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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA ESITYSLISTA 97/2002 vp

Tiistai 12.11.2002 kello 10.00

1. Nimenhuuto

2. Päätösvaltaisuus

3 . HE 235/2002  vp kansalaisuuslaiksi

I käsittely

Päätetään ottaa tämän asian yhteydessä käsiteltäväksi LA 180/1999 vp laiksi
kansalaisuuslain muuttamisesta (Riitta Prusti /sd ym.).

E 81/2002 vp komission vihreästä kirjasta jäsenvaltioissa laittomasti
oleskelevien henkilöiden palauttamista koskevasta yhteisön politiikasta,
EU/180402/0306

Jatkokirjelmä 1. SM 31.10.2002

/ käsittely

Päätetään mahdollisiin toimenpiteisiin ryhtymisestä.

HE 225/2002 vp laiksi julkisesta työvoimapalvelusta ja eräiksi siihen  liittyviksi
laeiksi

Jatkettu I käsittely

Merkitään saapuneeksi professori Matti Mikkolan kirjallinen lausunto.

6. HE 198/2002 vp laiksi Kainuun hallintokokeilusta

Jatkettu I käsittely

Merkitään sisäasiainministeriön lisäselvitys saapuneeksi.

HE 175/2002 vp laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi

I käsittely

Kuultavina:
— lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö
— päälakimies Markku Lounatvuori, Rahoitustarkastus
— yksikön päällikkö Liisa Halme, Rahoitustarkastus
— lainsäädäntöneuvos Risto Eerola, oikeusministeriö
— professori Olli Mäenpää

ESITYSLISTA 97/2002 vp

— professori Teuvo Pohjolainen
— professori Ilkka Saraviita

Päätetään asiantuntijoiden kuulemisen lopettamisesta / jatkamisesta.



2(2)

8. HE   100/2002   vp vapaarahoitteiseksi asumisoikeusjärjestelmäksi

ja   asumisoikeusjärjestelmän   muuksi kehittämiseksi Jatkettu I

käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen

käsittely

HE 115/2002 vp työttömyysti\rv olaiksi ja eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta

Jatkettu I käsittely

Hyväksytään käsittelyn pohjaksi sihteerin laatima lausuntoluonnos.

Esitellään luonnos.

Yleiskeskustelu Yksityiskohtainen

käsittely

10. Muut asiat

11. Seuraava kokous

Seuraava kokous on keskiviikkona 13.11.2002 klo 10.00.



Olli Mäenpää
12.11.2002

Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laiksi Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi (HE 175/2002 vp)

El inkeinovapaus

Rahoitustarkastukselle siirrettäisiin ehdotuksen mukaan päätösvalta luottolaitosten,
panttilainauslaitosten ja sijoituspalveluyritysten toimilupa-asioissa. Tällaiseen
toimivaltasiirtoon valtiovarainministeriöltä Rahoitustarkastukselle ei sinänsä ole
huomauttamista perustuslain kannalta.

Tässä yhteydessä ei ole tarkoitus määritellä sisällöllisesti lupaedellytyksiä eikä siksi
myöskään arvioida erikseen lupasääntelyn välttämättömyyttä perustuslain 18 §:ssä
turvatun elinkeinovapauden näkökulmasta. Toimilupasäännöksiä mainituissa
asiaryhmissä voidaan kuitenkin yleisesti ottaen pitää asiallisesti perusteltuina ja
asianmukaisesti määriteltyinä. Lupasääntelyn jatkamista sisällöllisesti nykyisellään ei
siten voitane pitää ongelmallisena elinkeinovapauden kannalta. Lakiesityksen
perusteluihin ei tosin edellä mainitusta syystä sisälly lähempää arviointia
lupasäännösten tarpeesta, mikä vaikeuttaa täsmällisen valtiosääntöoikeudellisen arvion
esittämistä.

Ju lkisen hall intotehtävän antaminen muulle ku in viranomaiselle

Julkinen hallintotehtävä voidaan perustuslain 124 §:n mukaan antaa muulle kuin
viranomaiselle vain lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän
tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai
muita hyvän hallinnon vaatimuksia. Merkittävää julkisen vallan käyttöä sisältäviä tehtäviä
voidaan kuitenkin antaa vain viranomaiselle.

Asiamiehen asettaminen valvomaan valvottavan toimintaa rahoitustarkastuslain 22
§:n nojalla merkitsee julkisen hallintotehtävän antamista muulle kuin viranomaiselle.
Asiamiehen asettaminen säännöksen tarkoittamissa tilanteissa on
tarkoituksenmukaista valvontatehtävän hoitamiseksi, kun otetaan myös huomioon, että
Rahoitustarkastuksella on ensisijainen valvontavastuu ja -valta, jonka sisältöä
määrittelevät rahoitustarkastuslain 14 ja 15 §. Näin ollen Rahoitustarkastuksen eli
viranomaisen suorittama valvonta on ensisijainen lähtökohta, jota voidaan kuitenkin
yksittäistapauksessa täydentää tai vahvistaa asiamiehen asettamisella. Tarkoituksen-
mukaisuusarviossa on merkitystä myös sillä, että asiamiehellä on vain valvonnallista,
lähinnä tietojen hankkimiseen ja tarkastamiseen rajoittuvaa toimivaltaa, ei sen sijaan
toimivaltaa itsenäisten velvoitteiden tai rajoitusten asettamiseen.



Valvonnan tyyppisessä tosiasiallisessa toiminnassa perustuslain 124 §:ssä viitattujen
oikeusturvan ja hyvän hallinnon vaatimusten turvaamisesta voidaan huolehtia muun
muassa valvontaa suorittavien henkilöiden sopivuuden ja pätevyyden määrittelyn
avulla (esim. PeVL 40/2002 vp). Tältä kannalta 22 §:n 3 momentissa mainitut
vaatimukset voidaan arvioida riittäviksi. Lisäksi asiamies toimii virkavastuulla.

Rahoitustarkastuslain 18 §:ssä tarkoitetulla ulkopuolisella asiantuntijalla on suppeampi
valvontatehtävä, johon kuitenkin sisältyvät 15 §:ssä mainitut toimivaltuudet. Edellä
esitetyt näkökohdat soveltuvat myös tällaiseen asiantuntijaan.

Rahoitustarkastuksen norminantovalta

Rahoitustarkastuksella olisi 15 §:n 2 momentin mukaan toimivalta antaa määräyksiä
eräiden valvontatietojen säännöllisestä toimittamisesta ja 21 §:n nojalla toimivalta antaa
määräyksiä liiketapahtumien ja vastuiden kirjaamisesta.

Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viranomainen ja siis myös
Rahoitustarkastus 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,
Asetuksenantovaltuuksiin verrattuna tällaiseen valtuuteen kohdistuu yleistä
tarkkarajaisuusvaatimusta pidemmälle menevä vaatimus valtuuden kattamien asioiden
määrittelemisestä tarkasti laissa. Valtuuden tulee lisäksi perustuslain nimenomaisen
säännöksen mukaan olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu (ks. myös esim. PeVL
46/2001 vp). Muiden viranomaisten norminantovalta on asetuksenantovaltaan
verrattuna perustuslain näkökulmasta poikkeuksellista (PeVM 10/1998 vp).

Kyseiset Rahoitustarkastuksen määräykset koskevat luonteeltaan teknisluonteisia
toimintoja. Määräystenantovalta on määritelty suppeasti ja tarkkarajaisesti. Tällaisen
määräyksenantovallan perustamiselle Rahoitustarkastukselle, joka on alan
asiantuntijaviranomainen, on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä. Toisaalta
määräysten asiallinen merkitys ei myöskään edellytä, että niistä pitäisi säätää lailla tai
asetuksella. Ehdotettuun määräystenantovallan määrittelyyn ei siten ole
huomauttamista perustuslain kannalta.

Va lvontamaksun määrääminen

Johtokunta päättäisi 10 §:n 2 momentin 1 kohdan mukaan valvontamaksuista.
Maksujen perusteista ei kuitenkaan säädetä ehdotetussa laissa. Tämä on ongelmallista
perustuslain 81 §:n 2 momentin kannalta, joka edellyttää, että valtion viranomaisten
virkatoimien, palvelujen ja muun toiminnan maksullisuuden sekä maksujen suuruuden
yleisistä perusteista säädetään lailla.

