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TASAVALLAN PRESIDENTIN ASETUS KULUTTAJANEUVONTAA KOSKEVIEN TEHTÄVIEN HOITAMISESTA AHVENANMAALLA
1 Sopimusasetusjärjestelmä
Valtakunnan ja Ahvenanmaan maakunnan välisen lainsäädäntövallan jakautumisesta
säädetään Ahvenanmaan itsehallintolaissa (1144/1991), jäljempänä itsehallintolaki.
Lain lähtökohtana on periaate, jonka mukaan toimivalta hallintoasioissa seuraa lainsäädäntövaltaa. Vastuu kustannuksista seuraa hallintovastuuta, jollei toisin säädetä.
Itsehallintolain 32 §:ssä säädetään järjestelmästä, jonka mukaan valtakunnan hallinnolle
kuuluvia tehtäviä voidaan siirtää määräajaksi tai toistaiseksi maakunnan viranomaiselle. Vastaavasti voidaan maakunnan hallinnolle kuuluvia tehtäviä siirtää valtakunnan
viranomaiselle. Siirtäminen tapahtuu asetuksella ja Ahvenanmaan maakunnan hallituksen suostumuksella. Sopimusasetus on yksipuolisesti irtisanottavissa.
Itsehallintolain 32 §:n 3 momentin mukaan tasavallan presidentti antaa sopimusasetukset. Ehdotuksesta on aina pyydettävä Ahvenanmaan valtuuskunnan lausunto.
2 Lainsäädäntövalta
Ahvenanmaan itsehallintolain 27 §:n 10 kohdan mukaan kuluttajansuoja on valtakunnan lainsäädäntövaltaan kuuluva asia. Itsehallintolain 30 §:ssä on säännökset valtakunnan viranomaisten hallintotoimivallasta ja menettelystä eräissä hallintoasioissa suhteessa Ahvenanmaan maakuntaan. Lain 30 §:n 11 kohdassa säädetään kuluttajaneuvonnan järjestämisessä maakunnassa. Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n muuttamisesta
annetulla lailla (1065/2019) muutetun, 1. joulukuuta 2019 voimaan astuvan lainkohdan
mukaan, maakunnan viranomaiset huolehtivat maakunnassa kuluttajaneuvontaa koskevan lainsäädännön mukaan nykyään Kilpailu- ja kuluttajavirastolle kuuluvista tehtävistä maakunnan ja valtion välisen sopimuksen mukaisesti.
3 Nykytila ja asetuksen tarpeellisuus
Ahvenanmaan itsehallintolain 30 §:n 11 kohdan muuttamisesta annettu laki perustuu
Kilpailu- ja kuluttajavirastosta annettuun lakiin ja eräiden siihen liittyviin lakeihin tehtyihin muutoksiin (lait 1080-1083/2018 –EV 106/2018 vp-HE 130/2018 vp). Viimeksi
mainitut lainmuutokset tulivat voimaan 1.1.2019. Lakimuutosten myötä aikaisemmin
maistraateille kuuluneet kuluttajaneuvontatehtävät ovat siirtyneet Kilpailu- ja kuluttajaviraston alaisuuteen.
Itsehallintolain muutoksen tarkoituksena on siten saattaa itsehallintolain 30 §:n 11 kohdassa kuluttajaneuvonnan järjestämisestä Ahvenanmaalla säädetty oikeusperuste sellaiseen lakitekniseen muotoon, että siinä tarkoitetun kuluttajaneuvonnan siirto valtion uudelta toimivaltaiselta taholta maakunnan viranomaisille sekä tästä siirrosta maakunnan
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ja valtakunnan viranomaisten välille johtuva sopimussuhde, on lain tasolla selvä ja riidaton. Lainmuutos ei vaikuta siihen, että kuluttajaneuvontatehtävät Ahvenanmaalla
ovat kyseisen lainkohdan nojalla jo maakunnan hallintovaltaan kuuluvia.
Ahvenanmaan maakunnan viranomaisilla on kuluttajaneuvontatehtävistään oikeus
saada korvaus valtiolta. Tästä valtion korvausvastuusta säädettäisiin jatkossakin erikseen itsehallintolain 32 §:n 1 momentin mukaisella sopimusasetuksella, joka on sellainen sopimus, johon itsehallintolain säännöksessä viitataan.
Nykyistä sopimusasetusta, tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien
tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla (720/2014), on siksi itsehallintolain muutoksen
voimaantulon yhteydessä erikseen muutettava.
4 Asetusehdotuksen pääasiallinen sisältö
Kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annetun tasavallan presidentin asetuksen mukaan Ålands ombudsmannamyndighet –niminen viranomainen vastaa maakunnan viranomaisille kuuluvista kuluttajavalvontatehtävistä. Kustannusvastuu kuluttajaneuvonnan järjestämisestä myös Ahvenanmaalla on valtakunnalla. Valtio ja maakunta sopivat kustannusten korvaamisesta. Koska kuluttajaneuvonnan järjestäminen on siirretty valtiovarainministeriön alaisilta maistraateilta työ- ja elinkeinoministeriön alaiselle Kilpailu- ja kuluttajavirastolle, on valtion puolesta toimiva
viranomainen työ- ja elinkeinoministeriö. Sopimusasetuksessa on tarkoitus huomioida,
että kustannusvastuu kuluttajaneuvonnasta Ahvenanmaalla siirretään valtiovarainministeriön hallinnonalasta työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonalalle.
Uuden kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien hoitamisesta Ahvenanmaalla annettavan
asetuksen 2 §:n mukaan maakunnan hallitus ja työ- ja elinkeinoministeriö sopivat tarkemmin kustannusten korvaamisesta. Asetukseen ei tehdä muita muutoksia.
5 Ehdotuksen valmistelu
Luonnos sopimusasetukseksi on valmisteltu oikeusministeriössä. Lausuntonsa antoivat valtiovarainministeriö ja työ- ja elinkeinoministeriö. Ahvenanmaan maakunnan
hallitukselta pyydettiin lausunto ja suostumus. Ahvenanmaan valtuuskunta ei lausunnossaan nähnyt estettä asetuksen voimaantulolle.
6 Taloudelliset vaikutukset
Asetuksesta ei aiheudu uusia kustannuksia valtiolle tai Ahvenanmaan maakunnalle. Ahvenanmaan maakunnan viranomaisten oikeudesta korvaukseen vuoden 2019 kuluttajaneuvontatehtävistä huolehditaan väliaikaisella talousarviojärjestelyllä. Maakunnan kuluja on vuonna 2019 rahoitettu väliaikaisesti vuoden 2019 ensimmäisen lisäbudjetin
mukaan momentilta 32.40.01. Kilpailu- ja kuluttajavirasto maksaa kulut Ahvenanmaan
maakunnan hallitukselle ja summa on vuonna 2019 ollut 14 000 euroa.

3(3)

7 Voimaantulo
Asetus ehdotetaan tulemaan voimaan 1. päivänä joulukuuta 2019. Samalla kumotaan
voimassa oleva tasavallan presidentin asetus kuluttajaneuvontaa koskevien tehtävien
hoitamisesta Ahvenanmaalla.

