskohtaiset perustelut).

Elintarvikevalvonta on hyvin painottuneesti normien ohjaamaa viranomaistoimintaa.
Toimintaa ohjaa nyt tarkasteltavan olevan lainsäädännön lisäksi 12 Euroopan
yhteisön asetusta, minkä lisäksi elintarvikelaissa annettaisiin peräti 43
asetuksenantovaltuutta. Tehtävän viranomaisluonnetta kuvaa myös se, että myös
pakkotoimet katsotaan esityksessä sellaisiksi tehtäviksi, jotka kuntalain periaatteita
poiketen tulee voida delegoida viranhaltijan ratkaistavaksi. Itse asiassa
lakiehdotuksen perusteella luottamushenkilöille näyttäisi jäävän hyvin vähän
päätettävää.

2.
Tehtävien sääntelytapa ja tehtäviin liittyvä valtion ohjaus ja valvonta

Perustuslain 121.2 §:n mukaan kuntien tehtävistä säädetään lailla. Tämä säännös ei sinänsä
sulje pois lainsäätäjän mahdollisuutta delegoida tehtävistä säätämistä lakia alemmallekin
tasolle, mutta asetus voi koskea vain lailla säädettyjen tehtävien täsmentämistä.

Perustuslakivaliokunta on eräissä lausunnoissaan pyrkinyt vetämään rajaa laissa säädettyjen
tehtävien täsmentämisen ja uusien tehtävien säätämisen välille. Kysymys on lähinnä siitä,
että erilaiset uudet tehtävien hoitotapaa koskevat täsmennykset lisäävät kuntien
kustannuksia. Lausunnossa PeVL 8/1999 vp. (maksukatto terveydenhuollon maksuille)
tällainen sääntely katsottiin lain alaan kuuluvaksi, koska sillä puututtiin kunnan
perustuslaissa suojattuun oikeuteen päättää itse taloudestaan. Lausunnossa 37/2000 vp.
(hoitoon pääsyaika mielenterveyspalveluissa) taas katsottiin kysymyksessä olevan lain
täsmentämisen. Lausunnossa PeVL 14/1999 vp. säädöstasoon katsottiin vaikuttavan sen,
että ministeriölle annetussa valtuudessa oli kysymys EY-velvoitteiden täyttämisestä.

Kuntien tehtäviä täsmentävinä asetuksenantovaltuuksista elintarvikelaissa esimerkkeinä
mainittakoon

42.4 §: MMM:n asetus ensisaapumisvalvonnan järjestämisestä
43.5 §: MMM:n asetus lihantarkastuksesta siihen liittyvästä valvonnasta;

-   45.2 §: STM:n asetus ruokamyrkytysten selvittämisestä ja ilmoittamisesta; 46.3 §: VN:n
asetus erityistilanteisiin varautumisen suunnittelusta.

Uudentyyppisenä ohjauskeinona mainittakoon Elintarvikeviraston laatima valtakunnallinen
valvontaohjelma, joka on otettava huomioon kunnan valvontaohjelman laatimisessa.
Tarkempia säännöksiä molempien sisällöstä annetaan valtioneuvoston asetuksella.

Runsaat asetuksenantovaltuudet sekä valtakunnallinen valvontaohjelma, jonka perusteella
kunnat laativat valvontasuunnitelman, tekevät ehdotetusta laista puitelain.

Ehdotetut asetuksenantovaltuudet ovat yleensä tarkkarajaisia. Asetuk-
senantovaltuuksia on kuntien viranomaisten tehtäviä koskevien säännösten lisäksi
myös muiden viranomaisten tehtäviä sekä elinkeinonharjoittajien velvoitteita
koskevissa säännöksissä.



Kuntien itsehallinnon perustuslainsuojan näkökulmasta ongelmallisena voidaan pitää
sitä, että kuntien toiminnan sisältö tosiasiassa määräytyy pitkälti asetuksentasoisten
säännösten ja osin Elintarvikeviraston laatiman valvontaohjelman muodostaman
kokonaisuuden perusteella. Näin ollen laissa säädettyjen velvoitteiden perusteella on
varsin vaikea arvioida sitä kuntien todellisten velvoitteiden laajuutta ja niiden
rahoituksen riittävyyttä.

Varsin poikkeuksellinen lain 64 §:ssä ehdotettu menettely, jossa Elintarvikevirasto voisi
päättää hallinnollisten toimenpiteiden käyttämisestä yksittäisen kunnan alueella, jos kunnan
omat toimenpiteet ovat riittämättömiä. Jo kysymys olisi kunnan itsehallinnon piiriin selkeästi
kuuluvasta päätösvallasta, sääntely olisi varsin ongelmallinen. Perustuslakivaliokunta katsoi
lausunnossaan 9/1994 vp., että kun-taselvittäjälle annettu toimivaltuus kieltää kunnan
kunnanvaltuuston ja -hallituksen päätösvaltaan kuuluvien päätösten täytäntöönpanoja
saattaa asiat viimekädessä sisäasiainministeriön ratkaistaviksi johti suoranaiseen
puuttumiseen kunnan taloudelliseen päätösvaltaan ja edellytti perustuslain
säätämisjärjestystä.

Ehdotettu 64.2 §:n järjestely koskee asia tehtäväaluetta, jossa kansalaisten
turvallisuus edellyttää nopeaa, ammattimaista ja tehokasta toimintaa. Kysymys ei
ole kunnan ylimpien toimielinten päätösvallan siirtämisestä valtion viranomaiselle,
vaan ratkaisuvallasta, joka kunnassakin on siirrettävissä ammattihenkilöstölle.
Nämä ja hallituksen esityksessä esitetyt perustelut johtavat arvioon, että säännös ei
ole ristiriidassa kunnallisen itsehallinnon perustuslainsuojan kanssa.

3.
Yhteistyövelvoitteet

Elintarvikevalvontalaki sisältäisi myös kunnille asetettuja yhteistyövelvoitteita. Pe-
rustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissaan (mm. PeVL 2/1970 vp., 11/1984 vp,
42/1996 vp, 42/1998 vp., 32/2001 vp, 65,2002 vp.) arvioinut pakollisen yhteistoiminnan
soveltuvuutta kunnalliseen itsehallintoon. Valiokunta on kiinnittänyt huomiota mm.
- yhteistoimintatehtävien ylikunnalliseen luonteeseen,
- siihen, supistaako järjestely oleellisesti yhteistoimintaan osallistuvien kuntien toimialaa
- hallinnon tarkoituksenmukaiseen järjestämiseen tehtäviä hoidettaessa, sekä
- siihen, ettei yksittäinen kunta saa järjestelyssä yksipuolista määräämisvaltaa.

Elintarvikelain 32.1 §:n mukaan kunnan tulee pyrkiä hoitamaan elintarvikevalvontaa
yhdessä toisen kunnan tai kuntayhtymän kanssa. Tässä vai-

4.
Loppuarvio
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aehtoista. Tämä sääntely on sopusoinnussa kunnallisen itsehallinnon
perustuslainsuojan kanssa. Toimeksiantotehtävän hoitamisesta aiheutuneet
kustannukset tulisi kuitenkin tehtävän luonteen mukaisesti korvata erikseen, eikä
osana yleistä valtionosuutta.

Edellä on kiinnitetty huomiota useisiin sellaisiin piirteisiin elintarvikevalvonnan jär-
jestämisessä, jotka huonosti soveltuvat kunnallisen itsehallinnon periaatteisiin. Mikään niistä
ei yksinään loukkaa kuntien itsehallinnon perustuslainsuojaa. Elintarvikevalvonnan sääntely
kokonaisuudessaan on kuitenkin vaikeasti sopeutettavissa kuntien itsehallinnon keskeisiin
ominaispiirteisiin, joihin kuuluu mm. se, että luottamushenkilöhallinnolla on määräävä
asema.

On ilmeistä, että elintarvikevalvonnan luonne ja sen mukainen EY-sääntely edellyttävät
varsin yksityiskohtaista tehtävien hoidon sääntelyä sekä poikkeuksellista valtion ohjausta ja
valvontaa. Samoin se edellyttää tavanomaista laajempaa toimivallan siirtämistä
viranhaltijoille. Paikallista harkintaa edellyttävälle luottamus-henkilöpäätöksenteon merkitys
jää vähäiseksi.

Liitto pitääkin tärkeänä sitä, että juuri käynnistyneen kunta- ja palvelura-
kennehankkeen yhteydessä selvitetään tehtävän siirtäminen valtiolle, jolloin
toissijaisena vaihtoehtona voisi tulla kysymykseen tehtävän hoitaminen kunnan
toimeksiantotehtävänä.

Pidämme tärkeänä, että myös perustuslakivaliokunta toteaisi tehtävien on-
gelmallisuuden kuntien itsehallinnon kannalta ja niiden soveltumisen paremmin

valtion hoidettaviksi.

SUOMEN KUNTALIITTO
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee hallituksen esitystä elintarvikelaiksi

sekä laiksi terveydensuojelulain muuttamisesta (HE 53/2005 vp).

Hyväksymismenettelyt ja elinkeinovapaus

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa elintarvikehuoneistojen ja viranomaisnäytteitä

tutkivien laboratorioiden hyväksymismenettelyä on arvioitu perustuslain 18 §:n 1

momentin takaaman elinkeinovapauden kannalta. Perusteluissa on viitattu

perustuslakivaliokunnan kantaan, jonka mukaan perustuslain pääsääntönä edellyttämästä

elinkeinovapaudesta on mahdollista erityisin perustein poiketa säätämällä elinkeinotoiminta

luvanvaraiseksi. Valiokunta on rinnastanut rekisteröimis- ja ilmoitusvelvollisuuden

tietyissä tilanteissa asiallisesti luvanvaraisuuteen (PeVL 56/2002 vp).