Säätämisjärjestysperustelujen mukaan (s. 81) on kuitenkin erikseen tarkoitus
valmistella tarvittava lainsäädäntö. Sitä ennen sovellettaisiin voimassaolevan
rahoitustarkastuslain 20 §:n säännöksiä, jonka mukaan valvontamaksun perusteet
määräytyvät valtion maksuperustelain mukaan. Tällainen järjestely on mahdollinen ja
kyseinen säännös  täyttää perustuslain 81 §:n 2 momentin asettamat vaatimukset.
Selvyyden vuoksi saattaisi kuitenkin olla aiheellista siirtää jo tässä vaiheessa kyseinen
säännös  säädettävään lakiin. Kahden samannimisen lain voimassaoloa ei myöskään
voitane pitää aiheellisena.



Teuvo Pohjolainen
12.11.2002

Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä Eduskunnalle laiksi
Rahoitustarkastuksesta ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 175/2002 vp)

1. Yleistä

Hallituksen esityksessä ehdotetaan annettavaksi uusi laki Rahoitustarkastuksesta, jolla korvattaisiin vuonna 1993

annettu rahoitustarkastuslaki. Samalla ehdotetaan muutettavaksi monia muita rahoitusmarkkinoita ja

rahoituspalveluja säänteleviä säädöksiä. Hallituksen esityksen tarkoituksena on erityisesti kehittää

Rahoitustarkastuksen toimintatapoja ja laajentaa sen toimivaltuuksia sekä sen vastapainoksi lisätä

Rahoitustarkastuksen yhteiskunnallista vastuunalaisuutta (s. 26).

Vaikka esitys monessa kohdin nojaa voimassa olevaan sääntelyyn, siihen liittyy monia perusoikeuksiin sekä

muuhun perustuslakisääntelyyn - mm. säädösvallan delegointiin - kytkeytyviä kysymyksiä, joista keskeisimpinä

pitämäni kiinnitän huomiota seuraavassa. Erityisesti on huomattava, että merkittävä osa voimassa olevasta

lainsäädännöstä on aikanaan käsitelty eduskunnassa ilman perustuslakivaliokunnan käsittelyä. Ongelmallista

asian valtiosääntöön liittyvässä tarkastelussa on se, että suuri osa esityksessä tarkoitettuun kokonaisuuteen liitty-

västä sääntelystä on vanhassa, muuttamattomaksi tarkoitetussa lainsäädännössä (esimerkiksi laissa

luottolaitostoiminnasta), mihin Rahoitustarkastuksesta annettu lakiehdotus yhdessä muiden muutettavien

säännösten kanssa on tarkoitus liittää.



2. Toimilupa

Perustuslakivaliokunta on useassa yhteydessä viime vuosina arvioinut lupamenettelyjä elinkeino vapauden (nyk.

PeL 18.1 §) näkökulmasta (esim. PeVL 47/1996 vp telemarkkinalaki, PeVL 35/1998 vp ja Pe VL 4/2000 vp

maakaasumarkkinalaki) Valiokunta on tulkintakäytännössään perusoikeusuudistuksen perustelujen (H 309/1993

vp, s. 67/11) nojalla katsonut, että perustuslain 18.1 §:n mukainen pääsääntö on elinkeinovapaus, mutta

poikkeuksellisesti luvanvaraisuuskin on mahdollinen. Poikkeamiseen on oltava perusteltu syy ja hyväksyttävä

tarkoitus.

Perusoikeusuudistuksen esitöissä (em. HE 309/1993 vp, s. 67/11) tuotiin esille näkemys, jonka mukaan

elinkeinotoiminnan luvanvaraisuus voi olla eräillä aloilla perusteltua erityisesti terveyden ja turvallisuuden

suojaamiseksi. Perustuslakivaliokunta on sittemmin katsonut esimerkiksi, että perintätoiminnan

luvanvaraisuudelle, jota perusteltiin perintätoiminnan harjoittajien luotettavuuden ammattitaidon ja

vakavaraisuuden turvaamisella, oli sellainen hyväksyttävä tarkoitus, jota perusoikeusrajoituksen sallittavuutta

koskevissa yleisissä opeissa edellytetään (PeVL 35/1998 vp).

Esillä olevassa hallituksen esityksessä Rahoitustarkastusta koskevassa lakiehdotuksessa ovat

toimivaltasäännökset, joiden nojalla Rahoitustarkastukselle siirrettäisiin aikaisemmin valtiovarainministeriölle

kuulunut toimivalta päättää sen valvottaviksi säädettyjen toimiluvista ("myöntää toimilupia" sekä "päättää

toimilupien peruuttamisesta"). Varsinaisesti toimilupasäännökset sisältyvät toimintaa säänteleviin säädöksiin,

kuten esimerkiksi muutettavaksi ehdotettuun lakiin luottolaitostoiminnasta (10 § "toimilupa" ja 11 § "Toimiluvan

myöntäminen"). Viimeksi sanottuja säännöksiä on ehdotettu muutettavaksi siten, että 10 §:n mukaan toimiluvan

myöntäjäksi tulisi Rahoitustarkastus ja 11 §:n mukaan harkintavalta toimilupaa myönnettäessä olisi

oikeusharkintaa.

Toimilupamenettely ei ole uusi menettely rahoitusmarkkinoiden valvonnassa. Huomiota kiinnittää kuitenkin, ettei

tätä - kuitenkin poikkeusta perustuslain turvaamasta elinkeinovapaudesta - millään tavalla perustella tässä

hallituksen esityksessä. Sinänsä esimerkiksi luottolaitostoiminnan luvanvaraisuutta voidaan perustella muun

muassa vaatimuksella toiminnan luotettavuudesta ja erityisestä ammattitaidosta. Perustuslakivaliokunta on

tuoreessa lausunnossaan 24/2002 vp katsonut, että "Luottolaitostoiminnalle ominaisen yleisövarojen



laajamittaisen vastaanottamisen vuoksi toiminnan jonkinasteinen viranomaisvalvonta on välttämätöntä. Yleistä

luvanvaraisuutta puoltavat perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävät, ennen muuta rahoitusmarkkinoiden

vakauden turvaamista tarkoittavat ja siten myös asiakkaiden suojaan liittyvät perusteet."

Toimiluvan myöntäminen on hallituksen esitykseen sisältyvien lakiehdotusten mukaan oikeusharkintaan

perustuva päätös, josta on muutoksenhakuoikeus hallintolainkäyttölain mukaan, Toimiluvan myöntämisen

edellytykset ovat kuitenkin lakiehdotuksissa monessa tapauksessa varsin vaikeasti hahmotettavissa. Esimerkiksi 2.

lakiehdotuksessa ehdotetun 11 §:n (L luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta) mukaan "toimilupa on

myönnettävä, jos saadun selvityksen perusteella voidaan varmistua, että luottolaitos täyttää 2 momentissa säädetyt

yleiset edellytykset sekä muualla tässä laissa luottolaitokselle säädetyt vaatimukset."

Viitatussa 2 momentissa, jossa olevia edellytyksiä ei esitetä muutettavaksi, on varsin väljiä yleisiä ehtoja luvan

myöntämiselle ottaen huomioon, että harkinnan on tarkoitettu olevan oikeusharkintaa. Esimerkiksi ensimmäisessä

yleisessä vaatimuksessa on luvan myöntämisen ehtona mm. se, että "luottolaitoksen omistajien ja

hallintohenkilöiden luotettavuuden ja sopivuuden perusteella luottolaitosta tullaan johtamaan ammattitaitoisesti

sekä terveiden ja varovaisten liikeperiaatteiden mukaisesti". Historiallinen kokemus osoittaa, että tämä on sinänsä

tarpeellinen vaatimus, mutta tulevaisuuteen suuntautuen luultavasti oikeusharkinnalla vaikeasti ratkaistavissa.

Ongelmallisempaa, kuin selvittää 11 §:n 2 momentissa säädetyt yleiset edellytykset luvan myöntämiselle, lienee

kuitenkin täsmällisesti osoittaa, mitä "muualla tässä laissa luottolaitokselle säädetyt vaatimukset" lupaharkinnassa

tarkkaan ottaen tarkoittaa. Lakiteknisesti olisi ollut parempi koota - vaikkapa säännösviittauksin ne vaatimukset

yhteen pykälään, jotka lupaharkinnassa on välttämättä täytettävä. Sama huomautus voidaan kohdistaa 10.

lakiehdotukseen (L sijoituspalveluyrityksistä annetun lain muuttamisesta).

