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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN 
LAUSUNTO */2004 vp 
 
Valtioneuvoston kirjelmä ehdotuksesta Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (luottolaitosten ja 
sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusdirektiivi) 

 
Suurelle valiokunnalle 

 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Suuri valiokunta on 10 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt valtioneuvoston kirjelmän ehdotuksesta 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi (luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten 

vakavaraisuusdirektiivi) asiassa U 57/2004 vp perustuslakivaliokunnalle mahdollisia toimenpiteitä 

varten. 
 
 
Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöneuvos Erkki Sarsa, valtiovarainministeriö 

- professori Tuomas Ojanen 

- professori Teuvo Pohjolainen. 

U 57/2004 vp Versio 0.1 

 

VALTIONEUVOSTON KIRJELMÄ 

Ehdotus 
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Komissio on 14.7.2004 tehnyt ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuudesta, jolla muutetaan Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviä luottolaitosten liiketoiminnan aloittamisesta ja 

harjoittamisesta (2000/12/EY) sekä neuvoston direktiiviä sijoituspalveluyritysten ja luottolaitosten 

omien varojen riittävyydestä (93/6/ETY). Tarkoitus on saattaa sääntely luottolaitosten ja 

sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimusten laskennasta ja valvonnasta vastaamaan Baselin 

kansainvälisen pankkivalvontakomitean kesäkuussa 2004 antamia suosituksia. 
 
 
Valtioneuvoston kanta 

Valtioneuvosto kannattaa direktiiviehdotuksen hyväksymistä. Valtioneuvosto kuitenkin 

edellyttää, että jotenkin rajoitetaan valvontaviranomaisen harkintavaltaa asettaa direktiivin 

yksityiskohtaisia vaatimuksia korkeampi pääomavaatimus ja että sääntelyvaih-toehtojen valinnan 

mahdollistavissa direktiivin kohdissa viitataan jäsenvaltion toimivaltaan valvontaviranomaisen 

toimivallan asemesta. Lisäksi tulee konsolidoidusta valvonnasta vastaavan viranomaisen 

toimivalta määritellä ehdotettua yksiselitteisemmin. Samoin on täsmennettävä direktiivin 

soveltamisen kannalta keskeiset määritelmät. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Valvontaviranomaisen toimivalta. Valvontaviranomainen voi direktiiviehdotuksen 136 artiklan 

perusteella asettaa valvottavalle direktiivin mukaista pääomavaatimusta korkeamman 

vaatimuksen, jos valvottavan riskienhallinta, riskien kattamiseksi tarvittavan pääoman hallinta ja 

ylläpito sekä tähän tarvittavat menetelmät eivät täytä direktiivissä säädettäväksi ehdotettuja 

vähimmäisvaatimuksia. 

Sääntely on merkityksellistä perustuslain 15 §:ssä turvatun omaisuuden suojan ja 

perustuslain 18 §:ssä suojatun elinkeinovapauden kannalta. Perustuslakivaliokunta on esimerkiksi 

luottolaitostoiminnan sääntelyä arvioidessaan todennut jonkinasteisen viranomaisvalvonnan 

olevan välttämätöntä tällaiselle toiminnalle ominaisen yleisövaro-jen laajamittaisen 

vastaanottamisen vuoksi, ja katsonut perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävien, ennen 
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muuta rahoitusmarkkinoiden vakauden turvaamista tarkoittavien ja siten myös asiakkaiden 

suojaan liittyvien perusteiden puoltavan sääntelyä (PeVL 24/2002 vp, s. 2/1, PeVL 16/2003 vp, s. 

2/1). 

Perusoikeuksiin kohdistuvan sääntelyn yhteydessä on merkitystä myös sääntelyn 

täsmällisyydellä ja tarkkarajaisuudella. Direktiiviehdotuksen jatkovalmistelussa on sen vuoksi 

syytä varmistua siitä, että direktiivissä on riittävän täsmälliset säännökset viranomaistoimivallan 

käytöstä. Tältä kannalta jatkovalmistelussa on aiheellista kiinnittää huomiota direktiiviehdotuksen 

säännöksiin valvontaviranomaisen toimivallan käytön edellytyksistä ja viranomaisen 

harkintavallan ohjaamisesta. 