Pidän kyseenalaisena, onko elintarvikehuoneistojen tai viranomaisnäytteitä tutkivien

laboratorioiden hyväksymismenettelyä ylipäätään syytä pitää sellaisena perusoikeuteen

puuttumisena, jonka valtiosääntöoikeudellista sallittavuutta tulisi arvioida perusoikeuksien

yleisten rajoitusedellytysten kannalta. Elintarvikehuoneiston hyväksymismenettelyssä ei

ole kyse itse elinkeinotoiminnan luvanvaraisuudesta vaan elinkeinotoiminnan

harjoittamista koskevasta turvallisuustoimenpiteestä. Se on rinnastettavissa vaikkapa

autokatsastukseen, jolla voi olla myös saman tapaisia elinkemotoiminnan

harjoittamisedellytyksiä koskevia vaikutuksia. Siinäkin tapauksessa, että

hyväksymismenettelyä pidettäisiin elinkeinovapauteen puuttumisena, pidän selvänä, että

tällainen puuttuminen on painavan yhteiskunnallisen tarpeen vuoksi välttämätöntä ja että

muutkin perusoikeuksien rajoitusedellytykset, kuten oikeusturvajärjestelyjen riittävyys,

täyttyvät.
2



Laboratorioiden hyväksyrm^vaatimus ei sekään nähdäkseni ole rinnastettavissa

elinkeinontoirninnan luvanvaraistamiseen. Se koskee vain viranomaisnäytteitä tutkiville

laboratorioille asetettavia luotettavuusvaatimuksia. Jos laboratorioiden

hyväksymismenettelyä kuitenkin pidetään elinkeinovapauteen kajoamisena, pidän

perusoikeuksien yleisten rajoitusedellytysten täyttymistä nytkin selvänä.

Nähdäkseni myöskään eräiden elintarvikkeiden markkinoille saattamisen

elintarvikelakiehdotuksen 8 §:n mukaan edellyttämää lupamenettelyä ei ole syytä arvioida

perustuslain takaaman elinkeinovapauden rajoituksena. Kysymys on saman kaltaisesta

kuluttajien turvallisuutta tavoittelevasta menettelystä kuin esimerkiksi tuoteturvallisuuslain

(914/1986) mahdollistamissa valvontatoimenpiteissä. Perusoikeuksien yleisten

rajoitusedellytysten täyttymisestä ei nytkään olisi epäilystä.

Henkilöiltä, jotka toimivat muun muassa tuoteturvallisuuden tai muun kuluttajansuojelun

kannalta merkityksellisissä tehtävissä, on perusteltua edellyttää erikseen osoitettua

pätevyyttä. Tällaista vaatimusta ei mielestäni ole syytä pitää elinkeinovapauden

rajoituksena. Tämä koskee myös elintarvikelakiehdotuksen 27 §: ssä tarkoitettua

osaamistodistusta.

Hallinnolliset pakkokeinot

Hallinnolliset pakkokeinot, joihin valvontaviranomaisella olisi elintarvikelakiehdotuksen 7

luvun nojalla toimivalta, sisältävät eittämättä oikeuden kajota perustuslain 18 §:n 1

momentissa suojattuun elinkeinovapauteen. Niinpä ehdotuksen 56 §:n 1 momentti antaisi

valvontaviranomaiselle siinä mainituin edellytyksin toimivallan kieltää elintarvikkeen

alkutuotanto, valmistus, maahantuonti, maastavienti, kaupanpito, tarjoilu tai muu luovutus

taikka käyttö elintarvikkeen valmistuksessa. Edellytyksenä on, että "elintarvike tai siitä

annetut tiedot, elintar/ikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto,

alkutaotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai

niiden voidaan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavan terveysvaaran.

Pykälän 2 momentin mukaan kielto voidaan määrätä väliaikaiseksi asian selvittämisen tai

epäkohdan korjaamisen ajaksi''.



Kyseessä on pitkälle menevä puuttuminen elinkeinovapauteen, minkä vuoksi niin

täsmällisyys- ja tarkkarajaisuusvaatimuksiin kuin välttämättömyys- ja

äuhteellisuu^aatimukseenkin on kiinnitettävä erityistä huomiota. Ehdotus ei nykyisellään

täytä perusoikeusrajoitusten yleisiä edellytyksiä. Niinpä lakiehdotuksesta ei esimerkiksi

käy ilmi, mahdollistaako säännös sekä yleiset, esimerkiksi tiettyä elintarviketta koskevat

kieltomääräykset vai onko kiellon aina kohdistuttava vain yksilöityyn

elinkeinonharjoittajaan. Myös edellytysten sääntely on osin epäonnistunutta:

elintarvikkeesta annettavat tiedot esimerkiksi voivat tuskin aiheuttaa terveysvaaraa!

Suhteellisuusperiaatteen kannalta olisi nähdäkseni tärkeää pyrkiä säännöstasolla

varmistamaan, että 56 §:n 1 momentin mukainen kielto annetaan pääsäännön mukaan vasta

sitten, kun muut, esimerkiksi 55 §:ssä tarkoitetut lievemmät keinot eivät ole johtaneet

asiantilan korjaamiseen. Tämä myös merkitsee, että kielto tulisi yleensä aluksi asettaa vain

määräaikaisena. - Oikeusturvajärjestelyt ovat sikäli riittävät, että myös väliaikaista kieltoa

koskevaan päätökseen voitaisiin lakiehdotuksen 73 §:n nojalla hakea muutosta.

Sen sijaan ehdotuksen 57 §:n säännökset elintarvikkeen markkinoilta poistamisesta , jotka

niin ikään rajoittavat elinkeinovapautta, ovat nähdäkseni perusoikeuksien yleisten

rajoittamisedellytysten kannalta ongelmattomat. Sama koskee 58 §:n säännöksiä

omaisuuden haltuunotosta sekä 59 §:n säännöksiä elintarvikkeen käytöstä ja hävittämistä

koskevista päätöksistä. Näitä säännösehdotuksia on arvioitava ensisijaisesti peruslain 15

§:ssä turvatun omaisuudensuojan rajoituksina.

Tarkastusoikeus ja kotirauhan suoja

Lakiehdotuksen 49 § mahdollistaa tarkastuksen kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa ilman

elintarvikealan toimijan suostumusta, jos on perusteltua syytä epäillä elintarvikemääräyksiä

rikotun tai rikottavan laissa rangaistavaksi säädetyllä tavalla ja tarkastus on välttämätön

rikoksen selvittämiseksi tai perusoikeuksien turvaamiseksi. Kotirauhan piirin ulottavaan

tarkastukseen on oikeutettu vain valvontaviranomainen.

Säännösehdotuksessa on pyritty ottamaan huomioon sekä perustuslain 10 §:n 3 momentin

sanamuoto että perusmslakivdiokunnan sitä koskeva lausuntokäytäntö (ks. erit. Pe VL

69/2002 vp). Säännöksen muotoilu antaa kuitenkin aihetta kriittiseen kommenttiin:

perustuslain sanonnan toistaminen säännöksessä ei ole tarpeen.



Säädösvallan delegoiminen

Elintarvikelakiehdotuksen 86 §:n mukaan kunta voisi antaa yleisiä määräyksiä

elintarvikkeisiin liittyvän terveysvaaran ehkäisemiseksi ja elintarvikkeisiin liittyvien

terveydellisten olojen valvomiseksi. Toimivalta vastaa terveydensuojelulain 51.3 §:ssä

nykyisin säädettyä toimivaltaa.

Perustuslakiuudistuksen esitöissä otettiin kantaa perustuslain 80 §:n merkitykseen

kunnalliselle säädösvallalle. Hallituksen esityksessä viitattiin siihen, että kunnille on

vanhastaan osoitettu kunnalliseen itsehallintoon perustuvaa säädösvaltaa ja että tuolloista

oikeustilaa ei ollut tarkoitus tältä osin olennaisesti muuttaa (HE 1/1998 vp). Tähän

lausumaan perustuslakivaliokunta on viitannut mm. lausunnoissaan 3/2000 vp ja 45/2004

vp. Jälkimmäisessä lausunnossaan valiokunta kuitenkin korosti, että kunnallisilla

ympäristönsuojelumääräyksillä voi olla vain lakia täydentävä rooli. Samoin edellytyksin on

myös nyt ehdotettua kunnallista säädösvaltaa pidettävä valtiosääntöoikeudellisesti

sallittuna.

Heimolassa 31.5.2005
Kaarlo Tuori



Veli-Pekka Viljanen

HE 53/2005 vp ELINTARVIKELAIKSI SEKÄ LAIKSI TERVEYDEN-

SUOJELULAIN MUUTTAMISESTA

Eduskunnan perustuslakivaliokunta 31.5.2005

1. Elinkeinovapaus

HL,

Hallituksen esitykseen sisältyy useita säännösehdotuksia, joiden voidaan katsoa rajoittavan

perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvattua elinkeinovapautta.

1. lakiehdotuksen 27 §:n mukaan elintarvikehuoneistossa työskentelevillä, pak-

kaamattomia helposti pilaantuvia elintarvikkeita käsittelevillä henkilöillä tulee olla elintarvi-

kehygieenistä osaamista osoittava osaamistodistus. Todistuksen saaminen edellyttää osaamis-

testin suorittamista tai sitä vastaavaa koulutusta. Kun otetaan huomioon säännöksen taustalla

oleva tärkeä terveyden suojaamista koskeva intressi ja se, että kelpoisuusvaatimusten laatu on

määritelty riittävän tarkasti laissa, ei osaamistodistus muodostu ongelmaksi perustuslain 18 §:n

1 momentin kannalta.

