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Holm Mikko, TEM, pj
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Karjalainen Sanna-Mari, TEM
Kivimäki Anna, SM
Koskela Mikko, YM
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Leinonen Mari, STM
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Martinkauppi Kirsi, YM
Melkas Eriika, TEM
Pietarinen Aino, YM
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Rämänen Timo, MMM
Sivula Seppo, SM
Särkkä Emma, LVM
Vauhkonen Veikko, LVM
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Kokouksen avaaminen ja asialistan hyväksyminen

Kokouksen puheenjohtaja Mikko Holm avasi kokouksen. Todettiin, että koordinaatioryhmän puheenjohtaja Pasi
Järvinen oli estynyt osallistumasta kokoukseen.
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HE yhteyspisteestä ja tuoteyhteyspisteestä

Pauliina Kanerva kertoi HE-luonnokseen saadun lausuntopalautteen huomioimisesta ja HE-valmistelun
loppuvaiheista. Kyse on markkinavalvonta-asetuksen täytäntöönpanohankkeen ensimmäisestä vaiheesta, jonka
yhteydessä tehdään markkinavalvontalakiin ne muutokset, joilla on budjettivaikutuksia. Lausuntopalautteessa
pidettiin yleisesti esitystä kannatettavana ja tarkoituksenmukaisena. Lausuntopalautteessa esiin nousseita teemoja
olivat erityisesti resurssien riittävyys, yhteyspisteen riippumattomuus ja itsenäisyys sekä yhteyspisteen rooli
yhteensovitetun kannan muodostamisessa. Lausuntopalaute on huomioitu tekemällä esitykseen pieniä muutoksia
sekä täydennyksiä.
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Budjettivalmistelussa on täsmentynyt, että yhteyspisteelle ja tuoteyhteyspisteelle esitetyt resurssit näyttäisivät tässä
vaiheessa toteutuvan, mutta tekstiili- ja jalkinemerkintöjen valvontaan esitetty resurssi näyttäisi jäävän esityksestä
pois. Hallituksen esitys on tarkoitus käsitellä RV + VN istunnoissa 5.10.2020.
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Markkinavalvontalakiin suunnitellut muut muutokset

Emilia Tiuttu kertoi hankkeen seuraavan vaiheen valmisteluista. Markkinavalvontalain muutosta koskevan toisen
HE:n alustavat pykäläluonnokset on toimitettu koordinaatioryhmälle heinäkuussa 2020. Tarkoitus on laajentaa
markkinavalvontalain soveltamisalaa, minkä johdosta on tarpeen tehdä muutoksia ainakin soveltamisalaa koskevaan
markkinavalvontalain 1 §:ään sekä valvontaviranomaisia koskevaan 4 §:ään. Lisäksi on tarkoitus täsmentää ja
muokata tarpeen mukaan määritelmiä ja viittauksia EU-lainsäädäntöön. Lisäksi muutoksia on arvion mukaan tarpeen
tehdä esimerkiksi markkinavalvontaviranomaisten ja Tullin toimivaltuuksiin liittyen.
TEM:ssä on valmistelussa HE-luonnos, joka perustuu koordinaatioryhmälle aiemmin toimitettuihin pykäläluonnoksiin.
Lausuntokierroksen alku tulee viivästymään aiemmin arvioidusta. Muita ministeriöitä pyydetään toimittamaan omalta
osaltaan HE-luonnokseen tarvittavat pykälä- ja perusteluluonnokset 7.10. mennessä. YM huomautti, että pykälien
toimitusaika on melko tiukka ottaen huomioon sen, että valmistelun pohjana ovat ainoastaan heinäkuussa toimitetut
pykäläluonnokset markkinavalvontalaista. Se, että valmistelu on meneillään samanaikaisesti TEM:ssä ja muissa
ministeriöissä, tuo haasteita valmisteluun. Todettiin, että luonnoksia tullaan kehittämään yhteistyössä eteenpäin
myös ko. määräpäivän jälkeen.
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Tilannekuva valmistelusta eri sektoreilla

Emilia Tiuttu kävi läpi valmistelun tilannekuvaa eri sektoreilla. Tällä hetkellä näyttäisi siltä, että suurin osa eri
hallinnonalojen kansallisesta sektorisääntelystä on tarkoitus lisätä markkinavalvontalain soveltamisalaan. Osaa
sektoreista on tarkoitus esittää lisättäväksi soveltamisalaan TEM:n valmisteleman HE:n yhteydessä ja osaa
sektoreista esitetään lisättäväksi markkinavalvontalain soveltamisalaan muiden ko. sektorilla toteutettavien
lainsäädännön muutosten yhteydessä. Muutamilla sektoreilla ja ainakin STM:n ja YM:n hallinnonaloilla on tarkoitus
toteuttaa markkinavalvonta-asetuksesta johtuvat muutokset kansalliseen lainsäädäntöön muulla tavoin kuin
markkinavalvontalain soveltamisella.
Keskusteltiin siitä, että eri tuotesektoreilla on avoimena hyvin erilaisia kysymyksiä. Joillain sektoreilla esimerkiksi
markkinavalvontaviranomaisen nimeäminen vaatii vielä keskustelua. Lisäksi keskusteltiin siitä, että
markkinavalvontalain soveltamisalaan kuuluvien sektorien osalta olisi hyvä välttää päällekkäistä sääntelyä
markkinavalvontalain kanssa sektorilaissa, mikäli sille ei ole erityistä tarvetta. Myös niillä sektoreilla, joilla ei
tulevaisuudessa hyödynnetä markkinavalvontalakia, olisi tarkoituksenmukaista pyrkiä yhdenmukaisiin ratkaisuihin
muiden sektorien kanssa, mikäli se on sektorin erityispiirteet huomioiden mahdollista.
Emilia Tiuttu kertoi myös seuraamuksista säätämiseen liittyvistä valmisteluista. Komissiosta on varmistettu
epävirallinen näkemys, jonka mukaan pelkästään sääntely uhkasakosta ei riitä täyttämään markkinavalvontaasetuksen 41 artiklan velvoitetta säätää seuraamuksista. Asetuksen 4 artiklan velvoitteiden rikkomisen
seuraamusten osalta on tehty punnintaa kriminalisoinnin oikeasuhtaisuuden ja EU-asetuksen seuraamuksista
säätämistä koskevan velvoitteen välillä. Tähän liittyen koordinaatioryhmän jäsenille on tarkoitus lähettää luonnos 4
artiklan rikkomisen seuraamuksista säätämiseen valmistellusta mallista, johon pyydetään kommentteja.
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Muut sektorit

Ei muita asioita.
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Seuraava kokous

Puheenjohtaja totesi, että seuraavan kokouksen ajankohtaan palataan myöhemmin. Koordinaatioryhmän jäsenille
on tarkoitus lähettää kysely kokousajasta, kun hankkeen valmistelussa ollaan sellaisessa pisteessä, että seuraavan
kokouksen pitäminen on tarkoituksenmukaista.
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Kokouksen päättäminen

Puheenjohtaja kiitti kaikkia ja päätti kokouksen.
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