Valtion täysivaltaisuus. Jäsenvaltioiden toimivaltaisten valvontaviranomaisten tulee 

direktiiviehdotuksen 129 artiklan 2 kohdan perusteella toimia yhdessä samaan konsoli-

dointiryhmään (käytännössä konserniin) kuuluvien laitosten hakiessa hyväksymistä va-

kavaraisuusvaatimusten laskennassa käytettävälle laskentamenetelmälle. Viranomaisten tulee 

sopia hakemuksen hyväksymisestä kuuden kuukauden kuluessa hakemuksen jättämisestä. Muussa 

tapauksessa konsolidoidusta valvonnasta vastaava viranomainen päättää yksin hakemuksen 

hyväksymisestä. Emoyrityksen valvonnasta vastaava viranomainen voi näin ollen päättää myös 

toisessa jäsenvaltiossa olevan tytäryrityksen vakavaraisuusvaatimuksen laskennassa käytettävästä 

menetelmästä viimeksi mainittua jäsenvaltiota sitovasti. Ehdotus on merkityksellinen valtion 

täysivaltaisuutta koskevien perustuslain säännösten kannalta. 

Perustuslain 1 §:n 1 momentin säännöstä Suomen täysivaltaisuudesta on perustuslain 

esitöiden mukaan tarkasteltava Suomen kansanvälisten velvoitteiden valossa ja erityisesti ottaen 

huomioon Suomen jäsenyys Euroopan unionissa (HE 1/1998 vp, s. 72/11). 

Perustuslain 1 §:n 3 momentin mukaan Suomi osallistuu kansainväliseen yhteistyöhön 

rauhan ja ihmisoikeuksien turvaamiseksi sekä yhteiskunnan kehittämiseksi. Momentilla on 

tulkinnallista merkitystä arvioitaessa sitä, milloin kansainvälinen velvoite on ristiriidassa 

perustuslain täysivaltaisuussäännösten kanssa. Perustuslain esitöiden mukaan on perusteltua 

lähteä siitä, että sellaiset kansainväliset velvoitteet, jotka ovat tavanomaisia nykyaikaisessa 

kansainvälisessä yhteistoiminnassa ja jotka vain vähäisessä määrin vaikuttavat valtion 

täysivaltaisuuteen, eivät sellaisenaan ole ristiriidassa täysivaltaisuutta koskevien perustuslain 

säännösten kanssa (HE 1/1998 vp, s. 73/11). Valiokunta on todennut Suomen jäsenyyden 
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Euroopan unionissa tärkeäksi ja jo vakiintuneena pidettäväksi kansainväliseen yhteistyöhön 

osallistumisen muodoksi (PeVL 38/2001 vp, s. 5/1, PeVL 6/2004 vp, s. 2/II). 

Perustuslain 1 §:n täysivaltaisuussäännösten tulkitseminen siitä lähtökohdasta, että Suomi 

on Euroopan unionin jäsen, tarkoittaa valiokunnan aikaisemman kannan mukaisesti sen seikan 

huomioon ottamista, että jäsenyys on merkinnyt nimenomaan täysivaltaisuuden rajoituksia 

julkisen vallan eri lohkoilla (PeVL 6/2004 vp, s. 2/II). 

Direktiiviehdotuksen kohteena olevan toiminnan valvonta on edellä tässä lausunnossa 

esitetyistä syistä perusoikeusjärjestelmän kannalta hyväksyttävää. Valvottavien yritysryhmien 

monikansallisuudesta valvonnalle aiheutuvista erityispiirteistä taas johtuu, että 

valvontaviranomaisten työnjakoa on valvonnan tehokkuuden turvaamiseksi tarpeen säännellä 

(PeVL 17/2004 vp, s. 3/1). Myös valvottavien näkökulmasta on valiokunnan mielestä perusteltua, 

ettei valvonnan eriytyminen eri jäsenvaltioiden viranomaisille estä valvottavia käyttämästä 

riskienhallinnan kannalta riittävän kehittyneitä menetelmiä. 