1. lakiehdotuksen 56 §:n mukaan valvontaviranomainen voi kieltää elintarvikkeen

alkutuotannon, valmistuksen, maahantuonnin, maastaviennin, kaupanpidon, tarjoilun tai muun

luovutuksen taikka käytön elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot,

elintarvikkeen tuotanto-, jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto, alku-

tuotantopaikka tai niissä harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voi-

daan perustellusta syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa. Kielto merkitsee erittäin

tuntuvaa puuttumista elinkeinotoiminnan harjoittamiseen. Kiellolla pyritään edistämään ter-

veyttä ja estämään terveysvaaroja, joten sillä on perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät

viime kädessä toisen perusoikeuden turvaamiseen (PL 7 § 1 mom., PL 19 § 3 mom.) liittyvät

perusteet. Ehdotettu muotoilu on kuitenkin ongelmallinen erityisesti perusoikeusrajoi-tuksen

suhteellisuusvaatimuksen kannalta. Suhteellisuusvaatimuksen kannalta olisi asianmukaista, että

myös säännöstasolla kiellon edellytyksenä olisi se, ettei terveysvaaraa voida estää muilla

elinkeinovapauteen lievemmin puuttuvilla keinoilla. Säännöstä tulisi täydentää tällaisella

maininnalla.

Samaa ongelmaa ei sisälly elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruuttamista (61

§) ja laboratorion hyväksymisen perauttamista (62 §) koskeviin säännöksiin. Elintarvike-
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huoneiston hyväksymisen peruuttaminen on nimittäin nimenomaan sidottu siihen, ettei terve-

ysvaaraa voida muulla tavoin estää taikka toiminta on olennaisesti elintarvikemääräysten vas-

taista eikä toimija ole noudattanut valvontaviranomaisen määräyksiä tai kieltoja. Laboratorion

hyväksymisen peruuttamisen edellytyksenä on muun muassa puutteiden korjaamisen laimin-

lyönti ja puutteiden vakavuus. Tältä osin ongelmaa perustuslain 18 §:n näkökulmasta ei siten

ole.

2. Omaisuudensuoja

Perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan kannalta merkityksellisiä säännöksiä ovat

muun muassa valvontaviranomaisen oikeutta oikeus ottaa elintarvike haltuunsa (58 §) ja oikeus

päättää elintarvikkeen käytöstä ja hävittämisestä (59 §). Haltuunoton edellytyksenä on, että

elintarvike aiheuttaa tai on syytä epäillä sen aiheuttavan välitöntä terveysvaaraa eikä muita

toimenpiteitä ole pidettävä riittävinä. Omaisuus on pyrittävä säilyttämään niin, ettei sen laatu

heikkene. Haltuunoton taustalla oleva erittäin painava perusoikeuksien turvaamiseen (= ter-

veyden suojelu) liittyvä yhteiskunnallinen intressi. Suhteellisuusperiaatteen kannalta on olen-

naista, että haltuunotto on säännöksen mukaan viimesijainen keino. Lisäksi on huomattava, että

kyse on omaisuudesta, jota ei voida turvallisesti käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa. Tässä

mielessä omaisuus on olennaisesti menettänyt myös varallisuusarvoaan. Näiden seikkojen

nojalla katson, ehdotettu 58 § huolimatta poikkeuksellisesta luonteestaan omaisuuteen

puuttumisen muotona voidaan säätää tavallisena lakina perustuslain omaisuudensuojasään-

nöksen estämättä.

Myös 59 §:ssä edellytyksenä on käyttömääräyksen osalta, ettei elintarviketta voida

muuttaa määräysten mukaiseksi, ja hävittämismääräyksen osalta, ettei elintarvikkeen käyttö ole

mahdollista taikka että terveydelliset syyt tai elintarvikemääräykset sitä edellyttävät. Ottaen

tässäkin huomioon elintarvikkeiden erityisluonne omaisuutena, johon liittyy herkkä

pilaantuvuus, sekä käyttö- ja hävittämismääräyksen taustalla olevat painavat yhteiskunnalliset

terveysvaaran estämiseen liittyvät perusteet ei ehdotettu sääntely ei ehdotettu sääntely muodostu

ongelmalliseksi omaisuudensuojan näkökulmasta. Suhteellisuusvaatimuksen kannalta olisi

kuitenkin perusteltua, että hävittämismääräyksen osalta kynnystä korotettaisiin lisäämällä

kriteereihin välttämättömyysvaatimus ("jos terveydelliset syyt tai elintarvikemääräykset sitä

välttämättä edellyttävät").

Omaisuudensuojan kannalta potentiaalista merkitystä on myös kustannusten

vastuuta koskevalla 69 §:llä, jonka mukaan elintarvikealan toimija vastaa kustannuksista, joita

sille aiheutuu, kun se noudattaa viranomaisten hallinnollisia pakkokeinoja koskevia päätöksiä.

Säännös on ymmärrettävä tietylle elinkeinotoiminnan alalle normaalisti kuuluvaa taloudellista
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dellisesti vastuussa myös viranomaisten virheellisistä toimista aiheutuvista kustannuksista.

Näiden osalta sovellettavaksi tulevat normaalit vahingonkorvausoikeudelliset säännökset. Näin

ymmärrettynä ehdotettu säännös ei ole ongelmallinen perustuslain 15 §:n kannalta.

3. Elintarvikkeen markkinointi ja sen rajoittaminen (1. lakiehdotuksen 9 ja 65-66 §)

1. lakiehdotuksen 9 §:ssä säädetään vaatimuksista, jotka koskevat elintarvikkeesta annettavia

tietoja. Sen mukaan elintarvikkeen markkinoinnin yhteydessä on annettava elintarvikkeesta

totuudenmukaiset ja riittävät tiedot eikä siitä saa antaa harhaanjohtavia tietoja eikä sillä saa

esittää olevan ihmisen sairauksien ennalta ehkäisemiseen, hoitamiseen tai parantamiseen liit-

tyviä ominaisuuksia eikä viitata sellaisiin tietoihin, ellei muualla lainsäädännössä toisin säädetä.

Tarkempia säännöksiä elintarvikkeen markkinoinnin yhteydessä (tai vast.) annettavista tiedoista

annettaan kauppa- ja teollisuusministeriön asetuksella. Lakiehdotuksen 65 §:n mukaan

elintarvikevirasto voi kieltää elintarvikealan toimijaa jatkamasta elintarvikemääräysten vastaista

markkinointia taikka uudistamasta sellaista tai siihen rinnastettavaa markkinointia. Tietyin

edellytyksin elintarvikevirasto voi turvautua myös laissa säädettyihin hallinnollisiin

pakkokeinoihin. Elintarvikevirasto voi lakiehdotuksen 66 §:n mukaan velvoittaa myös tietyin

edellytyksin toimittamaan markkinoinnin oikaisun.

Kyse on elinkeinotoimintaan liittyvän viestinnän rajoituksista, joiden osalta on

arvioitava niiden sopusointua perustuslaissa turvattuun sananvapauteen (PL 12 § 1 mom.)

nähden. Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti katsonut elinkeinotoimintaan liittyvän vies-

tinnän, kuten mainonnan kuuluvan sananvapauden suojan piiriin, mutta ei sen ydinalueelle

(esim. Pe VL 60/2001 vp). Ehdotettujen sananvapauden rajoitusten taustalla on muun muassa

kuluttajansuojelullisia ja terveyden turvaamista koskevia perusoikeusjärjestelmän kannalta

hyväksyttäviä perusteita. Ehdotetut säännökset eivät estä mainontaa ja muuta markkinointia

sinänsä, vaan korostavat oikeiden ja riittävien tietojen antamista kuluttajille. Tällaisina ne ovat

asianomaisen elinkeinotoiminnan erityisluonne huomioon ottaen myös oikeasuhtaisia. Laissa on

säädetty rajoituksista yleisesti ottaen riittävällä täsmällisyydellä, vaikkakin erityisesti vaatimus,

jonka mukaan elintarvikkeesta on annettava "riittävät tiedot" (9 § 1 mom. 1 kohta), jää ilman

asetustasoista konkretisointia ilmaan. Tältä osin olisi syytä harkita, voitaisiinko tietojen

riittävyysvaatimusta jotenkin täsmentää jo itse lakitekstissä.

Edellä olevin perustein katson kuitenkin, etteivät ehdotetut elintarvikkeiden

markkinointia (vast.) koskevat sananvapauden rajoitukset ole ristiriidassa perustuslain 12 §:n

vaatimusten kanssa.
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4. Tarkastusoikeus (1. lakiehdotuksen 49 §)

1. lakiehdotuksen 49 §:n 2 momentin mukaan valvontaviranomainen voi tehdä kotirauhan piiriin

kuuluvissa tiloissa tarkastuksen ilman elintarvikealan toimijan suostumusta vain, jos on

perusteltua syytä epäillä elintarvikemääräyksiä rikotun tai rikottavan laissa rangaistavaksi

säädetyllä tavalla ja tarkastus on välttämätön rikoksen selvittämiseksi tai perusoikeuksien

turvaamiseksi. Säännös rajoittaa asianmukaisesti kotirauhan piirin ulottuvan tarkastuksen

mahdollisuuden rikoksen selvittämiseksi tai perusoikeuksien turvaamiseksi välttämättömiin

tarkastuksiin. Perustuslakivaliokunta on aiemmin katsonut, ettei minkä tahansa rikoksen sel-

vittämisintressi oikeuttanut kotirauhan piiriin ulottavaan tarkastukseen (ks. valiokunnan käy-

tännöstä PeVL 40/2002 vp, PeVL 69/2002 vp ja PeVL 7/2004 vp). Kun kuitenkin otetaan

huomioon elintarvikevalvonnan erityisluonne ja vahva kytkentä terveysvaarojen ehkäisemiseen,

voidaan tässä yhteydessä ehdotettua tarkastusoikeutta pitää perustuslain 10 §:n 1 ja 3

momentissa turvatun kotirauhan suojan kannalta mahdollisena. Perustuslain 124 §:n kannalta on

merkityksellistä, että tarkastusoikeus on rajattu koskemaan vain valvontaviranomaista eikä

ulkopuolista asiantuntijaa.

Sen sijaan 49 §:n 2 momentin viittaus elintarvikealan toimijan suostumukseen

tarkastuksen perustana siinäkin tapauksessa, etteivät perustuslain 10 §:n 3 momentin edelly-

tykset täyttyisi, on perustuslakivaliokunnan käytännön valossa ongelmallinen (ks. PeVL

19/2000 vp). Lakiehdotus ei sisällä säännöksiä siitä, millaisissa tilanteissa tai millä edellytyksin

tarkastus kotirauhan piirissä voidaan toimittaa elintarvikealan toimijan suostumuksella.