Edellä sanotusta huolimatta voidaan todeta, että perustuslakivaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan

24/2002 vp arvioinut nyt voimassa olevia toimiluvan myöntämisen ehtoja, jotka ovat ehdotuksessa olevia

väljempiä, ja todennut, että "Lupaharkinta on lain nykyisen 11 §:n perusteella sidottua harkintaa. Ehdotettu

toimilupasääntelyn laajennus ei valiokunnan käsityksen mukaan ole merkityksellinen perustuslain kaimalta."

Toimiluvan peruuttaminen

Perinteisesti on katsottu, että toimiluvan peruuttaminen on voimakkaammin perusoikeuksiin (elinkeinovapauteen)

puuttuva toimi, kuin luvan myöntämättä jättäminen (ks. myös esim. PeVL 19/2002 vp ja Pe VL 28/2001 vp, s.



7/1) Sen vuoksi on sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta välttämätöntä, että luvan peruuttamismahdollisuus

sidotaan säännöksessä vakaviin tai olennaisiin rikkomuksiin tai laiminlyönteihin. Elinkeinovapautta koskevan

lainsäädännön sisällössä valiokunta on pitänyt perustuslain 18.1 §:n kannalta tärkeänä, että säännökset luvan

edellytyksistä ja pysyvyydestä antavat riittävän ennustettavuuden viranomaistoimista.

Rahoitustarkastusta koskevan lakiehdotuksen mukaan (10 §) toimiluvan peruuttamisesta päättää tavallisesti

Rahoitustarkastuksen johtokunta. Perusteet toimiluvan peruuttamiselle (ja Rahoitustarkastuksen toimivalta

asiassa) on säännelty muussa lainsäädännössä, esimerkiksi luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, jonka

muuttamista on esitetty HE:n toisessa lakiehdotuksessa (12 §). Säännöksen muutettavaksi ehdotetussa osassa ei

kuitenkaan ole mainittu toimiluvan peruuttamisen edellytyksiä, vaan ne on tarkoitus jättää siihen muotoon, jossa

ne ovat voimassa olevassa laissa. Tämä on ongelmallista arvioitaessa sääntelyn perustuslainmukaisuutta. Sama

tilanne on HE:een sisältyvissä lakiehdotuksista ainakin 3., 4., 5., osittain 6. lakiehdotuksessa, 11. ja 12.

lakiehdotuksissa.

Toiminnan kieltämistä koskevan säännöksen taustalla olevan intressin osalta on arvioitava myös tästä aiheutuvan

elinkeinovapauden rajoituksen suhteellisuutta. Tämän on katsottu perinteisesti toteutuvan, jos sääntelyn

kokonaisuus osoittaa, että toimiluvan peruuttaminen on äärimmäinen toimenpide, jota edeltää lievempiä toimia

(esimerkiksi huomautus tai varoitus). Tällä tavalla elinkeinotoiminnan harjoittajalle annetaan mahdollisuus

korjata vähäiset virheet tai puutteellisuudet ilman, että jo tällaisin syin olisi vaarassa toimiluvan peruuttaminen.

Esimerkiksi luottolaitostoiminnasta annetussa laissa ja sitä koskevassa muutoksessa (12 §) ei kuitenkaan näytä

näin olevan asianlaita. Muuttamatta jätettäväksi tarkoitetussa 12 §:n 1 momentin lopussa on toimiluvan

peruuttamisen yhtenä edellytyksenä esimerkiksi se, että "5) toimilupaa haettaessa on annettu vääriä tietoja".

Sääntelyä ei ole tältä osin sidottu perustuslakivaliokunnan kannan mukaisesti vakaviin tai olennaisiin

rikkomuksiin tai laiminlyönteihin. Tämä säännös ei kuitenkaan ole mukana nyt arvioitavana olevassa HE:een

sisältyvässä ehdotuksessa laiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta.

Rahoitustarkastusta koskevassa lakiehdotuksessa, on kuitenkin ehdotettu säädettäväksi julkisesta huomautuksesta

(25 §) ja julkisesta varoituksesta (26 §), joita ehdotuksen mukaan voidaan käyttää, jos valvottava tai muu

rahoitusmarkkinoilla toimiva yhteisö tai säätiö tahallaan tai huolimattomuudesta menettelee rahoitusmarkkinoita

koskevien säännösten tai niiden nojalla annettujen määräysten taikka toimilupansa ehtojen vastaisesti eikä asia

kokonaisuudessaan harkiten anna aihetta ankarampiin toimenpiteisiin. Näin ollen rahoitusmarkkinoita koskevan

lainsäädännön kokonaisuudessa on näkyvissä se suhteellisuutta ilmentävä seikka, että toimiluvan peruuttaminen



ei tule kysymykseen ensimmäisenä toimenpiteenä vähäisemmissä rikkomustapauksissa. Tämän vuoksi en katso

sääntelyssä olevan tältä osin huomauttamista valtiosäännön näkökulmasta.

Vrt. PeVL 45/2001 vp: "Viranomaisen puuttumiset toiminnan harjoittamiseen. Valvontaviranomainen voi
lakiehdotuksen 25 §:n perusteella peruuttaa perusaineiston hyväksymisen, jos aineisto ei enää täytä laissa
säädettyjä vaatimuksia. Peruuttaminen tulee kysymykseen vasta äärimmäisenä keinona, jos
valvontaviranomaisen lievemmät puuttumiset eivät saa aikaan tavoiteltua tulosta."
"Valiokunta on kiinnittänyt huomiota siihen että 25 §:n säännöksistä ilmenee hyväksyttävällä tavalla sekä
elinkeinovapauden että omaisuudensuojan kannalta oleellinen suhteellisuusperiaate. Samaa ei voida todeta
26 §:stä, jossa kieltämisvaltaa ei ole mitenkään sidottu sen aiheena olevan virheen tai laiminlyönnin
merkittävyyteen (kurs. TP). Vaikka viranomaistoiminnassa on yleisenä oikeusperiaatteena noudatettava
muun muassa suhteellisuusperiaatetta, on valiokunnan mielestä asianmukaista, että tämä pyritään
tällaisessa yhteydessä ilmaisemaan myös säännöstekstissä."

Hallituksen esitykseen sisältyvässä 11. lakiehdotuksessa (L ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeudesta tarjota

sijoituspalvelua Suomessa annetun lain muuttamisesta) on rahoitustarkastukselle tarkoitus myöntää - kuten

voimassa olevassa laissakin - oikeus kieltää kokonaan tai osittain ulkomaista sijoituspalveluyritystä tarjoamasta

sijoituspalvelua Suomessa, jos ulkomainen sijoituspalveluyritys on rikkonut olennaisesti säännöksessä mainittuja

lakeja tai "muuta rahoitusmarkkinoita koskevaa lainsäädäntöä tai niiden nojalla annettuja säännöksiä ja

määräyksiä siten, että se voi vahingoittaa sijoittajan suojaa tai muuten yleistä etua".

Säännös on väljähkö, ja voidaan asettaa kysymys, onko elinkeinotoiminnan harjoittajan tällä perusteella

mahdollista ennakoida perusoikeuden mahdollinen rajoittaminen ja voiko tämä arvioida viranomaisen toiminnan

ennustettavuutta riittävällä tavalla, jää kysymyksen alaiseksi. Vaikka säännöksessä on sinänsä

perusoikeusnäkökulmasta myönteisellä tavalla pyritty liittämään kielto "olennaiseen" säännösten rikkomiseen ja

siihen, että tällä tavalla vahingoitetaan sijoittajan suojaajaa viittaus "muuten yleisen edun vahingoittamiseen"

varsin avoimeksi.