Direktiiviehdotus vaikuttaa valiokunnan mielestä vain vähäisessä määrin valtion 

täysivaltaisuuteen eikä sen vuoksi muodostu perustuslain kannalta ongelmalliseksi, etenkään jos 

ehdotuksen jatkokäsittelyssä voidaan varmistua siitä, että konsolidoidusta valvonnasta vastaavan 

viranomaisen toimivaltuudet ovat direktiivin perusteella riittävän tarkasti säänneltyjä ja että 

valvottavien oikeusturva ei vaarannu. 

Norminasettamisvalta. Direktiiviehdotus sisältää lukuisia säännöksiä jäsenvaltion viranomaisen 

toimivallasta, kuten viranomaisen mahdollisuudesta valita sovellettavat va-

kavaraisuusvaatimuksen laskentaperiaatteet. Tällaisia säännöksiä voidaan valtioneuvoston 

kirjelmän liitteenä olevan muistion mukaan pitää yleiseltä kannalta ongelmallisena siltä osin kuin 

sääntelyssä on kysymys norminantovallasta, jota Suomessa voidaan antaa viranomaisille vain 

perustuslain määrittelemissä rajoissa. 

Direktiivi velvoittaa Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 249 artiklan 3 kohdan 

perusteella jäsenvaltiota saavutettavaan tulokseen nähden, mutta jättää kansallisten viranomaisten 

valittavaksi muodon ja keinot. Direktiivillä ei valiokunnan mielestä näin ollen ole mahdollista 

säätää esimerkiksi siitä, millä säädöstasolla direktiivi tai sen eri säännökset on jäsenvaltiossa 

pantava täytäntöön. 
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Suomessa asiasta säädetään perustuslain 93 §:n 2 momentissa. Sen mukaan valtioneuvosto 

päättää Euroopan unionissa tehtyihin päätöksiin liittyvistä Suomen toimenpiteistä, jollei päätös 

vaadi eduskunnan hyväksymistä. Eduskunnan hyväksymistä vaativissa päätöksissä on ennen 

muuta kysymys asioista, joista on perustuslain mukaan säädettävä lailla. 

Perustuslaissa ei ole säädetty mahdollisuudesta siirtää valtioneuvostolle 93 §:n 2 momentin 

perusteella kuuluvaa toimivaltaa muulle viranomaiselle. Käytännössä valtioneuvoston toimivaltaa 

(esimerkiksi valtaa antaa oikeussääntöjä) on kuitenkin siirretty ainakin ministeriöille ja 

keskushallinnon viranomaisille (PeVL 16(2004 vp, s. 4/1). Näissä tilanteissa on sovellettu 

perustuslain 80 §:n säännöksiä lainsäädäntövallan siirtämisestä, asetuksen antamisesta ja 

lainsäätäjän mahdollisuudesta valtuuttaa pykälässä tarkoitettu muu viranomainen antamaan 

oikeussääntöjä määrätyistä asioista. 

Valiokunta pitää edellä esitetyn perusteella asianmukaisena, että norminasettamisvaltaa 

koskevissa direktiiviehdotuksen säännöksissä viitataan valvontaviranomaisen asemesta 

jäsenvaltioon. 
 

Lausunto 
 
Lausuntonaan perustuslakivaliokunta ilmoittaa, 

 

että valiokunta yhtyy asiassa valtioneuvoston kantaan. 
 
 
 
Helsingissä päivänä marraskuuta 2004 
 
Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa 

pj.    Kimmo Sasi /kok 
vpj. Arja Alho/sd 
jäs.   Leena Harkimo /kok 

Hannu Hoskonen /kesk 
Roger Jansson Ix 
Irina Krohn /vihr 
Miapetra Kumpula /sd 
Annika Lapintie /vas 
Outi Ojala /vas 
Reino Ojala /sd 
Klaus Pentti /kesk 
Markku Rossi /kesk 
Simo Rundgren /kesk 
Arto Satonen /kok 
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Seppo Särkiniemi /kesk 
Ilkka Taipale /sd 
Astrid Thors Ix.  