Perusoikeussuojan jättämistä asianomaisen suostumuksen varaan voidaankin pitää periaat-

teellisesti ongelmallisena. Tämän vuoksi lakiehdotuksen 49 §:n 2 momentista tulisikin poistaa

sanat "ilman elintarvikealan toimijan suostumusta".
5. Muutoksenhakusäännökset (1. lakiehdotuksen 9 luku)

1. lakiehdotus sisältää useita muutoksenhakuoikeutta koskevia säännöksiä. Ehdotetuissa 73-75

§:ssä on sinänsä turvattu perustuslain 21 §:n 1 momentin edellyttämä oikeus saada yksilön

oikeuksia ja velvollisuuksia koskeva päätös riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi

järjestämällä muutoksenhaku hallinto-oikeuteen. Sen sijaan jatkovalitusoikeus hallinto-oikeuden

päätökseen on kyseisissä säännöksissä saatettu valituslupajärjestelmän piiriin.

Tältä osin ehdotus on merkityksellinen perustuslain 21 §:n 2 momentin kannalta,

jonka mukaan muun muassa oikeus hakea muutosta on yksi niistä oikeudenmukaisen oikeu-

denkäynnin takeista, jotka turvataan lailla.



Perustuslakivaliokunta on aikaisemmin lukuisissa yhteyksissä korostanut vali-

tuslupajärjestelyn poikkeuksellisuutta hallintolainkäytössä ja tähdentänyt, että lupajärjestelmän

laajentamiseen uusiin asiaryhmiin tulee suhtautua pidättyvästi. Valiokunta on lähtenyt siitä, ettei

Suomen hallinto-oikeudelliseen oikeusturvajärjestelmään pääsääntönä kuuluvasta oikeudesta

valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tule kevyin perustein poiketa (ks. esim. PeVL 19/2002

vp ja Pe VL 4/2005 vp).

Kun otetaan huomioon se, että lakiehdotus sisältää useita hyvin pitkälle meneviä

viranomaisten hallinnollisia pakkokeinoja koskevia säännöksiä, voidaan näin kattavaa valitus-

lupajärjestelmää pitää merkittävänä oikeusturvaongelmana. Viittaan esimerkiksi siihen, että

muun muassa valvontaviranomaisen kieltopäätös (56 §) ja elintarvikehuoneiston hyväksymisen

peruuttamista koskeva päätös (61 §) sekä elintarvikeviraston laboratorion hyväksymisen

peruuttamista koskevat päätökset (62 §) merkitsevät varsin tuntuvaa puuttumista perustuslaissa

turvattuun oikeuteen harjoittaa elinkeinotoimintaa (PL 18 § 1 mom.).

Valituslupajärjestelmän kattavuutta tulisikin vielä arvioida uudelleen ja poistaa

sen piiristä ainakin sellaiset viranomaisratkaisut, jotka hyvin merkittävällä tavalla puuttuvat

yksityisten elinkeinon harjoittamisen vapauteen tai muuhun perusoikeuteen.

6. Kunnalliset elintarvikemääräykset (1. lakiehdotus 86 §)

1. lakiehdotuksen 86 §:n mukaan kunnan elintarvikeviranomainen voi antaa "yleisiä määräyksiä

elintarvikkeisiin liittyvän terveysvaaran ehkäisemiseksi ja elintarvikkeisiin liittyvien ter-

veydellisten olojen valvomiseksi". Kyseinen määräystenantovaltuus on hyvin avoin. Se täs-

mentyy ainoastaan määräysten tarkoituksen perusteella.

Kunnan viranomaisen norminantovaltaa on arvioitava "muun viranomaisen"

norminantovaltaa koskevan perustuslain 80 §:n 2 momentin ja kuntien itsehallintoa koskevan

perustuslain 121 §:n perusteella. Perustuslain 80 §.n 2 momentin mukaan muu viranomainen

voidaan lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn

kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta sää-

detään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee kuitenkin olla soveltamisalaltaan

täsmällisesti rajattu. Vaikka säännös ensisijaisesti tarkoittaa valtion viranomaisia, on perustus-

lain esitöiden mukaan säännöksessä ilmaistuja periaatteita noudatettava myös osoitettaessa

säädösvaltaa kunnille (HE 1/1998 vp, s. 133).

Kunnan elintarvikeviranomaisen norminantovaltaa voidaan sinänsä perustella

elintarvikevalvontaan mahdollisesti liittyvillä paikallisilla erityisolosuhteilla, mutta ehdotetussa

muodossa norminantovaltuus ei täytä perustuslain edellyttämää täsmällisen rajauksen vaa-
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timusta. Kunnan elintarvikeviranomaisen määräystenantovaltaa tuleekin olennaisesti täsmentää

ja rajata, jotta lakiehdotus olisi tältä osin käsiteltävissä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.

Määräystenantovaltuus tulisi selvästi kytkeä paikallisiin erityisoloihin ja siitä tulisi ainakin

jollakin tarkkuudella ilmetä, minkä tyyppisiä ja keneen kohdistuvia määräyksiä kunnan

elintarvikeviranomainen voisi antaa.

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysperustelujen mukaan kunnat ovat varsin

laajalti käyttäneet mahdollisuutta kunnallisten terveydensuojelumääräysten antamiseen. Niihin

on sisältynyt myös elintarvikkeita koskevia määräyksiä. Eniten on annettu määräyksiä tori- ja

muusta ulkomyynnistä sekä suurista yleisötilaisuuksista. Jos tällaisia paikallisia määräyksiä

edelleen pidetään välttämättöminä tulisi määräystenantovaltuus selkeästi kohdentaa juuri

tämäntyyppisiin asiaryhmiin.

7. Asetuksenantovaltuudet

Lakiehdotukset sisältävät hyvin lukuisan määrän asetuksenantovaltuuksia. Niiden yksityis-

kohtaista arviointia vaikeuttaa se, että koko lainsäädäntö liittyy hyvin kiinteästi Euroopan

yhteisöjen lainsäädäntöön (ks. 1. lakiehdotuksen 3 §), jolloin sääntely muodostaa hyvin vai-

keasti hallittavissa olevan lakitasoisesta ja asetustasoisesta kansallisesta sääntelystä sekä EY:n

lainsäädännöstä muodostuvan kokonaisuuden.

Asetustasoisen sääntelyn tarvetta käsillä olevassa sääntely-yhteydessä korostaa

tarvittavan sääntelyn yksityiskohtaisuus ja teknisluonteisuus. Yleisesti ottaen ehdotetut ase-

tuksenantovaltuudet näyttävät asianmukaisella tavalla rajoittuvan tarkempien säännösten an-

tamiseen asioista, joista lakiin ehdotetaan otettavaksi perusteita koskevat säännökset. Tällaisessa

vahvasti puitesääntelyn luonteisen sääntelymallin tapauksessa on kuitenkin syytä korostaa

perustuslakivaliokunnan usein toistamaan tapaan, että perustuslain 80 § rajoittaa myös

valtuuksien perusteella annettavien asetusten ja muiden lakia alemmanasteisten säädösten

sisältöä (ks. esim. PeVL 40/2002 vp ja PeVL 2/2004 vp).

8. Ulkopuoliset asiantuntijat

1. lakiehdotuksen 36 §:n mukaan valvontaviranomainen voi valvonnassa käyttää apunaan

ulkopuolisia asiantuntijoita. Nämä voivat tehdä viranomaisvalvontaa varten tarvittavia tarkas-

tuksia, tutkimuksia ja selvityksiä. Ehdotettu sääntely täyttää arvioni mukaan perustuslain 124

§:n vaatimukset julkisen hallintotehtävän siirtämisestä muulle kuin viranomaiselle. Erityisesti on

syytä mainita siitä, että 36 §:n 2 momentissa varmistetaan säädöstekstin tasolla tietyt oike-

usturvatakeet myös ulkopuolisen asiantuntijan toiminnassa. Lisäksi tälle asetetaan 36 §:n 1



momentissa pätevyysvaatimuksia, jotka osaltaan turvaavat asiantuntijoiden asianmukaista

toimintaa. Mahdolliset hallinnolliset päätökset tekisi tarkastusten, tutkimusten ja selvitysten

pohjalta aina valvontaviranomainen. Ulkopuolisen asiantuntijan tarkastusoikeus ei kattaisi

kotirauhan piiriin ulottuvia tarkastuksia, joten asiantuntijalla ei olisi merkittävää julkisen vallan

käyttöä koskevia tehtäviä.



Mikael Hiden

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 31.5.2005 KELLO 10.30 HE
53/05 vp elintarvikelaiksi sekä laiksi terveydensuojelulain
muuttamisesta

Esitykseen sisältyvät lakiehdotukset merkitsevät nykyisten pääasiassa 1990-luvulla

annettujen lakien uudistamista tai muuttamista. Ehdotukset eivät näytä tuovan mitään

oleellista uutta nykyiseen säätelyyn, vaan sisältävät lähinnä täsmennyksiä, EU-säännöstöjen

huomioon ottamista ja tarkennuksia asetuksen tasolle tapahtuvaan delegointiin.

Säännösehdotukset ja esityksen säätämisjärjestysperustelut eivät näytäkään sisältävän mitään

varsinaisia ongelmia valtiosäännön kannalta. Joitakin yksityiskohtia elintarvikelakia

koskevassa ehdotuksessa on kuitenkin aihetta lyhyesti tarkastella.

