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HE 199/2020 vp Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi elintarvikemarkkinalain,
oikeudenkäynnistä markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n sekä sakon
täytäntöönpanosta annetun lain 1 §:n muuttamisesta
Eduskunnan maa- ja metsätalousvaliokunnan pyytämä asiantuntijalausunto:
Suomen Leipuriliito ry (jäljempänä Leipuriliitto) kiittää mahdollisuudesta antaa
asiassa lausunto ja toteaa seuraavaa:
Leipuriliitto kannattaa lakiehdotusta siltä osin kuin kyse on tavoitteesta parantaa
pienten ja keskisuurten tavarantoimittajien asemaa lisäämällä lakiin hyvän
kauppatavan vastaisiksi katsottavia menettelyjä koskevat kiellot.
Leipuriliitto vastustaa elintarvikemarkkinalain 6 §:ään esitettävää muutosta koskien
elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävään nimitettävän henkilön kelpoisuusvaatimusta.
Ehdotuksen mukaan pätevyyden edellytyksenä ei enää jatkossa olisi oikeustieteellinen
korkeakoulututkinto. Leipuriliitto toteaa, että yritysten oikeusturvan vuoksi
elintarvikemarkkinavaltuutetun kelpoisuusvaatimus on pidettävä ennallaan.
Elintarvikemarkkinavaltuutetun on jatkossakin oltava oikeustieteellisen
korkeakoulututkinnon (ns. juristin koulutuksen) suorittanut henkilö. Vain siten
varmistetaan se, että elintarvikemarkkinavaltuutettu on juridisesti kykenevä
tulkitsemaan ja valvomaan lakia, joka on vaikeasti sovellettava, valvottava ja sisältää
merkittävän määrän myös tulkinnanvaraa.
Leipuriliitto vastustaa elintarvikemarkkinavaltuutetun toimivallan lisäämistä ilman,
että Elintarvikemarkkinavaltuutetun käyttämää toimivaltaa todellisuudessa myös
valvotaan. Kun viranomaisen toimivaltaa lisätään, on erityisen tärkeää, että
viranomaisen käyttämää valtaa myös todellisuudessa valvotaan. Viranomaisen
tutkinnan kohteilla (yrityksen koosta riippumatta) tulee olla myös todellinen
mahdollisuus tuoda Elintarvikemarkkinavaltuutetun toimintaa valvovalle taholle
tietoon, jos tutkiva viranomainen ylittää (tutkittavana olevan tahon näkemyksen
mukaan) toimivaltaansa ja/tai muutoin toimii tutkinnan aikana epäasiallisella tavalla.
Leipuriliitto katsoo, että oikeusvaltiossa tutkinnan kohteella, myös yrityksillä, tulee
olla todellinen mahdollisuus tuoda esille, jos viranomainen syyllistyy toimivaltansa
ylittämiseen. Nyt tätä mahdollisuutta Suomessa ei todellisuudessa ole. Myös nämä
seikat huomioiden on erittäin tärkeää, että elintarvikemarkkinavaltuutetun tehtävään

nimitettävän henkilön kelpoisuusvaatimuksena on oikeustieteellisen
korkeakoulututkinnon suorittaminen.
Leipuriliitto uudistaa muutoinkin sekä sen, mitä Leipuriliitto lausui 27.4.2018
koskien hallituksen esitystä elintarvikemarkkinalaiksi ja laiksi oikeudenkäynneistä
markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 6 §:n ja 5 luvun 2 §:n muuttamisesta
(MMM032:00/2017) että sen, mitä Leipuriliitto lausui 1.6.2020 koskien hallituksen
esitystä eduskunnalle laiksi elintarvikemarkkinalain ja oikeudenkäynnistä
markkinaoikeudessa annetun lain 1 luvun 2 ja 6 §:n muuttamisesta.
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