Lupaan liitettävät rajoitukset ja ehdot

Rahoitustarkastusta koskevan lakiehdotuksen 10 §:n 5 kohdan mukaan Rahoitustarkastuksen johtokunta päättää

paitsi toimiluvan myöntämisestä ja peruuttamisesta myös toiminnan rajoittamisesta taikka, jos asiasta

päättäminen kuuluu muulle viranomaiselle, toimiluvan peruuttamista tai toiminnan rajoittamista koskevasta

esityksestä. Luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamista koskevan lakiehdotuksen (11 § 3 mom.) mukaan

"Rahoitustarkastuksella on oikeus toimiluvan hakijaa kuultuaan asettaa toimilupaan luottolaitoksen liiketoimintaa



koskevia, valvonnan kannalta tarpeellisia rajoituksia ja ehtoja". Ehdotettu säännös poikkeaa voimassa olevasta

laista siinä, että ehdotuksessa rajoitusten ja ehtojen liittäminen on sidottu siihen, että ne ovat "valvonnan kannalta

tarpeellisia". Kun rajoituksilla ja ehdoilla voidaan asiallisesti rajoittaa elinkeinovapautta, pitäisin

perusoikeusnäkökulmasta parempana ilmaisua: "valvonnan kannalta välttämättömiä rajoituksia ja ehtoja".

Sinänsä HE:n kokonaisuuteen liittyville rajoituksille ja ehdoille on painavia ja erityisesti sijoittajien oikeuksien

turvaamisen näkökulmasta perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttäviä perusteita (esim. L

Rahoitustarkastuksesta 20 §). Kiellon määräaikaisuus (esim. L luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

12 § 4 mom.) ja sen edellytysten täsmällisyys ovat merkityksellisiä suhteellisuusvaatimuksen toteutumiseksi.

Luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta annetun lakiehdotuksen 12 § sallii, että Rahoitustarkastus voi

rajoittaa määräajaksi luottolaitoksen toimiluvan mukaista toimintaa. Lakiehdotuksessa ei ole asetettu määräajalle

mitään rajoja (sijoituspalveluiden kieltämistä enintään kolmen kuukauden määräajaksi koskee sen sijaan

Rahoitustarkastuksesta annetun lakiehdotuksen 23 §). Pitäisin elinkeinovapauden kannalta tarpeellisena, että

laissa määriteltäisiin myös tässä tapauksessa määräajan enimmäispituus.

3.   Omaisuuden suoja

Edellä esitetyn lisäksi lakiehdotuksiin liittyy eräitä omaisuuden suojaan vaikuttavia järjestelyjä. Tällaisista on

syytä mainita erityisesti Rahoitustarkastuksesta annetun lakiehdotuksen 19 §:ssä ehdotettu Rahoitustarkastuksen

oikeus velvoittaa valvottava ryhtymään toimenpiteisiin jo tehdyn päätöksen täytäntöönpanon taikka toimenpiteen

tai menettelyn peruuttamiseksi tai oikaisun aikaansaamiseksi, sekä 20 §:ssä ehdotettu oikeus rajoittaa

voitonjakokelpoisten varojen käyttöä. Säännöksillä on vaikutusta sopimusten pysyvyyteen. Sopimussuhteiden

pysyvyys kuuluu perustuslain 15 §:n 1 momentissa jokaiselle turvatun omaisuudensuojan piiriin.

Sopimussuhteiden koskemattomuus ei kuitenkaan ole valiokunnan käytännössä muodostunut ehdottomaksi

(PeVL 5/2002 vp ).

Mainitun 19 §:n perusteluissa todetaan, että pykälässä tarkoitettu peruutus- tai oikaisutoimenpide "voisi

tyypillisesti olla jo tehtyyn sopimukseen perustuvan sopimusvelvoitteen täyttämättä jättäminen".

Perusoikeusnäkökulmasta asian tekee ongelmalliseksi juuri kolmannen oikeuksiin puuttuminen. Ehdotettu

säännös ei kuitenkaan pääsääntöisesti poistaisi sopimuksen täyttämättä jättämisestä johtuvaa

korvausvelvollisuutta.



Ehdotuksessa esitetty (osittain voimassa olevaa lakia vastaava) peruutus- tai oikaisutoimenpide voitaisiin määrätä

tehtäväksi vain, jos "päätöksen täytäntöönpano taikka toimenpiteen tai menettelyn toteuttaminen voisi vaarantaa

tallettajien tai muiden velkojien aseman tai rahoitusmarkkinoiden vakauden taikka muuten aiheuttaa vakavia

häiriöitä rahoitusmarkkinoilla", Perustelujen mukaan tällä on tahdottu sanoa, että toimivaltuuksien käytölle on

niin painava yhteiskunnallinen peruste, että se voisi syrjäyttää yksityisen edun.

Pidän pykälän tarkoitusta ja perusoikeusrajoituksen perustetta hyväksyttävänä. Sääntelyä voisi kuitenkin

perusoikeusnäkökulmasta katsoen täsmentää esimerkiksi sanomalla, että toimenpiteen ehtona on se, että

"päätöksen täytäntöönpano taikka toimenpiteen tai menettelyn toteuttaminen voisi ilmeisesti vaarantaa..." tai

"päätöksen täytäntöönpano taikka toimenpiteen tai menettelyn toteuttaminen voisi vakavasti vaarantaa

Edellä mainittu ehdotettu 20 § sallisi varojen jakamisen rajoittamisen. Säännös puuttuu osakkeen- tai

osuudenomistajan omaisuuden suojaan. Myös tämän säännöksen salliman toimivaltuuden käyttö on sidottu edellä

mainittuihin ehtoihin. Katson, että myös tässä tapauksessa sääntelyä voitaisiin täsmentää edellä esitetyllä tavalla.

4.   Elinkeinovapaus ja ammatin harjoittamisen oikeus

Luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamista koskevaan ehdotukseen sisältyy uusittu säännös, joissa

rajoitetaan tiettyjen henkilöiden oikeutta toimia luottolaitoksen toimitusjohtajana tai hallituksen jäsenenä (2.

lakiehdotuksen 17 a §). Vastaava säännös on tarkoitus sisällyttää myös sijoituspalveluyrityksistä annettuun lakiin

(10. lakiehdotuksen 12 b §). Tällaisia rajoituksia on arvioitava perustuslain 18 §:n 1 momentissa turvatun

elinkeinon ja ammatin harjoittamisen vapauden kannalta (vrt. PeVL 52/2001 vp).

Ehdotetun sääntelyn kohderyhmä on esityksessä hyvin suppea. Ehdotettu sääntely täsmentää voimassa olevan

lain säännöksiä ilmaisemalla perusteet, joiden nojalla henkilöä ei pidetä luotettavana mainittuihin tehtäviin. Tätä

voidaan pitää perusoikeusnäkökulmasta myönteisenä pyrkimyksenä lisätä sääntelyn täsmällisyyttä, vaikkakin

perusteluihin jää vielä huomattavan paljon kuvausta mm. niistä rikosnimikkeistä, jotka osoittavat henkilön

epäluotettavuutta.

Ehdotettuihin säännöksiin liittyy uutena Rahoitustarkastukselle tarkoitettu toimivalta kieltää määräajaksi, enintään

viideksi vuodeksi, henkilöä toimimasta luottolaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen hallituksen jäsenenä tai

toimitusjohtajana ehdotetuissa säännöksissä mainituin perustein. Päätökseen liittyy muutoksenhakumahdollisuus,



jolloin henkilöillä on käytettävissään tavanomaiset oikeusturvakeinot. Viimeksi sanottu vähentää sääntelyn

ongelmallisuutta perusoikeusnäkökulmasta.

Hallituksen esityksen 9. lakiehdotukseen (L hypoteekkiyhdistyksistä annetun lain muuttamisesta) sisältyy (17 §)

säännös, jonka mukaan vähintään puolella hallituksen jäsenistä sekä toimitusjohtajalla ja toiminimenkirjoittajalla

on oltava asuinpaikka Euroopan. Rahoitustarkastus voi myöntää hypoteekkiyhdistykselle luvan poiketa tästä

vaatimuksesta. Sääntelyssä on asiallisesti kysymys siitä, että ETA:n ulkopuolelta olevien henkilöiden oikeus

ryhtyä tällaiseen toimintaan on tietyssä määrin luvanvaraista.

Luvanvaraisuuden taustalla on pyrkimys valvoa hypoteekkiyhdistyksen hallinnon luotettavuutta. Tämä on ollut

perustuslakivaliokunnan käsityksen mukaan sellainen hyväksyttävä peruste, jolla ehdotettu luvanvaraisuus on

perusteltavissa niin perustuslain 18 §:n 1 momentin kuin 6 §:n 2 momentinkin kannalta (ks. Pe VL 5 /2001 vp).

