MmVM 9/1999 vp — HE 60/1999 vp

MAA- JA METSÄTALOUSVALIOKUNNAN
MIETINTÖ 9/1999 vp
Hallituksen esitys laiksi riistanhoitomaksusta ja
pyyntilupamaksusta annetun lain muuttamisesta

JOHDANTO
Vireilletulo
Eduskunta on 22 päivänä syyskuuta 1999 lähettänyt maa- ja metsätalousvaliokuntaan valmistelevasti käsiteltäväksi hallituksen esityksen laiksi riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
annetun lain muuttamisesta (HE 60/1999 vp).
Asiantuntijat
Valiokunnassa ovat olleet kuultavina
- metsästysneuvos Seppo Mattila, maa- ja metsätalousministeriö

- ympäristölakimies Kurt Hemnell, Maa- ja
metsätaloustuottajain Keskusliitto
- toiminnanjohtaja Juha Kairikko, Suomen
Metsästäjäliitto
- toiminnanjohtaja Juha-Pekka Ripatti, Metsästäjäin Keskusjärjestö.
Lisäksi oikeusministeriö, Metsähallitus, Riistaja kalatalouden tutkimuslaitos ja Suomen Kuntaliitto ovat antaneet kirjalliset asiantuntijalausunnot.

HALLITUKSEN ESITYS
Esityksessä ehdotetaan, että metsästysasetukseen nykyisin sisältyvät säännökset metsästäjärekisterin pitämisestä tarkistettaisiin ja siirrettäisiin riistanhoitomaksusta ja pyyntilupamaksusta
annettuun lakiin. Lisäksi ehdotetaan, että rekisteriin sisältyviä nimi- ja osoitetietoja saataisiin

luovuttaa metsästysalan suoramarkkinointia harjoittaville yrityksille, ellei rekisteröity ole luovuttamista kieltänyt.
Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti sen
tultua hyväksytyksi ja vahvistetuksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT
Yleisperustelut
Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä
syistä ja saamansa selvityksen perusteella valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksen-

HE 60/1999 vp

mukaisena. Valiokunta puoltaa hallituksen esitykseen sisältyvän lakiehdotuksen hyväksymistä jäljempänä ehdotettavin muutosehdotuksin.

Versio 2.0

MmVM 9/1999 vp — HE 60/1999 vp

Yksityiskohtaiset perustelut
7 c §. Lakiehdotuksen 7 c §:ssä säädettäisiin tietojen luovuttamisesta metsästäjärekisteristä.
Tietoja voisi pykälän 1 momentin mukaan luovuttaa muun muassa maa- ja metsätalousministeriölle sekä Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle.
Valiokunnan suorittamassa asiantuntijakuulemisessa on kiinnitetty huomiota siihen, että yksityisyyden suojaa henkilötietojen käsittelyssä
sääntelevän
EY:n
tietosuojadirektiivin
(95/46/EY) 6 artiklan 1 kohdan b alakohta velvoittaa jäsenvaltiot säätämään siitä, että henkilötiedot kerätään tiettyjä määriteltyjä tarkoituksia
varten eikä niitä saa myöhemmin käsitellä näiden tarkoitusten kanssa yhteensopimattomalla
tavalla. Tämä käyttötarkoitussidonnaisuuden periaate ilmaistaan henkilötietolain 7 §:ssä. Asiantuntijataholta on todettu, että kun ehdotetusta
säännöksestä ei ilmene, mihin tarkoituksiin metsästäjärekisterin tietoja luovutettaisiin maa- ja
metsätalousministeriölle ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle, säännöksen perusteella
ei voida arvioida, onko tarkoitus, johon tietoja
näille luovutetaan, yhteensopiva metsästäjärekisterin tietojen 7 a §:ssä määriteltyjen käyttötarkoitusten kanssa.
Valiokunnan saaman selvityksen mukaan
maa- ja metsätalousministeriön sekä Riista- ja
kalatalouden tutkimuslaitoksen tehtävät, joihin
rekisterin tietoja tarvitaan, saattavat tilanteesta

Perustelut

riippuen ulottua 7 a §:n koko soveltamisalueelle. Säännöksen selkeyttämiseksi valiokunta ehdottaakin säännöksen muuttamista niin, että viittaus 7 a §:ään ulotetaan koskemaan myös maa- ja
metsätalousministeriölle ja Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle luovutettavia tietoja.

Päätösehdotus
Edellä esitetyn perusteella maa- ja metsätalousvaliokunta kunnioittavasti ehdottaa,
että lakiehdotus hyväksytään muutoin
sellaisenaan paitsi 7 c § muutettuna
seuraavasti:
7c§
Rekisterinpitäjä saa luovuttaa metsästäjärekisterin tietoja 7 a §:ssä tarkoitettujen tehtävien
suorittamista varten maa- ja metsätalousministeriölle, Riista- ja kalatalouden tutkimuslaitokselle ja muille viranomaisille, riistanhoitopiireille ja riistanhoitoyhdistyksille sekä metsästäjäin ryhmävakuutusta hoitavalle vakuutuslaitokselle. Rekisterinpitäjä voi kohtuullista maksua
vastaan luovuttaa rekisteriin merkittyjen henkilöiden nimi- ja osoitetietoja myös metsästysalan
suoramarkkinointiin, jollei rekisteröity ole sitä
kieltänyt.
(2 mom. kuten HE)

Helsingissä 19 päivänä marraskuuta 1999
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa
pj.
vpj.
jäs.
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Timo Kalli /kesk
Kari Rajamäki /sd
Hannu Aho /kesk
Matti Kangas /vas
Katri Komi /kesk
Jari Koskinen /kok

Lauri Kähkönen /sd
Esa Lahtela /sd
Eero Lämsä /kesk
Olli Nepponen /kok
Erkki Pulliainen /vihr
Unto Valpas /vas.

