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HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN SIIHEN
LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA (HE 137/2004 VP)

1 Muutostarve

Esityksen tarkoituksena on panna täytäntöön sisäpiirikaupoista ja markki-
noiden manipuloinnista (markkinoiden väärinkäyttöä) koskeva Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivi 2003/6/EY sekä komission kyseisen di-
rektiivin nojalla antamat komission direktiivit. Markkinoiden väärinkäyttöä
koskevan direktiivin 18 artiklan mukaisesti jäsenvaltioiden on saatettava sen
noudattamista edellyttämät kansalliset säädökset voimaan viimeistään 12
päivän lokakuuta 2004.

Esitysluonnokseen liittyviä keskeisiä periaatteellisia ratkaisuja ovat eräiden
arvopaperimarkkinarikoksiksi tai -rikkomuksiksi nykyisin määriteltyjen
tekojen dekriminalisointi ja toisaalta uusien rahamääräisten hallinnollisten
seuraamusten käyttöönotto. Oikeusministeriö on esitysluonnoksesta anta-
massaan lausunnossa pitänyt ehdotuksia varsin tasapainoisena ja toteutta-
miskelpoisena kokonaisuutena ja katsonut, että ehdotukset hyvin täyttävät
direktiivien edellyttämät muutostarpeet.

2 Valvonta- ja sanktiojärjestelmä

Valvonta- ja sanktiojärjestelmää koskevat säännökset ovat merkityksellisiä
perustuslain 21 §:n kannalta.

Rahoitustarkastuksen uudet toimivaltuudet

Rahoitustarkastuksen valvonta- ja muut toimivaltuudet uudistettiin viimeksi
I päivänä heinäkuuta 2003 voimaantulleella lailla Rahoitustarkastuksesta
(587/2003).

Esitykseen sisältyy joitakin uusia toimivaltuuksia Rahoitustarkastukselle.
Näitä olisivat markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä erityinen tiedonsaanti-
oikeus, markkinoiden väärinkäyttöön liittyvä kuulemisoikeus sekä vastaavat
oikeudet johdannaissopimuksia koskien (ehdotus laiksi rahoitustarkas-
tuksesta annetun lain muuttamisesta 15a-15c §). Näitä ehdotettuja uusia
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toimivaltuuksia voidaan pitää tarpeellisina ja riittävinä turvaamaan Rahoi-
tustarkastuksen keinot valvontaan liittyvien tehtäviensä hoitamisessa. Tätä
pidemmälle menevien toimivaltuuksien uskominen Rahoitustarkastukselle
olisikin ongelmallista, koska erilaisten pakkokeinojen käyttö ja niihin liit-
tyvät toimivaltuudet tulisi ensisijassa pysyttää poliisilla ja oikeusviran-
omaisilla.

Hallinnolliset maksuseuraamukset
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Laki Rahoitustarkastuksesta sisältää erilaisia hallinnollisia seuraamuksia,
joita Rahoitustarkastus voi käyttää valvottavia ja muita rahoitusmarkkinoilla
toimivia kohtaan. Näistä voidaan mainita julkinen huomautus ja julkinen
varoitus. Näiden lisäksi hallinnollisia seuraamuksia nykyisessä lainsäädän-
nössä ovat esimerkiksi toimiluvan peruuttaminen, toimiluvan rajoittaminen,
toimeenpanokielto, asiamiehen asettaminen ja uhkasakko.

Markkinoiden väärinkäyttöä koskevan direktiivin 14 artikla edellyttää, että
jäsenvaltioiden on varmistettava, että jollei direktiivin nojalla annettuja
säännöksiä noudateta, tästä vastuussa olevien henkilöiden suhteen voidaan
niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti toteuttaa aiheellisia hallinnol-
lisia toimenpiteitä tai määrätä hallinnollisia seuraamuksia, sanotun kuiten-
kaan rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta määrätä rikosoikeudellisia seu-
raamuksia. Jäsenvaltioiden on varmistettava, että kyseiset toimenpiteet ovat
tehokkaita, oikeasuhteisia ja varoittavia.

Direktiivin säännöstä voidaan tulkita siten, että sen täytäntöönpanemiseksi ei
olisi pakko lisätä uusia hallinnollisia seuraamuksia lainsäädäntöömme
nykyisten lisäksi. Kuten esityksestä ilmenee (s. 34/H), nykyistä hallinnollista
seuraamusvalikoimaa voidaan kuitenkin pitää jossakin määrin suppeana.
Toisaalta rikosoikeudellisen järjestelmän käyttö ei näissä tilanteissa ole aina
perusteltua. Esityksessä ehdotetaankin kahden uuden taloudellisen
seuraamuksen käyttöönottoa.

Rikemaksu olisi näistä vähäisempi seuraamus. Tästä olisi säännös Rahoi-
tustarkastuksesta annetun lain 24 a §:ssä. Rikemaksu olisi määrältään 500—
10 000 euroa oikeushenkilölle määrättynä ja 50-1 000 euroa luonnolliselle
henkilölle määrättynä. Rikemaksu tulisi määrättäväksi lähinnä sellaisista
teoista, joita on nyt kriminalisoitu arvopaperimarkkinarikkomuksina. Seu-
raamusmaksun soveltamisala on pyritty rajaamaan siten, että kysymys olisi
suhteellisen selkeistä ja siten vain vähän, esimerkiksi näytön arviointiin
liittyvää, harkintaa edellyttävistä teoista.