Ehdotuksessa Rahoitustarkastukselle on tarkoitus jättää harkintavaltaa luvan myöntämisessä ("Lupa voidaan

myöntää, jos ...") Perustuslakivaliokunta on edellä mainitussa lausunnossaan katsonut, että tehokkaan ennakolli-

sen valvonnan tarve sallii jonkinasteisen harkinnan jäämisen poikkeuslupamenettelyyn (vrt. myös PeVL 28/2001

vp , s. 6-7). Kun lakiehdotus sisältää määräykset seikoista, jotka on otettava lupaharkinnassa huomioon, ei

ehdotettuun sääntelyyn ole huomautettavaa valtiosääntöisestä näkökulmasta.

5. Norminantovaltuudet

Esitys sisältää joitakin uusia säännöksiä valvontaviranomaisen sekä ministeriön norminantovaltuuksista. Asia

liittyy perustuslain 80 §:n sääntelyyn

Luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamista koskevan lakiehdotuksen (2. lakiehdotus) 10 §:ään esitetään

sisällytettäväksi asetuksenantovaltuus valtiovarainministeriölle. Ehdotetun säännöksen mukaan luottolaitoksen

toimilupahakemukseen liitettävistä selvityksistä säädetään valtiovarainministeriön asetuksella. Voimassa olevassa

laissa on lakitekstissä mainittu osa vaadittavista selvityksistä, minkä lisäksi ministeriölle on annettu valtuus vaatia

myös muita tarpeellisiksi katsomiaan selvityksiä. Ehdotettu muutos tarkoittaa, että vaadittavien selvitysten sisältö

jää kokonaan valtiovarainministeriön harkittavaksi. Laissa ei olisi edes yleisellä tasolla määritelty, mistä asioista

selvityksiä voidaan vaatia. Pitäisin tarpeellisena täsmentää delegointivaltuutusta esimerkiksi viittauksella

"toiminnan luotettavuuden arvioimiseksi tarpeellisista selvityksistä".



Perustuslain 80 §:n 2 momentin mukaan myös muu viranomainen kuin ministeriö voidaan lailla valtuuttaa

antamaan oikeussääntöjä, jos siihen on sääntelyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sääntelyn asiallinen

merkitys edellytä, että asiasta säädetään lailla tai asetuksella. Tällaisiin valtuutuksiin sisältyy

asetuksenantovaltuuksiin verrattuna yleistä tarkkarajaisuutta koskeva pidemmälle menevä vaatimus, jonka

mukaan valtuuden kattamat asiat on määriteltävä tarkasti laissa. Valtuutuksen tulee lisäksi perustuslain

nimenomaisen säännöksen mukaan olla soveltamisalaltaan täsmällisesti rajattu. Muiden viranomaisten

norminantovalta on perustuslain näkökulmasta poikkeuksellista. Perustuslakiuudistuksen yhteydessä mainittiin

esimerkkinä viranomaisen norminantovallasta tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva sääntely, johon ei liity

merkittävää harkintavallan käyttöä (HE 1/1998 vp, s. 133/11).

Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiehdotukseen sisältyy se periaatteellinen ongelma, että lakiehdotuksen 4 §:n

4 kohdan mukaan Rahoitustarkastus antaa lain soveltamisen kannalta tarpeellisia määräyksiä niin kuin laissa

erikseen säädetään. Tämä tarkoittaa sitä, että muussa (rahoitusmarkkinoita) koskevassa laissa voi olla delegointi

valtuuksia, jotka eivät tämän hallituksen esityksen yhteydessä tule perustuslakivaliokunnan arvioitavaksi. Sen

seikan, että valiokunta nyt tutkii mm. Rahoitustarkastuksesta annettavan lain, ei tule siis tarkoittaa, että kaikki

Rahoitustarkastukselle säädösvaltaa antavat valtuutussäännökset katsottaisiin valtiosääntöoikeudellisesti

ongelmattomiksi.

Rahoitustarkastusta koskevaan lakiehdotukseen sisältyy erityisiä määräystenantovaltaa delegoivia säännöksiä 15

§:n 2 momenttiin ja 21 §:ään. Ensin mainittu säännös antaa Rahoitustarkastukselle valtuuden antaa määräyksiä

tiettyjen tietojen säännöllisestä toimittamisesta Rahoitustarkastukselle. Kysymyksessä on lähinnä tekninen

valtuutus, mitä en pidä valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena.

Ehdotettu 21 § antaa puolestaan Rahoitustarkastukselle valtuuden antaa valvonnan kannalta tarpeellisia

määräyksiä liiketapahtumien kirjaamisesta juoksevaan kirjanpitoon sekä taseen ulkopuolisten vastuiden

kirjaamisesta poiketen siitä, mitä kirjanpitolain 2 luvun 4-10 §:ssä ja niiden nojalla annetuissa säännöksissä

säädetään. Ehdotettu säännös on voimassa olevaa selvästi tarkkarajaisempi. Kun perustelujen mukaan tällaiset

määräykset eivät yleensä vaikuttaisi merkittävästi valvottavien toimintaan, en pidä tätäkään valtuutusta

valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena, jos määräykset ovat valvonnan kannalta välttämättömiä.

Ks. PeVL 24/2002 vp (HE laeiksi luottolaitostoiminnasta annetun lain ja eräiden siihen liittyvien lakien
muuttamisesta): "Lakiehdotusten valtuutussäännökset ovat yleisesti ottaen sellaisia, että valtuuksien



uskominen alan valvonnasta vastaavalle asiantuntijaviranomaiselle on soveliasta, koska sääntelyihin liittyy
runsaasti ammatillisiksi luonnehdittavia erityispiirteitä (vrt. PeVL 25/2000 vp, s 3)....
Esityksen perusteluihin viitaten valiokunta katsoo, että myös nyt käsiteltävät ehdotukset koskevat
määräysten antamista lähinnä sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan järjestämiseen liittyvistä ja
teknisluonteisista yksityiskohdista ja että näin ymmärrettyinä valtuudet eivät ole ongelmallisia. Samoin
ymmärrettynä myös valtuutus luotettavaa hallintoa koskevista vaatimuksista ei anna aihetta
huomautuksiin. Valiokunta kiinnittää lisäksi huomiota siihen, että ehdotettujen valtuussäännösten tulkintaa
rajoittaa jo suoraan perustuslain 80 §:n 2 momentti ja että määräystenantovaltuuksia on tämän vuoksi
tulkittava supistavasti (PeVL 26/2001 vp , s. 6/1)."

6.   Julkisen vallan käyttäminen Suomessa ja hallintotehtävän antaminen yksityiselle

Rahoitustarkastuksesta annetun lakiehdotuksen 29 §:n mukaan Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion

valvontaviranomainen voi suorittaa tai suorituttaa tuosta valtiosta Suomeen sijoittuneen luotto- tai

rahoituslaitoksen sivukonttorissa tai sijoituspalveluyrityksen sivuliikkeessä valvonnan kannalta tarpeellisen

tarkastuksen ilmoitettuaan asiasta ensin rahoitustarkastukselle. Säännös perustuu kahden EY direktiivin

pakottavaan määräykseen. Asiaa voidaan arvioida perustuslain 1 §:ssä turvatun valtion suvereniteetin

näkökulmasta.

Perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan "Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön rauhan ja ihmisoikeuksien

turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi". Perustuslakiuudistuksen esitöissä tällä säännöksellä todettiin

olevan tulkinnallista merkitystä arvioitaessa, milloin kansainvälinen velvoite on ristiriidassa perustuslain

täysivaltaisuussäännösten kanssa (HE 1/1998 vp, s. 73/11). Perustuslakivaliokunta on perustuslain esitöiden

pohjalta katsonut, että sellaiset kansainväliset velvoitteet, jotka ovat tavanomaisia nykyaikaisessa yhteiskunnassa

ja jotka vain vähäisessä määrin vaikuttavat valtion täysivaltaisuuteen, eivät sellaisenaan ole ristiriidassa pe-

rustuslain täysivaltaisuussäännösten kanssa (ks. esim. PeVL 11/2000 vp, PeVL 12/2000 vp ja Pe VL 45/2000 vp).