 
Valiokunnan sihteerinä on toiminut 

valiokuntaneuvos Sami Manninen 



 

Teuvo Pohjolainen 
19.11.2004 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Valtioneuvoston kirjelmästä 
Eduskunnalle ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
{luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusdirektiivi) U 57/2004 vp. 
 
 
 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta asiasta esitän 

kunnioittavasti seuraavan: 
 
 

1. Yleistä 
 

Pitkään valmistellun Baselin pankkivalvontakomitean suositusta vastaavien Euroopan 

parlamentin ja neuvoston direktiiviehdotusten tarkoituksena on lisätä rahoitusjärjestelmän 

tehokkuutta ilman, että uudistus heikentää koko pankkijärjestelmän vakavaraisuutta. Vaikka 

direktiivit annetaan kokonaan uusina direktiiveinä, eikä muutoksina samoista asioista aiemmin 

annettuihin direktiiveihin, käsittelyn kohteena ovat ainoastaan direktiiveihin liittyvät 

luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuutta ja sen valvontaa koskevat direktiivien 

määräykset. 
 

Kun asia on lähetetty perustuslakivaliokunnan käsiteltäväksi mahdollisia toimenpiteitä varten, 

käsittelen tässä lausunnossa Valtioneuvoston kirjelmää ainoastaan valtiosäännön näkökulmasta. 
2 

 
 
2. Valtioneuvoston kirjelmässä esitetyt kysymykset ja oikeusvaltioperiaate 
 



 

Perustuslain 2 §:n mukaan julkisen vallan käytön tulee perustua lakiin. Kaikessa julkisessa 

toiminnassa on noudatettava tarkoin lakia. Tämä oikeusvaltioperiaatetta heijastava perustuslain 

sääntely edellyttää, että viranomaisten toimintaa ohjaavan lainsäädännön tulee turvata 

viranomaistoiminnan ennustettavuus. Tämä puolestaan edellyttää, että sääntelyn viranomaiselle 

jättämä harkintavalta on mahdollisimman selkeästi määritelty. 
 

Valtioneuvosto on kirjelmässään todennut, että direktiiviä 2000/12/EY koskeva ehdotus, ja 

erityisesti sen 136 artikla sekä sen alakohdat, joissa säädetään viranomaisen oikeudesta asettaa 

korotettuja riskikertoimia ja vaatia muuttamaan varauskäytäntöään, ei toistaiseksi sisällä 

direktiivin soveltamisen ennustettavuuden ja oikeusvarmuuden kannalta riittäviä rajoituksia 

artiklassa tarkoitetulle viranomaisen harkintavallalle. Tämä valtioneuvoston huomautus on 

valtiosääntöisestä näkökulmasta tärkeä ottaa huomioon. Asialla on perusoikeusnäkökulmasta 

merkitystä myös sen vuoksi, että toimenpiteillä, joilla ohjataan voimakkaasti 

luottolaitostoimintaa voi olla liittymäkohtia myös elinkeinonvapauden toteutumiseen. 
 
 
 
 
3. Julkisen vallankäytön salliminen vieraan valtion viranomaiselle 
 

Direktiivin 2000/12/EY artiklan 129 toisen ja kolmannen kappaleen mukaan konsolidoidusta 

valvonnasta vastaavan valvontaviranomaisen tehtävänä olisi hyväksyä vaka-

varaisuusvaatimuksen laskemisessa käytettävät sisäiset laskentamenetelmät kaikkien samaan 

konsolidointiryhmään (käytännössä konserniin) kuuluvien laitosten osalta. Käytännössä tämä 

tarkoittaa, että emoyrityksen valvonnasta vastaava valvontaviranomainen voisi yksin päättää 

toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan tytärluottolaitoksen vakavaraisuusvaatimuksen perustana 

olevien menetelmien hyväksymisestä, tosin kuultuaan tytärluottolaitoksen valvonnasta vastaavaa 

viranomaista, mutta ilman tämän nimenomaista suostumusta. 
 