Lakiehdotuksen sisältyy joissakin kohdin sellaisia valtuutuksia asetuksen antajalle -lähinnä

ministeriölle - joissa asetuksen antajalle ilmeisesti jää huomattavasti liikkumatilaa ja joissa

samalla kuitenkin on kysymys yksilön etuja ja toimintamahdollisuuksia merkittävästi

koskevasta sääntelystä. Tällaisia lainkohtia ovat ainakin 10 §:n 2 momentti, 11 §:n 2

momentti ja 15 §:n 4 momentti, ehkä myös 27 §:n 3 momentti. Säätelyn kohteiksi eivät

tällaisissa tilanteissa välttämättä rajaudu vain jotkin suppeat spesialisoituneet ryhmät.

Kysymys saattaisi ansaita valiokunnan huomiota norminantovallan

delegointimahdollisuuksia koskevan PL 80 §:n mlkinnan kannalta. Olisin kuitenkin

taipuvainen ajattelemaan, että kyseiset valtuutukset voidaan katsoa PL 80 §:n mukaisiksi.

Syynä olisi lähinnä se, että kyseessä on ensi sijassa ammatilliseen toimintaan kohdistuva ja

(myös) erityistietämystä vaativa ja teknisluontoisia elementtejä koskeva sääntely, joka

samalla on altis alan kehityksen tuomille muutostarpeille.

Esityksen perustelujen säätämisjärjestysjaksossa on kosketeltu ehdotusten suhdetta

kunnallisen itsehallinnon suojaan. Perustelut eivät tässä vaadi lisäkommentteja. Parissa

kohdassa ei kuitenkaan näytä aivan selvältä, kuinka hyvin ehdotus vastaa PL 121,2 §:n

vaatimusta, jonka mukaan kunnan tehtävistä säädetään lailla. Erityistilanteisiin varautumista

koskevan 46 §:n mukaan on valtakunnallisen erityistilanteisiin varautumista koskevan

suunnitelman lisäksi kunnan valvontaviranomaisen laadittava kuntaa koskeva vastaava

suunnitelma. Valtioneuvoston asetuksella annetaan "tarkempia säännöksiä" suunnitelman

"sisällöstä" ja laatimisesta. Perusteluissa viitataan valtakunnallisen suunnitelman osalta
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siihen, että tällaista suunnitelmaa edellyttää valvonta-asetuksen 4 artiklan 2 e kohta. En ole

tätä asetuskohtaa tarkistanut, mutta jos se ei, niin kuin oletan, varsinaisesti säätele

kunnallisen suunnitelman sisältöä, jää ehdotetun asetuksenantovaltuuden suhde PL 121,2 §:n

vaatimukseen merkittävästi riippumaan siitä, mitä valta antaa tarkempia säännöksiä

suunnitelman "sisällöstä" voi käytännössä merkitä - kun tehtävä suunnitelma kai kuitenkin

on tarkoitettu noudatettavaksi. Kun lain säännös ei kunnan suunnitelman sisällöstä paljoa

sano, voisi ehdotettu sisällön "tarkempi" säätely tulla merkitsemään kunnan velvollisuuksien

ulottuvuuksien merkittävääkin osoittamista asetuksen tasolla. Perusteluissa (s.62) todetaan,

että säännös vastaa voimassa olevan terveydensuojelulain 8 §:ää. Tämä ei pidä oikein

paikkaansa, koska mainitussa 8 §:ssä ei ole mitään asetuksenantovaltuutta ja koko ko.

laissakin näyttää olevan vain aivan yleinen valtuutus tarkempien täytäntöönpanosäännösten

antamiseen asetuksella (60 §).

Samankaltainen kysymys asetuksenantovaltuuden suhteesta PL 121,2 §:n vaatimukseen

voidaan liittää myös lakiehdotuksen 48 §:n 5 momentissa tarkoitettuun valtuuteen antaa

asetuksella tarkempia säännöksiä pykälässä tarkoitetusta kunnan valvontasuunnitelmasta.

Ehdotuksen 49 § koskee viranomaisen oikeutta tarkastusten tekemiseen. Säännöksen 2

momentissa on erikseen säädetty mahdollisuudesta ulottaa tarkastus kotirauhan piiriin

kuuluviin tiloihin. Tämä tarkastusoikeus koskee lainkohdan mukaan vain

valvontaviranomaista eikä siten koske laissa tarkoitettuja ulkopuolisia asiantuntijoita.

Säännöksen 3 momentin mukaan eläinlääkärin tehtävissä tarkastuksissa on vain

lä^neläinlääkärillä oikeus tehdä tarkastus kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa. Ehdotettu

säätely vaikuttaa asianmukaiselta. Pari pientä kommenttia on kuitenkin paikallaan esittää.

Lähden siitä, että ko. säännöksillä ei ole tarkoitettu perustaa ko. viranomaisille

voimankäyttöoikeutta   sellaisissa tilanteissa, joissa ko. tilan haltija vastustaa tarkastuksen

suorittamista, vaan viranomaisen on tällaisissa tilanteissa turvauduttava poliisin virka-apuun

.(Virka-apua koskee ehdotuksen 82 §.) On ehkä harkintakysymys , pitäisikö tästä mainita

erikseen myös säännöksissä, kuten on tehty esim. Rakennussuojelulain 18,2 §:ssä.

Toinen kommentti liittyy 49 §:n 2 momentin kohtaan, jonka mukaan korirauhan piiriin

kohdistuva tarkastus on mahdollinen, jos se on "välttämätön rikoksen selvittämiseksi tai

perusoikeuksien turvaamiseksi". Sanonta vaikuttaa sikäli "turvalliselta", että se on suoraa

lainaa sanonnasta, jota käytetään kotirauhan suojaan puuttumismahdollisuutta koskevassa PL



10 §:n 2 momentissa. Tällainen perustuslain tekstin käyttö on kuitenkin ongelmallista ja

pitkälle vietynä jonkinlainen epätapa.

Kun perustuslaissa todetaan esim. perusoikeussäännöksissä jotain siitä, mitä lailla voidaan

säätää, merkitsee se yleensä sitä, että tavallisessa laissa konkretisoidaan, rajataan, osoitetaan

missä tarkoituksessa jne. Lainsäätäjä ja viime kädessä juuri perustuslakivaliokunta valvoo,

että säädettävä laki täyttää perustuslaissa asetetut edellytykset. Vastaavasti jää lainsoveltajan

käytännössä ensisijaiseksi tehtäväksi -perustuslakitaustan kyllä huomioon ottaen - pitää

silmällä sitä, että laissa osoitettuja normeja noudatetaan. Jos sen sijaan tavallista lakia

säädettäessä pidetään riittävänä sitä, että perustuslaissa osoitetut yleiset kriteerit vain

siirretään sellaisinaan lakitekstiin, ei lain säätämisessä tältä osin tule arvioiduksi , mikä olisi

perustuslainmukaista (eikä käytetä perustuslain puitteissa mahdollista poliittista

harkintavaltaa), ja sisällön antaminen perustuslaissa osoitetuille vaatimuksille jää lähinnä

vain lainsoveltajien vastuulle. Tällaista perustuslain säännösten sisällön

määrittelyn/perustuslain noudattamisen valvonnan osittaista liu'uttamista lain

säätämisvaiheesta lain soveltamisvaiheeseen ei mielestäni ole mitään syytä suosia.

Ehdotuksen 49, 2 §:ssä vaikuttaa PL 10 §:n sanontojen käyttäminen hiukan päälle liimatulta.

Jos käytetään sanontaa "ja tarkastus on välttämätön rikoksen selvittämiseksi", voitaisiin

kysyä, kattaako muotoilu esim. tarkastukset, joiden ensisijaisena tarkoituksena on rikoksen

jatkamisen estäminen. Tätä merkittävämpää on kuitenkin kysymys siitä, mitä tarkoittaa tässä

''(välttämätön)...perusoikeuksien turvaamiseksi." Jääkö täysin soveltavan viranomaisen

varaan , milloin hän (rikosten selvittämistilanteiden ulkopuolella) katsoo olevan kysymys

perusoikeuksien turvaamisesta?   Minkä perusoikeuksien suojaa on elintarvikeviranomainen

oikeutettu virkatoimissaan valvomaan? Oireena jonkinlaisesta epämääräisyydestä voidaan

pitää sitä, että perustelujen ( s. 64) mukaan tarkastus voitaisiin tällä perusteella tehdä silloin ,

kun sen avulla voitaisiin ehkäistä tai estää vakavan terveysvaaran syntyminen tai sen

laajeneminen. Minusta oikea menettely tässä ei ole perustuslain yleisen tekstin lainaaminen

säännökseen , vaan esim. perusteluissa viitatun tarkoituksen kirjoittaminen säännökseen ja

se, että perustuslakivaliokunta arvioi tällaisen säännöksen soveltuvuutta PL 10,2 §:ssä

asetettuihin vaatimuksiin.

Säännökset 55 -60 §:ssä koskevat hallinnollisia pakkokeinoja. Näihin keinoihin sinänsä ei

ole huomauttamista. Hieman kuitenkin voisi kysyä, onko aiheellista, että kaikkien näiden
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pakkokeinojen käyttämisvalta voidaan 32 §:n 3 momentin nojalla siirtää yksittäiselle

viranhaltijalle ilman mitään esim. toimenpiteen kiireellisyyteen liittyvää vaatimusta.

Ehdotuksen 86 §:n mukaan kunnan elintarvikeviranomainen voi antaa yleisiä määräyksiä

"elintarvikkeisiin liittyvän terveysvaaran ehkäisemiseksi ja elintarvikkeisiin liittyvien

terveydellisten olojen valvomiseksi." Jos olen ymmärtänyt oikein , tarkoituksena on (lain 79

,1 §:n ja 87,3 §:n nojalla), että näiden määräysten rikkomisesta voidaan RL 44: 1 §:n (mm.

elintarvikelain ... "taikka niiden nojalla annetun säännöksen tai yleisen tai yksittäistapausta

koskevan määräyksen vastaisesti...") nojalla tuomita rangaistukseen terveysrikoksesta.