Valtion täysivaltaisuutta koskevien perustuslain säännösten kannalta on merkityksellistä, että ehdotettu tarkastus

voi koskea vain hyvin rajoitetusti Suomeen sijoittunutta liiketoimintaa. Käsittääkseni valtuudet ehdotettuihin

tarkastustoimenpiteisiin vaikuttavat vain vähäisessä määrin valtion täysivaltaisuuteen, minkä vuoksi en pidä

ehdotettua sääntelyä perustuslain näkökulmasta merkityksellisenä.

Rahoitustarkastusta koskevan lakiehdotuksen 18 jä 22 §:ään sisältyy säännökset, joiden nojalla eräitä

hallintotehtäviä voidaan antaa yksityisten hoidettavaksi. Ehdotetun 18 §:n mukaan valvonnan kannalta

tarpeellisen asian selvittämiseksi voidaan käyttää tilintarkastajaa tai muuta ulkopuolista asiantuntijaa. Ehdotetun



22 §:n nojalla puolestaan voidaan asettaa asiamies valvomaan valvottavan toimintaa. Molemmissa tapauksissa

ulkopuolinen henkilö toimii virkavastuulla.

Näitä ehdotuksia on arvioitava perustuslain 124 §:n kannalta. Sen mukaan julkinen hallintotehtävä voidaan antaa

muulle kuin viranomaiselle lailla tai lain nojalla, jos se on tarpeen tehtävän tarkoituksenmukaiseksi hoitamiseksi

eikä vaaranna perusoikeuksia, oikeusturvaa tai muita hyvän hallinnon vaatimuksia.

Ehdotettujen säännösten taustalla on pyrkimys turvata kulloinkin tarpeellisen asiantuntemuksen käyttö

tarkastuksissa ja valvonnassa. Tämä on perusteltua näiden asioiden erityisluonteen vuoksi. Tästä syystä voidaan

katsoa perustuslain mukaisen tarkoituksenmukaisuusvaatimuksen täyttyvän.

Ulkopuolisille annetaan laissa laajahkot itsenäiset toimintavaltuudet (viittaukset 14 ja 15 §:ään). Ehdotetun 18 §:n

viittauksessa ei voitane kuitenkaan tarkoittaa, että ulkopuolisella olisi oikeus myös siihen, mitä 15 §:n 2

momentissa on säädetty määräystenantovaltuudesta. Esityksessä on turvattu oikeusturvan takeiden ja hyvän

hallinnon vaatimusten noudattamista siltä osin, kun kysymykseen tulee esteettömyyden vaatimus.

Perustuslakivaliokunta on pitänyt hyvän hallinnon vaatimusten noudattamista valtiosääntöoikeudellisesti

tarpeellisena, jos ulkopuolinen henkilö suorittaa tehtäviään itsenäisesti (esim. PeVL 45/2001 vp, s. 3, PeVL

46/2001 vp, s. 4/II ja PeVL 48/2001 vp, s. 3). Pitäisin suotavana, että lakitekstiin lisättäisiin viittaus hyvän

hallinnon vaatimusten noudattamiseen ulkopuolisten suorittamassa toiminnassa.

7. Valvontamaksu

Hallituksen esityksessä ehdotetaan, että voimassa olevan lain säännöstä Rahoitustarkastuksen kustannusten

kattamiseksi perittävästä (valtion maksuperustelain mukaisesta) valvontamaksusta sovellettaisiin 31.12.2004 asti,

vaikka kysymyksessä on veroon rinnastettava maksu, jonka suuruuden määräytymisperusteista on perustuslain 81

§:n mukaan säädettävä laissa. Pidän perustuslain vastaisen järjestelyn siirtymävaihetta tarpeettoman pitkänä.

Hallituksen esityksen perusteluissa on todettu, että äkilliset muutokset valvontamaksun määräytymisperusteisiin

saattaisivat aiheuttaa merkittäviä ja ennalta arvaamattomia muutoksia valvonnassa olevien vakiintuneisiin

maksuosuuksiin. Mielestäni tällä perusteella ei perustuslain vastaista tilaa voida perustella ja pitkittää. Laissa

voitaneen säätää maksuperusteet siten, etteivät maksuosuuksien muutokset ole ennalta arvaamattomia.
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Arvoisa puheenjohtaja

Käsillä oleva hallituksen esitys sisältää useita valtiosääntöoikeu-
dellisesti mielenkiintoisia uusia säännöstöjä, ja lisäksi eräät, osin jo ennen
1995 perusoikeusuudistusta (ja vuoden 2000 perustuslakia) säädetyt
järjestelyt tulevat valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin pe-
rustuslakivaliokunnassa. Yleisesti ottaen ongelmia on runsaasti, mutta
mitään kovin mullistavaa esitykseen ei näytä sisältyvän.

Huomiota kiinnittää tässäkin esityksessä jatkuva tendenssi siirtää
päätösvaltaa ministeriötasosta viranomaistasoon. Hallituksen esityksessä (s.
80) tällainen muutos kylläkin katsotaan säätämisjärjestyksen kannalta
lupaharkinnan osalta merkityksettömäksi.

***

1 Johtokunnan päätösvaltaa valvontamaksusta tarkastellaan
säätämisjärjestysperusteluissa. Esityksessä todetaan (s.51), että johtokunta
päättäisi Rahoitustarkastuksen yleiskustannusten kattamiseksi perittävistä
valvontamaksuista. Kysymyksessä ei siis ole maksu, joka on korvaus
julkisen vallan palvelusta (ns. palvelumaksu), vaan valtiollisen tehtävien
kustannusten kattaminen. Näin tullaan siihen, että kysymyksessä on veron
luontoinen maksu valtiolle, jonka on täytettävä Pel 81 §:n mukaan kaksi
edellytystä:

-veron määrästä on säädettävä lailla joka
-sisältää säännökset verovelvollisuudesta ja veron suuruuden

perusteista sekä
-verovelvollisen oikeusturvasta.

Esitetty säännös ei täytä yhtäkään näistä sitovista verolain
säätämisedellytyksistä. Nämä säännökset olivat tulkintoihin perustuvina
voimassa jo ennen 2000 perustuslain säätämistä.

Säätämisjärjestysperusteluissa esitetään erinäisiä käytännöllisiä ja
sinänsä hyväksyttäviä perusteluja, mutta ne eivät poista selkeää ristiriitaa
ko. säännöksen ja PeL 80 §:n väliltä. Viittaus siihen, että nykyistä
järjestelyä on sovellettu vanhastaan ei ole tyydyttävä, sillä sen
oikeusperusteen valtiosäännönmukaisuutta ei 1919 hallitusmuodon
kaudella arvioitu eduskunnassa (perustuslakivaliokunnassa). Ratkaisu, jolla
nykyisen lain äännös jätetään voimaan (1. lakiehdotuksen 38 §:n 2
momentti), ei ratkaise tätä seikkaa, sillä perustuslakivaliokunnan
omaksuman tulkinnan mukaan kaikki avattavat eli esille otettavat
säännökset on arvioitava perustuslainmukaisuuden näkökulmasta. Nyt on
arvioitavana juuri tuo viimeksi mainittu säännös.



Lakien "avaamiseen" liittyvä järjestelmä liittyi perusoikeus- ja
perustuslakiuudistuksen yhteen pääsääntöön: vähittäisen kehityksen
tuloksena koko oikeusjärjestys tuli saada vastaamaan uusia perusoikeus- ja
perustuslakisäännöksiä. Nyt luvattu systeemi (vanhan säännöksen
jättäminen voimaan) olisi tämän tavoitteen kiertämistä joskin väliaikaisesti.
Syyt olisivat kyllä hyväksyttävät. Säännöstö ei johdu suoraan
perustuslaista, joten selvästi perustuslain vastaisena tätä menettelyä ei voi
pitää. Täysin moitteeton järjestely olisi tietysti vasta sitten, jos vanha laki
jäisi kokonaisuutena muodollisesti voimaan, mutta tätä yksityiskohtaa
lukuunottamatta kaikki muut säännökset kirjoitettaisiin uusiksi.

2. Kielto toimia rahoituslaitoksen tai sijoituspalveluyrityksen jne.
hallituksen jäsenenä ja toimitusjohtajana.

Rahoituslaitosten johtotehtäviin kelpaamattomuutta tarkoittava
säännöstö ei kohdistu yhtä suppeaan ihmisryhmään kuin PeVL 52/2001
tarkoittamassa tilanteessa oli asianlaita.