Säännös antaa julkista valtaa esimerkiksi Suomessa sijaitsevan tytärluottolaitoksen valvonnassa 

sen valtion viranomaiselle, jossa emoyritys sijaitsee. Valtioneuvoston kirjelmän mukaan periaate 

on uusi EU-oikeuden rahoitussektorilla. Järjestely ei ole kuitenkaan kokonaan uusi EU-oikeuden 

piirissä. 
 

Järjestelyn merkitystä arvioitaessa on syytä huomata, että perustuslakivaliokunnan 

tulkintakäytännön mukaan tavanomaiseen kansainväliseen yhteistyöhön ja erityisesti 

yhteistyöhön Euroopan unionin piirissä liittyvissä kysymyksissä vähäiset toimivallan 



 

luovutukset ulkomaisille viranomaisille voivat tulla kysymykseen, jos varmistutaan, että niiden 

käytössä voidaan varmistaa Suomen perustuslain edellyttämien oikeusturvatakeiden ja hyvän 

hallinnon periaatteiden noudattaminen. 
 

Ehdotettu direktiivi asettaa yksityiskohtaiset rajat säännöksen edellyttämälle viran-

omaisharkinnalle, eikä siten merkitsisi olennaista itsenäisen päätösvallan luovuttamista 

ulkomaan viranomaiselle. Konsernin eli valvottavien näkökulmasta yhtenäisen järjestelmän 

luominen koko konsernia varten on tarkoituksenmukaista. 
 

Järjestelyä toteutettaessa on Suomen perustuslain asettamien vaatimusten mukaan (PeL 21 §) 

tarpeellista täsmentää artiklassa säädettävää menettelyä siten, että hyvän hallinnon takeet ja 

oikeusturva (mm. valituskelpoisen päätöksen antaminen) tulevat asianmukaisesti turvatuksi, 

kuten valtioneuvoston kirjelmässä todetaankin. 
 
 
 
 
4. Säädösvallan delegointi 
 

Valtioneuvoston kirjelmän mukaan ehdotukseen sisältyy lukuisia kohtia (esim. artikla 80.3), 

joissa jäsenvaltioiden valvontaviranomaiselle on osoitettu toimivaltaa valita, mitä direktiivissä 

mainituista vaihtoehtoisista vakavaraisuusvaatimuksen laskentaperiaatteista olisi sovellettava. 

Kuten valtioneuvoston kirjelmässä todetaan, ehdotus on siltä osin ongelmallinen kuin tällaisissa 

direktiivikohdissa on kysymys norminantovallasta, jota Suomessa voidaan vain perustuslain 80 

§:n määrittelemissä rajoissa delegoida viranomaisille. Olen tästä säädösvallan delegoimisen 

periaatteista antanut valiokunnalle perusteellisen lausunnon maa-aineslain muutosta koskevan 

hallituksen esityksen yhteydessä 16.11.2004, joten en tässä toista siinä esittämääni. 

Pidän erittäin tärkeänä, että valtioneuvoston kirjelmässä esitetyllä tavoin sääntelyssä viitataan 

pelkästään jäsenvaltioihin eikä niiden valvontaviranomaisiin. Tällä tavalla voidaan varmistua 

siitä, että kansallisessa täytäntöönpanossa voidaan noudattaa norminantovallan delegointia 

koskevaa perustuslaillista sääntelyä asianmukaisesti. 

 



 

19.11.2004/Tuomas Ojanen 
 
 
 
 
 
 
Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle 
 
U 57/2004 vp ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviksi 
(luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusdirektiivi) 
 
 
Ehdotusta on valtiosääntöoikeudellisesti arvioitava yhtäältä asetusten antamista ja 
lainsäädäntövallan siirtämistä koskevan perustuslain 80 §:n sekä yleisemmin tämän(kin) 
perustuslain säännöksen ilmentävän lailla säätämisen kannalta. Toisaalta ehdotus on 
huomionarvoinen perustuslain täysivaltaisuussäännösten kannalta. 
 
Täysivaltaisuus 
 
Ehdotetun direktiivin 2000/12/EY artiklan 129 toisen ja kolmannen kappaleen mukaan 
konsolidoidusta valvonnasta vastaavan valvontaviranomaisen tehtävänä olisi hyväksyä 
vakavaraisuusvaatimuksen laskemisessa käytettävät sisäiset laskentamenetelmät kaikkien 
samaan konsolidointiryhmään (käytännössä konserniin) kuuluvien laitosten osalta. 