Perustelujen mukaan (s. 74) säännös vastaa voimassa olevan terveydensuojelulain 51 §:n 3

momenttia. Järjestelytyypin kannalta tämä sinänsä pitää paikkansa. Terveydensuojelulain ko.

säännös on kuitenkin säädetty vuonna 1994 eikä sitä säädettäessä siten ole vielä oltu

sidottuja sen kummemmin vuonna 1995 uudistettuun perusoikeussäännöstöön kuin uuden

perustuslain 80 §:ssä säädösvallan delegaatiolle asetettuihin rajoihin.

Perustuslain 80 §:ssä on ensisijaiseksi säädösvallan delegoinnin kohteeksi säädetty

asetuksenantaja. Mahdollisuus delegoida säädösten antamisvaltaa muille viranomaisille,

esim. kunnallisille viranomaisille, on säädetty ahtaammaksi. Kuten järjestyslain (612/2003)

säätämisen yhteydessä selvästi kävi ilmi, ei se seikka, että aikaisemmin oli vakiintuneesti

annettu kunnallisia järjestyssääntöjä, enää perusoikeusuudistuksen ja uuden perustuslain

säätämisen jälkeen riittänyt perusteeksi saman järjestelyn jatkamiselle, vaan pidettiin

välttämättömänä , että järjestyksen ylläpitämiseksi tarpeelliset säännökset annettiin lailla

(pevl 20/HE 20/02 vp).

Minusta on selvää, että ehdotuksen 86 §:ssä tarkoitetut kunnalliset elintarvikemääräykset

ovat yleisesti noudatettavaksi ja oikeudellisesti velvoittavaksi tarkoitettuja normeja. Niiden

antamisessa ei ole kysymys vain joidenkin laissa konkreettisesti osoitettujen normien

tarkentelusta tai konkreettisesta täytäntöönpanosta, vaan niiden antamiseen liittyy paljon

harkintavaltaa . Tätä normeerausvaltaa ei nähdäkseni voida leimata yksilön oikeuksien ja

velvollisuuksien kannalta merkitykseltään vähäpätöiseksi. Se seikka, että ko. normeja

sovelletaan vain yhden kunnan alueella, ei tässä ole (kuten ei järjestyssääntöjenkään

kohdalla) merkittävää. Jo aivan yleisesti voitaisiin nähdäkseni katsoa, että näin merkittävää

ja harkinnanvaraiseksi jätettyä norminantovaltaa ei PL 80 §:n puitteissa voida osoittaa

viranomaiselle.



Asiassa on lisäksi otettava huomioon rikosoikeudellinen laillisuusperiaate, johon

perustuslakivaliokunta kiinnitti huomiota myös em. järjestyslakiasiassa. Perustuslain 8 §:ssä

edellytetään, että teon rangaistavuus säädetään laissa. Jos tarkoituksena on, että kunnallisten

elintarvikemääräysten rikkomiseen voisi liittyä rangaistusvastuu, ei nyt ehdotettu järjestely

ole sopusoinnussa PL 8 §:n kanssa.
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Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut

HE 53/2005 vp Versio 0.1

—        oikeusministeriö.

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi elintarvikelaki ja muutettavaksi terveyden-

suojelulakia. Tarkoituksena on EY:n elintarvikevalvontasääntelyn säädöskehitystä vas-

taavasti yhdistää elintarvikelain, eläimistä saatavien elintarvikkeiden elintarvikehygie-

niasta annetun lain ja terveydensuojelulain säännökset elintarvikevalvonnasta yhdeksi

kokonaisuudeksi. Esityksessä pyritään täsmentämään säännöksiä alemmanasteisten sää-

dösten antamisesta ja hallinnollisten pakkokeinojen käyttämisestä perustuslain ja EY:n

elintarvikelainsäädännön edellyttämällä tavalla. Elintarvikelakiehdotus sisältää lisäksi

säännöksiä muun ohella elintarvikevalvontaa harjoittavien valvontaviranomaisten tehtä-

vistä ja toimivaltuuksista, kunnan yleisistä elintarvikevalvontatehtävistä ja muutoksen-

hausta viranomaisten päätöksiin.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan 1 päivänä tammikuuta 2006.
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tuslain useiden perusoikeuksien näkökulmasta. Monet ehdotetuista säännöksistä ovat

merkityksellisiä perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun elinkeinovapauden ja 15 §:ssä

suojatun omaisuuden samoin kuin perustuslain 19 §:n 3 momentin sisältämän väestön

terveyden edistämisvelvoitteen näkökulmasta sekä 20 §:n 2 momentissa olevan

säännöksen kannalta oikeudesta terveelliseen ympäristöön. Sääntelyä tarkastellaan pe-

rusteluissa myös perustuslain 10 §:ssä turvatun kotirauhan ja 21 §:n oikeudenmukaisen

oikeudenkäynnin näkökulmasta. Merkitystä on lisäksi perustuslain 80 §:n säännöksillä

lain alasta, 124 §:n säännöksillä julkisen hallintotehtävän antamisesta muulle kuin vi-

ranomaiselle sekä 121 §:n säännöksillä kunnallisesta itsehallinnosta. Perustelujen mukaan

lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä.
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VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Elinkeinovapaus

Hyväksymismenettelyt. Elintarvikehuoneiston on elintarvikelakiehdotuksen 13 §:n 1

momentin mukaan oltava asianomaisen valvontaviranomaisen hyväksymä ennen toi-

minnan aloittamista tai toiminnan olennaista muuttamista. Myös elintarvikenäytteitä

tutkivien laboratorioiden on oltava elintarvikeviraston hyväksymiä.

Ehdotettu sääntely vaikuttaa elinkeinon harjoittamisen oikeuteen. Sääntelylle on

perustuslain 19 §:n 3 momentin ja 20 §:n 2 momentin kannalta hyväksyttävät väestön

terveyden ja ympäristön terveellisyyden edistämiseen liittyvät syyt. Sääntely ei ole pe-

rustuslain 18 §:n 1 momentin kannalta ongelmallista.

Hallinnolliset pakkokeinot. Valvontaviranomainen voi elintarvikelakiehdotuksen 56 §:n 1

momentin nojalla kieltää elintarvikkeen alkutuotannon, valmistuksen, maahan-

f 11/\n n ir*     mQQdtox/lontlltl L~aili-\ar*-r\l/-1/-v-t-i tori Ailim +ai   mmm
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elintarvikkeen valmistuksessa, jos elintarvike tai siitä annetut tiedot, elintarvikkeen tuo-

tanto-Jalostus- tai jakeluvaihe taikka elintarvikehuoneisto, alkutuotantopaikka tai niissä

harjoitettava toiminta ovat sellaiset, että ne aiheuttavat tai niiden voidaan perustellusta

syystä epäillä aiheuttavan vakavaa terveysvaaraa. Kielto voidaan pykälän 2 momentin

perusteella määrätä väliaikaiseksi. Lakiehdotuksen 61 § sisältää säännökset elintar-

vikehuoneiston ja 62 § laboratorion hyväksymisen peruuttamisesta.

Elintarvikkeiden tuotannon, valmistuksen, tuonnin ja viennin sekä luovutuksen ja

käytön kieltäminen merkitsee puuttumista perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvattuun

elinkeinovapauteen. Ehdotusta on näin ollen arvioitava perusoikeuksien yleisten rajoi-

tusedellytysten, erityisesti sääntelyn hyväksyttävyyden ja suhteellisuuden, kannalta.

Kiellolla pyritään edistämään väestön terveyttä ja estämään terveysvaaroja, joten sillä on

perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. Kielto ei kuitenkaan ole aivan

ongelmaton perusoikeusrajoitusten oikeasuhtaisuuden näkökulmasta. Sääntelyä on
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asianmukaista täydentää maininnalla, jonka mukaan kiellon edellytyksenä on, ettei

terveysvaaraa voida estää elinkeinovapauteen lievemmin puuttuvilla muilla keinoilla.

Elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruuttaminen on ehdotuksessa sidottu siihen,

ettei terveysvaaraa voida muulla tavoin estää taikka toiminta on olennaisesti elin-

tarvikemääräysten vastaista eikä toimija ole noudattanut valvontaviranomaisen määrä-

yksiä tai kieltoja. Laboratorion hyväksymisen peruuttamisen edellytyksenä on elintarvi-

keviraston osoittamien puutteiden korjaamisen laiminlyönti ja puutteiden vakavuus. Oi-

keasuhtaisuuden kannalta merkittävää on, että hyväksymisen peruuttaminen on molem-

missa tapauksissa viimesijainen keino. Sääntely ei muodostu ongelmalliseksi perustuslain

18 §:n 1 momentin kannalta.

Omaisuudensuoja

Elintarvikelakiehdotuksen 58 §:n mukaan valvontaviranomainen voi ottaa elintarvikkeen

haltuunsa, jos se aiheuttaa tai sen on syytä epäillä aiheuttavan välitöntä terveysvaaraa.

Lakiehdotuksen 59 § sisältää säännökset valvontaviranomaisen toimivallasta päättää

elintarvikemääräysten vastaisten elintarvikkeiden käytöstä tai luovuttamisesta muuhun

tarkoitukseen sekä hävittämisestä. Sääntely on merkityksellistä perustuslain 15 §:ssä

turvatun omaisuudensuojan kannalta.

Sääntelyn taustalla on väestön terveyden suojaamiseen liittyvä hyväksyttävä ja

painava syy. Merkitystä on myös sillä, että kysymys on omaisuudesta, joka on menettänyt

varallisuusarvoaan sen vuoksi, ettei sitä voida käyttää alkuperäiseen tarkoitukseensa.

Oikeasuhtaisuuden näkökulmasta olennaista on elintarvikkeen haltuunoton viimesi-

jaisuus keinona välittömän terveysvaaran torjumiseksi. Omaisuus on haltuunoton yhte-

ydessä lisäksi pyrittävä säilyttämään sen laatua heikentämättä. Elintarvikkeen käyttöä ja

hävittämistä koskevaa päätöstä tehtäessä viranomaisen on pyrittävä omistajan taloudel-

lisen menetyksen minimoimiseen. Nämä seikat huomioon ottaen ehdotetut säännökset

eivät ole perustuslain kannalta ongelmallisia.