Kysymyksessä näyttää olevan toimivalta, joka on turvaamistoi-
menpiteen luontoinen, mutta jolla on vahvoja liittymäkohtia
rangaistussanktiointiin ja ihmisen oikeusturvaan. Kieltoa voidaan käyttää
mm., jos kyseessä on taitamattomuus, joka voi vakavasti vahingoittaa esim.
velkojien etuja. Kysymyksessä on hallinnollinen toimi, joka kohdistuu
olennaisella tavalla yksilön oikeusasemaan ja lisäksi ainakin sanallisella
tasolla on myös ristiriidassa PeL 18 §:n säännöksen kanssa: "Jokaisella on
oikeus lain mukaan hankkia toimeentulonsa valitsemallaan työllä,
ammatilla tai elinkeinolla".

Järjestelyyn tulisi ainakin jossain määrin yrittää soveltaa rikos-
oikeudellisen laillisuusperiaatteen (PeL 8 §) ja oikeusturvan (PeL 21 §)
periaatteita. Lähtökohtana lienee se, ettei säännöstöä voida soveltaa
taannehtivasti siten, että lain voimaantuloa edeltäneenä aikana havaittu
kyvyttömyys tai varomattomuus voi johtaa nyt säädettävään
seuraamukseen. Näyttäisi myös siltä, että tämän päätöksen tekemiseen
tulisi liittää erityisiä menettelyllisiä oikeusturvan takeita, ainakin
velvollisuus kuulla kohdetta nimenomaisesti säänneltynä (eikä vain
välillisesti hallintomenettelyn kautta). Myös oikeus puolustautua (esim.
avustajaa käyttäen) voisi tulla erillissäännöksin kysymykseen. Voidaan
myös ajatella, että päätöksen välitön voimaantulo ei sovi tällaiseen
päätökseen.

Tapaus tuo mieleen ne perustuslakivaliokunnan kannanotot, jotka
liittyivät liiketoiminnan harjoittamiskieltoon.

Riittävin oikeusturvatakuin järjestely voidaan toteuttaa tavallisessa
laissa PeL 18 §:n estämättä.
3. Tarkastukset Suomessa olevissa rahoituslaitoksissa ulkomaisen
tarkastusviranomaisen toimesta (mm. rahoitustarkastuslain 29 §).

Perustuslain suvereniteettisäännökset ovat vanhastaan estäneet
viranomaistoimivallan käytön Suomessa. Koska tarkastusvalta tulisi ETA-
alueen valtion tarkastusviranomaiselle, kysymyksessä ei näyttäisi olevan
yksityisoikeudellinen toiminta, vaan julkisen vallan käyttö Suomen alueella



olevassa yrityksessä. Yritys on ulkomaisessa omistuksessa, mutta sen
henkilökunta nauttii lähes Suomen kansalaisiin rinnasteista
perusoikeussuojaa.

Jos kysymyksessä on toiminta, johon ei liity pakkokeinojen
käyttöoikeutta, kotietsintävaltuuksia, kuulustelu- ja tutkintaoikeuksia ym.
poliisin toimivaltuuksia, sääntely mahtunee nykyisen avarretun
suvereniteettisäännöstön puitteisiin. Jos taas kysymyksessä on julkisen
vallan käytön tuntomerkkejä omaavat toimet, jotka ulottuvat kotirauhan
piiriin sanan laajassa merkityksessä (toimistotilat), järjestely näyttäisi
olevan ristiriidassa perustuslain kanssa. Julkisoikeudellinen vallankäyttö
voitaisiin toteuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä siinä tapauksessa,
että toimet suoritetaan Rahoitustarkastusviraston edustajan mukana ollen ja
vastuulla. Tällaisesta yhteistoimin suoritetusta valvontavallan käytöstä on
runsaasti vanhempia esimerkkejä mm. poliisitoimen alalta.

Tapaus voidaan rinnastaa niihin toimivaltuuksiin, joita EU:n
komissiolle on annettu suomalaisiin yrityksiin ja elinkeinonharjoittajiin
(mm. maanviljelijöihin) nähden. Jos kyseessä on
julkisoikeudellisluontoinen toiminta 1. julkisen vallan käyttö, PeL 1.3 §:n
viittaus kansainväliseen yhteistyöhön ei riitä: vieraan maan viranomaisen
lähettämille tarkastajille Suomessa annettava valta ei ole kansainväli-
soikeudellisessa sopimuskäytännössä tavanomaista. Sääntely kattaa EU-
valtioiden lisäksi ETA-valtiot. EU:n / ETA:n puitteissa säädetyt
tarkastusvaltuudet - tosin ajalta ennen vuoden 2000 perustuslakia - saatettiin
voimaan poikkeuslaeilla. Nyt ei tosin ole voimaan saattamisesta kysymys.

Säännöstö on siis perustuslain kannalta jossain määrin ongel-
mallinen, kuten säätämisjärjestysperusteluissa (s. 80) todetaan. Se, että
järjestely perustuu pakottavaan EY-oikeuteen, ei ole
valtiosääntöoikeudellisesti merkitsevä perustelu, sillä perustuslakia ei voi
tulkita EY-direktiivien sisällöstä käsin lukuun ottamatta niitä velvoitteita,
jotka on voimaansaatettu perustamissopimusten ja niiden muutosten
voimaansaattamisen yhteydessä



Erityisesti huomio kiinnittyy siihen, että ulkomaiset tarkastajat
toimisivat näköjään ilman virkavastuuta Suomessa. Heidän vastuunsa
näyttäisi määräytyvän sen mukaan, onko lähettäjämaan tarkastusviraston
henkilökunnalla kotimaassaan tällaista vastuuta. Vielä on-
gelmallisemmaksi tilanne muuttuisi, jos he eivät olisi lainkaan Suomen
lainkäyttövallan piirissä, vaan toimisivat EU:n komission edustajien tavoin
tietynlaisen diplomaattisen immuniteetin suojaamina.

Virkavastuu on sikäli merkittävä asia, että se osaltaan toteuttaa
kansalaisten perustuslaissa säädettyjä oikeusturvatakeita.

4. Julkinen huomautus ja julkinen varoitus (rahoitustarkastuslain 25 ja
26 §) näyttävät olevan hallinnollisessa menettelyssä annettuja,
rangaistuksen luontoisia sanktioita, tällaisia säännöksiä ei ole nykyisessä
laissa. Niiden ja menettelyn tulee siten täyttää PeL 8 §:n
rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen ja 21 §:ssä säädetyn oikeusturvan
edellytykset. Erityisesti tämä korostuu 25.2 §:ssä tarkoitetuissa oloissa,
jolloin toimenpiteet kohdistuvat yksityishenkilöön. Sen lisäksi katson, että
oikeushenkilöihin kohdistetut sanktiot ovat toimenpiteitä, joiden on
täytettävä edes PeL 8 ja 21 §:n minimivaatimukset.

Näyttää siltä, että lakiehdotuksiin ei sisälly sellaisia menettelyllisiä
oikeusturvatakeita, joihin viitattiin edellä. Katsoisin, että mitä tuossa
kohdassa on todettu, on vähintäin yhtä vahvoin perustein sovellettavissa
julkiseen huomautukseen ja julkiseen varoitukseen (menettelylliset takeet,
nimenomainen kuulemissäännös, avustajan käyttäminen, välittömän
täytäntöönpanon kielto jne.).

Lakiehdotuksen perustelujen (s. 63) viittaukset hallintomenette-
lylakiin sekä säännökset julkistamistilanteessa maininnasta muutok-
senhausta eivät mielestäni ole riittäviä. Kerran julkisuuteen tullut
muistutus tai huomautus leimaa kohteensa, eivätkä kaikki ihmiset ehkä
oivallakaan, mitä tarkoittaa tieto siitä, että päätöksestä on haettu muutosta.
Jos päätös kumotaan, leima jää, vaikka asiasta julkisesti tiedotettaisiinkin.

Sanktion määrää hallintoviranomainen, joka ei läheskään takaa niitä
oikeusturvatakeita, joita sisältyy rikosprosessiin. Muutoksenha-
kumahdollisuus hallintotuomioistuimeen ei vastaa oikeusturvan tason
kannalta valitusta hovioikeuteen. Noin kokonaisuutena voisi todeta, että
tällainen hallinnollisten sanktioiden käytön yleistyminen yleisten
tuomioistuinten ulkopuolella ei ole suositeltavaa.