Tämä tarkoittaisi käytännössä sitä, että emoyrityksen valvonnasta vastaava 
valvontaviranomainen voisi yksin päättää toisessa jäsenvaltiossa sijaitsevan 
tytärluottolaitoksen vakavaraisuusvaatimuksen perustana olevien menetelmien 
hyväksymisestä kuultuaan tytärluottolaitoksen valvonnasta vastaavaa viranomaista mutta 
ilman tämän nimenomaista suostumusta. Viimeksi mainittu viranomainen olisi 
velvollinen tunnustamaan ulkomaan viranomaisen ratkaisun myös yksittäisen 
luottolaitoksen vakavaraisuusvaatimuksen laskemisen osalta. Säännös sisältäisi 
rahoitussektorilla uuden periaatteen, jonka mukaan toisen valtion viranomaisen 
päätöksellä, joka on tehty tämän toisen jäsenvaltion kansallista lainsäädäntöä soveltaen 
(joskin direktiivin asettamissa tarkoissa rajoissa ja direktiivissä säädetyn yhteisen 
neuvotteluprosessin jälkeen), voidaan asettaa toisen valtion laitoksia koskevia 
vaatimuksia. 

Ehdotusta on edellä selostetulta osin arvioitava perustuslain 
täysivaltaisuussäännösten kannalta. Tällöin on otettava huomioon erityisesti sääntelyn 
EU-kytkentä, joka suuntaa olennaisella tavalla täysivaltaisuusarviointiä ja määrittää siinä 
omaksuttavia konkreettisia kannanottoja eduskunnan perustuslakivaliokunnan käytännön 
valossa, (ks. esim. Pe VL 21/2003vp). 

Muistion valossa (s. 4) ehdotuksen puolesta puhuvat vahvat syyt: kehittyneiden 
riskienhallintamenetelmien kehittämiskustannukset pankkikonserneissa ovat huomattavia 
ja erilaisten laskentamenetelmien vaatiminen samassa konsernissa olisi omiaan tältä osin 
heikentämään pankkikonsernien tehokasta toimintaa. Uhka joutua soveltamaan 
samanaikaisesti useampia eri menetelmiä konsernissa saattaisi myös vaikeuttaa 
kehittyneempien riskienhallintamenetelmien käyttöönottoa ja olisi siten ristiriidassa 
direktiivin yhden keskeisen tavoitteen kanssa, joka on kannustaa luottolaitoksia ottamaan 
käyttöön kehittyneitä sisäisiä riskienhallintamenetelmiä. 

Täysivaltaisuusarvioinnin kannalta on myös huomioitava, että 
direktiiviehdotuksessa asetettaisiin varsin yksityiskohtaiset rajat säännöksen mukaiselle 
viranomaisharkinnalle. Siten ehdotus ei merkitsisi ainakaan olennaista itsenäisen 
päätösvallan luovuttamista toisen jäsenvaltion viranomaiselle. 

Kun lisäksi ehdotuksessa on selkeästi kysymys perustuslain 1 §:n 3 momentin 
tarkoittamassa mielessä kansainvälisestä yhteistyöstä, joka lisäksi tässä tapauksessa on 
paitsi tavanomaista myös kannatettavaa, en pidä ehdotusta ongelmallisena perustuslain 
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täysivaltaisuussäännösten kannalta. Yhdyn kuitenkin siihen Suomen edustajien kantaan, 
jonka mukaan käsillä olevasta menettelystä pitäisi sisällyttää artiklaan täsmentäviä 
vaatimuksia siten, että siinä voidaan varmistaa yleisten hallinto-oikeudellisten 
vaatimusten täyttyminen, kuten selkeän valituskelpoisen päätöksen antaminen artiklassa 
tarkoitettuun hakemukseen. 
 
Norminantovallan siirtäminen 
 
Ehdotukseen sisältyy kohtia (esim. artikla 80.3), joiden mukaan jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaiset saisivat toimivaltaa valita, mitä direktiivissä mainituista 
vaihtoehtoisista vakavaraisuusvaatimuksen laskentaperiaatteista olisi sovellettava. 