Kotirauha

Elintarvikelakiehdotuksen 49 §:n 2 momentti koskee valvontaviranomaisen oikeutta

tehdä kotirauhan piiriin ulottuvia tarkastuksia. Ehdotuksen mukaan tarkastus voidaan
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tehdä kotirauhan piiriin kuuluvissa tiloissa ilman elintarvikealan toimijan suostumusta

vain, jos on perusteltua syytä epäillä elintarvikemääräyksiä rikotun tai rikottavan laissa

rangaistavaksi säädetyllä tavalla ja tarkastus on välttämätön rikoksen selvittämiseksi tai

perusoikeuksien turvaamiseksi.

Sääntely on merkityksellistä perustuslain 10 §:n 1 momentissa turvatun kotirauhan

kannalta. Saman pykälän 3 momentin nojalla lailla voidaan säätää perusoikeuksien

turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä kotirauhan piiriin ulottuvista

toimenpiteistä.

Ehdotettu säännös näyttää osin perustuvan oletukseen, että valvontaviranomaisella

on toimivalta tehdä kotirauhan piiriin ulottuvia tarkastuksia tarkastettavan suostumuksella

ja että viranomaisen tällaisesta toimivallasta ei sen vuoksi ole tarpeen säätää lailla muuten

kuin välillisesti. Perustuslakivaliokunta on katsonut, ettei kyseisen kaltainen sääntely ole

sopusoinnussa perustuslain 2 §:n 3 momentissa vahvistettuun oikeus-valtioperiaatteeseen

sisältyvän vaatimuksen kanssa, jonka mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin.

Valiokunta on pitänyt tällaista henkilön suostumukseen perustuvaa kotirauhan piiriin

ulottuvaa tarkastusta koskevaa sääntelyä myös perustuslain 10 §:n säännösten vastaisena,

kun lakiehdotus ei ole sisältänyt perusoikeussuojaan puuttuvalta lailta edellytettyjä

tarkkuuden ja täsmällisyyden vaatimukset täyttäviä säännöksiä siitä, millaisissa tilanteissa

tai millä edellytyksillä viranomainen voi tällaisen tarkastuksen tehdä. Merkityksellistä

tästä näkökulmasta on ollut myös suostumuksen antamista ja peruuttamista koskevien

säännösten puuttuminen sekä sääntelyyn liittyvä epäselvyys suostumuksen antamisen

aitoudesta ja vapaaseen tahtoon perustuvuudesta (PeVL 19/2000 vp, s. 3—4, ks. myös

eduskunnan oikeusasiamiehen kertomus vuodelta 2004 (K 9/2005 vp, s. 126).

Elintarvikelakiehdotuksen 49 §:n 2 momenttiin ei sisälly valiokunnan edellyttämiä

perusoikeusrajoituksen tarkkarajaisuuden ja täsmällisyyden vaatimukset täyttäviä

säännöksiä. Valiokunta ei ylipäätään ole vakuuttunut suostumukseen perustuvaa tarkas-

tusoikeutta koskevan sääntelyn tarpeellisuudesta. Suostumukseen viittaava maininta on

siten poistettava momentista, jotta lakiehdotus voidaan tältä osin käsitellä tavallisen lain

säätämisjärjestyksessä.
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Ehdotuksessa on muutoin sinänsä otettu huomioon perustuslakivaliokunnan edel-

lyttämät kotirauhan piiriin puuttumisen vaatimukset (ks. PeVL 69/2002 vp, s. 2, PeVL

7/2004 vp, s. 2). Valiokunta huomauttaa kuitenkin siitä, että lakiehdotuksessa on lähes

sellaisenaan toistettu perustuslain 10 §:n 3 momentin säännös, jonka mukaan "lailla voi-

daan säätää perusoikeuksien turvaamiseksi tai rikosten selvittämiseksi välttämättömistä

kotirauhan piiriin ulottuvista toimenpiteistä". Perustuslain jonkin säännöksen sisällön

toistamiselle laissa ei sinänsä ole valtiosäännöstä johtuvia esteitä, vaikka siihen ei olekaan

syytä pyrkiä (PeVL 31/2002 vp, s. 2/II).

Perustuslain 10 §:n 3 momenttiin sisältyy eritymen rajoituslauseke, jossa yhtäältä

annetaan tavallisen lain säätäjälle valtuus perusoikeuden rajoittamiseen ja toisaalta ase-

tetaan lainsäätäjän harkintavaltaa rajoittavia lisäkriteerejä (PeVM 25/1994 vp, s. 5/II).

Perustuslain säännöksen tarkoituksena valiokunnan mielestä on, että tavallisen lain tasolla

täsmennetään niitä "perusoikeuksien turvaamiseksi välttämättömiä toimenpiteitä", joihin

perustuslain säännös viittaa. Laista tulee käydä ilmi, mitä perusoikeuksien turvaamisella

tässä sääntely-yhteydessä tarkoitetaan. Esityksen perustelujen mukaan tarkastus voitaisiin

tehdä perusoikeuksien turvaamiseksi silloin, kun sen avulla on mahdollista ehkäistä tai

estää vakavan terveysvaaran syntyminen taikka sen laajeneminen. Säännöstä on tältä osin

täsmennettävä perusteluista ilmenevää tarkoitusta vastaavaksi.

Sananvapaus

Elintarvikelakiehdotuksen 9 §:ään sisältyy säännöksiä elintarvikkeiden markkinoinnissa

annettavista tiedoista. Elintarvikeviraston toimivallasta kieltää elintarvikealan toimijaa

jatkamasta elintarvikemääräysten vastaista markkinointia ja velvoittaa tämä toimittamaan

markkinoinnin oikaisu ehdotetaan otettavaksi säännökset lakiehdotuksen 65 ja 66 §:ään.

Sääntelyä on arvioitava perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvatun sananvapauden

kannalta.

Mainonta ja markkinointi kuuluvat lähtökohtaisesti sananvapauden suojan piiriin,

mutta mainontaan ja markkinointiin voidaan kohdistaa pidemmälle meneviä rajoituksia

kuin sananvapauden sisällöllisellä ydinalueella olisi mahdollista (PeVL 60/2001 vp, s.

4/1). Toisaalta myös mainontaa ja markkinointia koskevan sääntelyn tulee täyttää perus-

oikeutta rajoittavalta lailta vaadittavat yleiset edellytykset (PeVL 19/2002 vp, s. 3/1,
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Ehdotettujen rajoitusten taustalla ovat elintarvikkeiden mainontaan ja markki-

nointiin liittyvät kuluttajansuojelulliset ja väestön terveyden edistämiseen tähtäävät pe-

rusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät perusteet. Säännökset eivät estä mainontaa

sinänsä, vaan korostavat elinkeinotoiminnan erityisluonne huomioon ottaen perustellusti

oikeiden ja riittävien tietojen antamista kuluttajille. Sääntelyn oikeasuhtaisuuden

näkökulmasta tärkeää on, että lakiehdotuksen 65 §:n 2 momentin nojalla vain vakavaa

terveysvaaraa aiheuttava taikka oleellisesti totuudenvastainen tai harhaanjohtava

markkinointi voi johtaa hallinnollisten pakkokeinojen käyttöön. Sääntely on yleisesti ot-

taen riittävän täsmällistä. Vaatimus, jonka mukaan elintarvikkeesta on annettava "riittävät

tiedot" (1. lakiehdotuksen 9 §:n 1 momentin 1 kohta), jää kuitenkin sisällöltään hyvin

avoimeksi. Säännöstä on valiokunnan mielestä täydennettävä esimerkiksi maininnalla

siitä, miltä kannalta riittävistä tiedoista siinä on kysymys.

Oikeusturva

Valtion viranomaisen, kunnan toimielimen tai elintarvikeviraston elintarvikelain nojalla

antamaan päätökseen voidaan elintarvikelakiehdotuksen 73—76 §:n perusteella hakea

valittamalla muutosta hallinto-oikeudelta. Hallinto-oikeuden antamaan päätökseen ei saa

hakea muutosta valittamalla, ellei korkein hallinto-oikeus myönnä valituslupaa.

Valituslupajärjestelmän piiriin kuuluvat kaikki käsiteltävänä olevan lain nojalla annet-

tavat hallinto-oikeuden päätökset.

Perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt valituslupajärjestelmää sinänsä perustuslain 21

§:n vastaisena. Toisaalta valiokunta on huomauttanut sen olevan hallintolainkäytössä

poikkeuksellinen järjestely ja tähdentänyt, että lupajärjestelmän laajentamiseen uusiin

asiaryhmiin tulee suhtautua pidättyvästi (PeVM 4/1998 vp, s. 3, PeVL 23/1998 vp, s. S/II,

PeVL 19/2002 vp, s. 3/II, PeVL 4/2004 vp, s. IM, PeVL 4/2005 vp, s. 3/1). Valiokunta on

lähtenyt siitä, ettei Suomen hallinto-oikeudelliseen oikeusturvajärjestelmään pääsääntönä

kuuluvasta oikeudesta valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tule kevyin perustein

poiketa (PeVL 19/2002 vp, s. 4/1, PeVL 4/2005 vp, s. 3/1).

Valituslupajärjestelmän käyttöön ottoa elintarvikelain kattamissa asioissa ei ole

esityksessä perusteltu lukuun ottamatta yleistä viittausta hallintolainkäyttölain muutok-
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senhakujärjestelmään. Hallintolainkäyttölain 13 §:n mukaan laissa säädetään erikseen

siitä, milloin valittamiseen korkeimmalle hallinto-oikeudelle tarvitaan valituslupa. Va-

lituslupasääntelyllä on hallintolainkäyttölain esitöiden mukaan mahdollista vähentää

asiaratkaisuun johtavia valituksia korkeimpaan hallinto-oikeuteen sellaisissa asiaryh-

missä, joissa korkeinta hallinto-oikeutta edeltäviä muutoksenhakukeinoja voidaan

useimmissa tapauksissa pitää oikeusturvan kannalta riittävinä. Tällaisina esitöissä mai-
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nitaan esimerkiksi asiat, joilla on vähän taloudellista merkitystä ja jotka ovat

oikeudellisesti melko yksinkertaisia tai joissa oikeuskäytäntö on jo vakiintunut.