5. Valta poiketa kirjanpitolain säännöksistä viranomaispäätöksin.
Ensimmäisen lakiehdotuksen 21 §:n säännös, jonka mukaan

rahoitustarkastus voi antaa valvottavalle ja rahoituslaitokselle määräyksiä
poiketen siitä, mitä kirjanpitolain 2 luvun 4 - 1 0 §:ssä säädetään, on
selvästi perustuslain vastainen: tavallisessa laissa ei voida delegoida
viranomaiselle toimivaltaa poiketa eli määrätä poikkeamaan voimassa
olevan (toisen) lain säännöksistä.



21 §:n sanamuoto on sikäli avoin, ettei siitä näy, onko kysymyksessä
pelkästään hallintotoimen luontoinen yhteen valvottavaan kohdistettu
määräämisvalta vai PeL 80.2 §:n sääntöjen mukaan arvioitava yleinen
määräysten- eli normienantovalta. Säännöksen sanamuoto
(yksikkömuodot) viittaa kylläkin yksittäisiin, valvottavakohtaisiin
määräyksiin. Tähän seikkaan on syytä kiinnittää huomiota sikälikin, että
jos kysymyksessä olisi norminantovalta, päätöksen normiluontoisuus
aiheuttaisi sen, ettei määräyksestä voitaisi HValL:n mukaan valittaa.

6. 16 §:ssä säädetty tutkimuksen ilmoituskielto on rikosoikeu-
dellisen laillisuusperiaatteen kannalta arveluttava. Toimivaltuus on uusi.
Kieltovalta on määritelty avoimesti ja se voitaneen kohdistaa yksityisiin
ihmisiin ja määrittelemättömään joukkoon kuultavia. Tällöin
ajankohtaistuu kyseisen henkilön perustuslaissa turvattu sananvapaus.
Viitattu esitutkintalain säännös tarkoittaa ammattiinsa koulutettuja
rikostutkijoita määrämuotoisessa rikoksen esitutkinnassa. Tällaisia
ilmaisukieltovaltuuksia ei oikopäätä voida määrätä tavanomaiselle
hallintoviranomaiselle. Voidaan kysyä, koskeeko muutoksen-
hakumahdollisuus tällaista päätöstä. Perusteluista s. 58 päätellen
muutoksenhakumahdollisuus on olemassa. Kuinka salaamisperiaate
toimisi sellaisessa tilanteessa? Luulisi, että muutoksenhaku mitätöisi koko
salassapidon, ellei sitten ole niin, että muutoksenhakuasiakirjatkin olisivat
salassapitosäännön piirissä, puhumattakaan asian käsittelystä
muutoksenhakuinstanssissa. Se, että päätös määrätään noudatettavaksi, ei
voine johtaa valitusasiakirjojen salassapitoon.

7. Ulkopuolisten asiantuntijoiden käyttäminen (18 §) saattaa merkitä
PeL 124 §:ssä tarkoitettua hallintotehtävän antamista muille kuin
viranomaiselle, jos tarkastuksessa käytetään esimerkiksi jotain yhteisöä ja
miksei yksityistä henkilöäkin. Kysymyksessä ei ole merkittävä julkisen
vallan käyttö. Voidaan kuitenkin kysyä, turvataanko tässä yhteydessä mm.
hallintomenettelylain soveltaminen.

Ulkopuolisen asiantuntijan toimivaltuudet ovat huomiota herättävän
laajat (15 §). Toisin kuin eräissä muissa säädöksissä, ulkopuolinen
asiantuntija ei pykälän sanamuodon mukaan toimi rahoitustarkastuksen
apuna vaan itsenäisemmin. Toisin kuin Pe VL 52/2001 tilanteessa,
perusteluistakaan ei näytä olevan luettavissa avustavaa roolia. On
huomattava, että 15 §:n nuukaan tutkintavalta - joka siis tulee
yksityishenkilölle - saattaa ulottua kotirauhan piiriin sanan laajemmassa
merkityksessä, ei kuitenkaan ydinalueelle. Asiantuntija saisi myös 15 §:n
viimeisen momentin mukaan sakkorekisteritiedot.

Näyttää siltä, että 18 §:n viittaus 15 §:ään on tarpeettoman avoin,
koska se antaa laajat tutkintaoikeudet yksityishenkilölle, vaikka 15 § on
ensisijaisesti kirjoitettu viranomaista ja virkamiestä silmällä pitäen. On eri
asia, jos tutkintaa suorittaa virkamies: hän voi menettää virkansa, sen



sijaan toimivaltuutensa ylittänyt yksityinen tarkastaja voi saada enintään
sakot.

Panen merkille erikoisuuden, jonka mukaan tutkittava yhteisö voi
joutua kustantamaan itseensä kohdistuvan tutkimuksen toteuttavan
asiantuntijan palkkion. Rikostutkinnassa näin ei ole asianlaita - rikosta
tutkivan poliisin kustannuksia ei tutkittava voi joutua korvaamaan.

Edellä sanottu koskee myös 22 §:ssä tarkoitettua asiamiestä, silloin
kun asiamieheksi määrätään yksityishenkilö. Asiamiehen toimivalta on
sikäli arveluttava, että asiamies voidaan määrätä jo silloin, kun valvottavan
toiminnassa "on ilmennyt taitamattomuutta", eli tällaisen laajoin
toimivaltuuksin varustetun yksityishenkilön toimeen määräämisen kynnys
on hyvin matala. Samaa on sanottava laissa määrittelemättömästä "muusta
erityisestä syystä". On outoa, että yritys, joka joutuu maksamaan itseensä
kohdistuvan tutkimuksen, voi joutua tällaisen voimakkaasti sen
toimintavapautta koskevan tutkinnan kohteeksi sellaisesta syystä, jota ei
laissa mainita.

Hallituksen esityksen perustelujen (s. 61) mukaan asiamies voisi
mm. määrätä toimielimen koollekutsumisesta. Valtuudet ovat erityisen
merkittävät 1. momentin tapauksessa. 2 momentin olosuhteissa asiantila
näyttää olevan toinen. Hallintomenettelylain soveltuvuus rajataan tässäkin
vain HmenL:n esteellisyyssäännökseen.

On ilmeistä, ettei asiamiehen määräyksistä, päätöksistä ja toi-
menpiteistä voisi valittaa. Tällaiset toimivaltuudet näyttävät soveltuvan
kylläkin 14 §:n mukaan rahoitustarkastukselle, mutta niiden ulottaminen
yksityishenkilöön pelkällä rikosoikeudellisella virkavastuulla herättää
huomiota.

8. Sijoituspalvelujen antamisen kieltovaltaa 23 §:ssä on arvioitava
rikosoikeudellisen laillisuusperiaatteen ja oikeusturvan näkökulmasta.
Kysymys on elinkeinovapauden harjoittamiseen suoraan kohdistuva
toimivaltuus. Pelkkä epäilys riittää tähän päätökseen. Elinkeinovapauden
näkökulmasta olisi parempi, jos epäilyllä olisi lisämääreitä, kuten
"perusteltu" tai "konkreettinen" epäily.

9. Lakiehdotuksissa olevia luvanvaraistamisia on arvioitava PeL 18
§:ssä säädetyn elinkeinovapauden näkökulmasta. Lienee niin, että nyt
tarkastelun kohteena olevia yrityksiä - panttilainakonttoreita myöten -
koskevat sellaiset erityiset vaatimukset, että luvanvaraistaminen on
ilmoituksenvaraisuuden sijasta perusteltua. Kysymyksessä on luottamus
pankkilaitokseen, rahoitusmarkkinoihin, sijoittamistoimintaan sekä
pörssiin, ja taustalla voidaan nähdä pankkikriisi. Panttilainakonttorien
kohdalla kysymys on ilmeisesti siitä, että tämä liiketoiminnan muoto
helposti houkuttelee varastetun tavaran kätkijöitä. Ainoastaan
sijoituspalveluyritysten kohdalla voisi alistaa harkittavaksi, onko tämäkin
elinkeinotoiminnan muoto todella säädettävä poikkeuksellisesti
(elinkeinovapauden näkökulmasta) lupaharkintaan.



Yhteenveto
Eräitä problemaattisia yksityiskohtia lukuunottamatta lakiehdotukset

voidaan mielestäni säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
j
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