Muistiossa ehdotusta pidetään "yleiseltä kannalta ongelmallisena siltä osin kuin 
tällaisissa direktiivikohdissa on kysymys norminantovallasta, jota Suomessa voidaan 
ainoastaan perustuslain määrittelemissä rajoissa delegoida alemmanasteisille 
viranomaisille." (s. 4) Tämän vuoksi Suomen edustajat ovat alustavassa valmistelussa 
pitäneet tärkeänä, että kyseisissä kohdissa viitataan pelkästään jäsenvaltioihin eikä niiden 
valvontaviranomaisiin. 

Tähän kantaan on syytä yhtyä, vaikka ehdotuksen viittaus jäsenvaltioiden 
valvontaviranomaisiin lienee pikemminkin tahaton kuin tarkoituksellinen. Direktiivien 
ominaispiirteistä määräävän EY:n perustamissopimuksen 249 (3) artiklassa puhutaan 
siitä, että "direktiivi velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden... mutta jättää 
kansallisten viranomaisten valittavaksi muodon ja keinot.'" (kursivointi -TO). 

Direktiivit jättävät siten suoraan EY:n perustamissopimuksen nimenomaisen 
sanamuodon perusteeiia jäsenvaltioiden valittavaksi muodon ja keinot, jolla ne 
kulloisenkin direktiivin velvoittavan "tuloksen" panevat toimeen kansallisella tasolla. 
Samalla lailla käsillä olevan ehdotuksen osalta voidaan nähdäkseni ajatella, että sitova 
velvoite on luoda järjestely, joka mahdollistaa valinnan direktiivissä mainittujen 
vaihtoehtoisten vakavaraisuusvaatimuksen laskentaperiaatteiden välillä. Sitä vastoin se, 
mikä on velvoitteen valtionsisäisen toteuttamisen konkreettinen muoto ja keinot, ovat 
kunkin jäsenvaltion oma asia. Mielestäni ehdotus jättää siten jo tässäkin muodossaan 
mahdollisuuden ottaa huomioon Suomen perustuslain vaatimukset. 

Silti Suomi voi toki tavoitella sitä, että kyseisissä kohdissa viitataan pelkästään 
jäsenvaltioihin in abstracto, jotta varmistetaan se, että direktiivin tasolta ei määrätä 
direktiivin valtionsisäisen toimeenpanon muodostaja keinoista. 

Direktiiviehdotuksen - ja muistion - perusteella on vaikea arvioida, onko 
jäsenvaltioiden valvontaviranomaisille kaavailtua toimivaltaa valita, mitä direktiivissä 
mainituista vaihtoehtoisista vakavaraisuusvaatimuksen laskentaperiaatteista olisi 
sovellettava, syytä arvioida nimenomaan perustuslain 80 §:n 2 momentin kannalta. Tähän 
näyttää viittaavan ainakin muistiossa esitetty näkemys. Tästä syystä direktiiviehdotuksen 
jatkovalmistelussa olisi otettava huomioon, että myös muu viranomainen kuin 
valtioneuvosto, tasavallan presidentti ja ministeriö 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. Tällaisen valtuutuksen tulee lisäksi olla soveltamisalaltaan 
täsmällisesti rajattu. 
 
Yleisesti ehdotuksesta lailla säätämisen vaatimuksen näkökulmasta 
 
Direktiiviehdotus näyttää sisältävän paljon sellaista, joka nykyisen perustuslakikäsityksen 
mukaan kuuluisi lainsäädännön alaan ja joka edellyttäisi, että (hyväksytty) direktiivi olisi 
aikanaan toimeenpantava Suomessa nimenomaan lailla. 

Tätä taustaa vasten on painokkaasti syytä korostaa muistion tavoin sitä, että 
ehdotuksen nyt sisältämiä virheitä ja puutteita muun muassa keskeisissä määritelmissä ja 
siirtymäsäännöksissä sekä artiklaviittauksissa on tarpeen korjata ennen direktiivin 
hyväksymistä. 
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