O^(o, Sääntelyn piirissä on suuri määrä elintarvikehuoneistoja ja

alkutuotantopaikkoja.

Viranomaisen päätökset ja muut toimenpiteet ovat varsin merkityksellisiä

alalla toimivien elinkeinonharjoittajien oikeuksien samoin kuin esimerkiksi

väestön terveyden edistämisen näkökulmasta. Ehdotus sisältää esimerkiksi

useita säännöksiä viranomaisten hallinnollisista pakkokeinoista, jotka

mahdollistavat tuntuvan puuttumisen perustuslaissa turvattuihin

perusoikeuksiin. Tällaisia ovat muun muassa valvontaviranomaisen kiel-

topäätös (56 §), elintarvikehuoneiston hyväksymisen peruuttamista koskeva

päätös (61 §) sekä laboratorion hyväksymisen peruuttamista koskeva päätös

(62 §). Toimivaltuuksien käyttöä ohjaa monin tavoin myös Euroopan unionin

lainsäädäntö, jonka soveltamiseen saattaa liittyä oikeudellista ratkaisua vaativia

erityisiä kysymyksiä.

J£ «?y Ehdotus valituslupajärjestelmästä muodostuu tällaiset seikat huomioon ottaen

kattavuudessaan valiokunnan mielestä varsin ongelmalliseksi perustuslain 21

§:n kannalta. Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen käytön edellytyksenä siksi

näiltä osin on, että lakiehdotuksen 9 luvusta poistetaan säännökset

valitusluvasta. Vaihtoehtoisesti sääntelyä on tarkistettava olennaisesti jättämällä

valituslupajärjestelmä sovellettavaksi vain sellaisissa vähäisissä asioissa, joissa

muutoksenhakuoikeuden rajoittaminen ei muodostu ongelmalliseksi

perustuslain oikeusturvasäännösten näkökulmasta.
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Norminasettamisvaltuudet

Asetuksenantovaltuudet. Lakiehdotukset sisältävät lukuisan määrän

asetuksenantovaltuuksia, joita tässä tapauksessa puoltavat tarvittavan sääntelyn

yksityiskohtaisuus ja tek-nisluonteisuus. Asetuksenantajan toimivaltaa rajoittaa

lakiehdotuksen säännösten lisäksi Euroopan unionin verraten yksityiskohtainen

elintarvikelainsäädäntö. Tämä sääntely muodostaa valiokunnan

lausuntokäytäntö huomioon ottaen sen kokonaisuuden, jota

"tarkempia" säännöksiä valtioneuvosto voi valtuuksien nojalla antaa (vrt. PeVL 25/2005

vp, s. 4/II). Valiokunta muistuttaa kuitenkin siitä, että perustuslain 80 §:n 1 momentin

säännökset rajoittavat suoraan valtuussäännösten tulkintaa samoin kuin valtuuksien no-

jalla annettavien säännösten sisältöä (PeVL 29/2004 vp, s. 4/1, PeVL 25/2005 vp, s. 4/II).

Kunnalliset elintarvikemääräykset. Kunnan elintarvikevalvontaviranomainen voi elin-

tarvikelakiehdotuksen 86 §:n mukaan antaa yleisiä määräyksiä elintarvikkeisiin liittyvän

terveysvaaran ehkäisemiseksi ja elintarvikkeisiin liittyvien terveydellisten olojen

valvomiseksi.

Kunnan viranomaisen säädösvaltaa on arvioitava perustuslain 80 §:n 2 momentin

kannalta. Sen mukaan muu kuin pykälän 1 momentissa mainittu asetuksenantaja voidaan

lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn

kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta

säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisen valtuutuksen tulee lisäksi olla soveltamisalaltaan

täsmällisesti rajattu. Säännös tarkoittaa ensisijaisesti valtion viranomaisia. Siinä

ilmaistuja periaatteita on kuitenkin noudatettava myös osoitettaessa säädösvaltaa kunnille

(HE 1/1998 vp, s. 133/11, PeVL 3/2000 vp, s. 3/1). Perustuslakivaliokunta on toisaalta

perustuslain 121 §:ssä turvattuun kunnan asukkaiden itsehallintoon liittyvien näkökohtien

vuoksi katsonut, että lailla voidaan osoittaa kunnille määräystenantovaltaa jossain määrin

laajemmalti kuin perustuslain 80 §:n 2 momentin perusteella on mahdollista uskoa valtion

viranomaisille norminasettamisvaltaa (PeVL 64/2002 vp, s. 2/1). Valiokunta on tällaisen

määräystenantovaltuutuksen yhteydessä kiinnittänyt huomiota siihen, että määräysten

hyväksymispäätös on saatettavissa riippumattoman tuomioistuimen tutkittavaksi.
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Kunnallisilla määräyksillä voi kuitenkin olla vain lakia täydentävä rooli (ks. PeVL

11/1999 vp, s. 4, PeVL 45/2004 vp, s. 4/1, PeVL 12/2005 vp, s. 2/1).

Lakiehdotuksen 86 §:n valtuussäännös on muotoiltu tavoitteiltaan varsin

väljäksi ja sisällöltään rajoittamattomaksi. Säännös ei sisällä viranomaisen harkintaa

ohjaavia mainintoja määräystenantovallan käytön edellytyksistä tai rajoituksista eikä

valtuus sen sanamuodon perusteella rajaudu elintarvikelainsäädäntöä tarkempien

määräysten antamiseen (vrt. esim. ympäristönsuojelulain 19 §). Kunnallisia

määräyksiä on voimassa olevan lainsäädännön nojalla annettu esityksen perustelujen

mukaan lähinnä tori- ja muuta ulkomyyntiä sekä suuria yleisötilaisuuksia varten.

Määräykset ovat olleet luonteeltaan pääasiassa informatiivisia. Kunnan

elintarvikeviranomaisen tämänkaltainen määräystenantovalta voi sinänsä olla

esimerkiksi paikallisiin erityisolosuhteisiin liittyvien seikkojen vuoksi perusteltua.

Ehdotettu valtuussäännös on kuitenkin niin yleinen ja avoin, ettei se

perustuslakivaliokunnan mielestä täytä valtuussääntelyyn perustuslain 80 §:n 2

momentin takia kohdistettuja täsmällisyyden ja tarkkarajaisuuden vaatimuksia. Jotta

lakiehdotus voidaan näiltä osin käsitellä tavallisen lain säätämisjärjestyksessä, on

valtuus rajattava esityksen tarkoitusta vastaavasti paikallisten olosuhteitten kannalta

välttämättömien, elintarvikelainsäädäntöä tarkempien määräysten antamiseen lähinnä

elintarvikkeiden tori- ja muusta ulkomyynnistä.

Tiedonsaantioikeus

i Valvontaviranomaisella on elintarvikelakiehdotuksen 51 §:n 1 momentin perusteella oi-

keus saada salassapitosäännösten estämättä valvontaa varten tarpeelliset tiedot valtion

ja kunnan viranomaisilta sekä elintarvikealan toimijoilta ja muilta, joita käsiteltävänä

olevan lain velvoitteet koskevat. Tiedonsaantioikeus ulottuu 2 momentin mukaan

myös sellaisiin valvontaa varten tarvittaviin tietoihin, jotka yksityisen liike- tai

ammattitoimintaa, taloudellista asemaa tai terveydentilaa koskevina muutoin olisivat

salassapidettäviä.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt perustuslain 10 §:ssä turvatun henkilötietojen

suojan kannalta tällaisessa hyvin väljässä ja ulottuvuudeltaan laajassa sääntely-yhtey-
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dessä erityisen tärkeänä, että tiedonsaantioikeutta ei erikseen sanonnaliisesti venytetä

ja että tiedonsaantioikeus rajataan koskemaan ainoastaan välttämättömiä tietoja.

Tavallisen lainsäätämisjärjestyksen edellytyksenä on 51 §:n 1 ja 2 momentin

tarkistaminen tämän mukaisesti (PeVL 14/2002 vp, s. 3—4, PeVL 15/2002 vp, s. 2/1,

PeVL 30/2005 vp, s. 4/1).

Elintarvikeviraston lupatoimivalta

Eräiden aineiden lisääminen elintarvikkeisiin on elintarvikelakiehdotuksen 8 §:n 2 mo-

mentin mukaan sallittua ainoastaan elintarvikeviraston luvalla, jos lisäämisestä ei ole

erikseen säädetty ministeriön asetuksella. Lakiehdotuksessa ei ole säännöksiä luvan

myöntämisen tai epäämisen perusteista. Pykälän 1 momentista tosin ilmenee aineiden li-

säämisen elintarvikkeisiin olevan sallittua vain, jos lisääminen ei aiheuta vaaraa ihmisen

terveydelle. Tästä huolimatta on perustuslain 2 §:n 3 momenttiin sisältyvän hallinnon

lainalaisuusvaatimuksen takia valiokunnan mielestä asianmukaista lisätä lakiehdotuksen 8

§:n 2 momenttiin säännös luvan myöntämisen edellytyksistä.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä, 1. lakiehdotus kui-

tenkin vain, jos valiokunnan sen 49 §:n 2 mo-

mentista, 51 §:n 1 ja 2 momentista, 9 luvun va-

lituslupasäännöksistä ja 86 §:stä tekemät val-

tiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan

asianmukaisesti huomioon.
Helsingissä päivänä lokakuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

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

Sinikka Hurskainen /sd
Roger Jansson /r
Irina Krohn/vihr



PeVL /2005 vp — HE 53/2005 vp
54

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 /r
Jan Vapaavuori /kok.

Valiokunnan sihteerinä on toiminut

valiokuntaneuvos Petri Helander.