Seuraamusmaksu olisi määrältään varsin huomattava (26 a §). Oikeushen-
kilölle määrättävä seuraamusmaksu olisi 500-200 000 euroa ja luonnollisella
henkilölle 100-10 000 euroa. Seuraamusmaksun soveltamisalaksi ehdotetaan
poissuljentatekniikalla sitä, että valvottavalle tai muulle rahoitusmarkkinoilla
toimivalle henkilölle voidaan määrätä seuraamusmaksu, jos tämä tahallaan
tai huolimattomuudesta laiminlyö tai rikkoo eräitä arvopaperimarkkinalain
(tai sen nojalla annettuja) säännöksiä muulla hiin rikoslain 51 luvussa
säädetyllä tavalla.
Oikeusministeriön käsityksen mukaan on tärkeää, että sama teko ei voi olla
sanktioitu sekä rikoslaissa säädetyllä rangaistuksella että seuraamusmak-
sulla. Tämä edellytys esityksessä toteutuu. On kuitenkin huomattava, että
kyseinen poissuljentatekniikkaan perustuva lainsäädäntö johtaa siihen, että
myös seuraamusmaksuja harkittaessa tulee yhtä aikaa tarkastella rikoslain
säännöksiä. Tämä tekniikka on omiaan jossakin määrin vaikeuttamaan uu-
den lain käytännön soveltamista.

Seuraamusmaksun käyttö tullee kuitenkin olemaan harvinaista. Tämä johtuu
siitä, että kyseinen seuraamus on Rahoitustarkastuksesta annetun lain
seuraamuksista ankarin. Lisäksi tärkeää esityksessä on ehdotus, jonka mu-
kaan seuraamusmaksu voidaan määrätä vain tuomioistuimessa, eli markki-
naoikeudessa. Lisäksi oikeusjärjestelmän johdonmukaisuus vaatii, että seu-
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raamusmaksun ei tulisi käytännössäkään olla ankarampi seuraamus kuin
rikosoikeudellisen seuraamuksen.

Uusien taloudellisten seuraamusten käyttöönottoa esitetyssä muodossaan
voidaan siis puoltaa edellä mainitun varauksin.

Rikosoikeuden ja hallinnollisten seuraamusten välinen suhde

Käytännössä keskeinen kysymys ehdotetussa järjestelmässä tulee olemaan
uusien hallinnollisten maksuseuraamusten suhde rikosoikeudelliseen seu-
raamusjärjestelmään. Ehdotus onkin pyritty kirjoittamaan siten, että peri-
aatteessa kumpikin järjestelmä on erillinen eikä päällekkäisyyttä ole. Tämä
toteutettaisiin siten, että osa aikaisemmin kriminalisoiduista teoista dekri-
minalisoitaisiin ja toisaalta esimerkiksi siten, että hallinnollisten maksujen
määräämisen edellytyksenä olisi esimerkiksi hyötymistarkoitus.

Joka tapauksessa voidaan jo nyt ennustaa, että käytännössä rajanveto niiden
tekojen välillä, jotka periaatteessa kuuluvat rikosoikeudellinen järjestelmän
piiriin ja toisaalta niiden tekojen, jotka tulevat arvioitavaksi hallinnollisen
seuraamusjärjestelmän kannalta, tulee olemaan jossakin määrin hankalaa.

Tämän rajanvedon tekeminen tullee olemaan sellainen kysymys, jossa toi-
von mukaan uuden lain käytännön soveltajat löytävät mahdollisimman sel-
keät suuntaviivat. Tätä kysymystä on osaltaan helpottamassa ehdotus, jonka
mukaan hallinnollisten maksujen oikeudellinen kontrolli kuuluu mark-
kinaoikeudelle. Ehdotettujen rikemaksujen määrääjänä on Rahoitustarkastus,
mutta se, jolle rikemaksu on määrätty, voi saattaa päätöksen markkina-
oikeuden käsiteltäväksi. Seuraamusmaksun puolestaan määräisi markkina-
oikeus Rahoitustarkastuksen hakemuksesta.

Rikosoikeuden ja hallinnollisten seuraamusten välisen rajanvetoon liittyvän
oikeuskäytännön yhtenäisyyden vuoksi on myös pidettävä perusteltuna sitä
ehdotusta, jonka mukaan muutoksenhaku markkinaoikeuden näitä kysy-
myksiä koskeviin päätöksiin ohjautuisi korkeimmalle oikeudelle. Tällä ta-
voin on mahdollista, että korkein oikeus, jolla on toimivalta myös rikosoi-
keuden alalla, pystyy ainakin periaatteessa ohjaamaan ennakkotapauksin
kysymyksessä olevaa rajanvetoa.

Näillä perusteilla, joihin myös on esityksessä viitattu (s. 45-46), voidaan
ehdotettua markkinaoikeuden toimivaltaa ja muutoksenhakusäännöksiä pitää
perusteltuina, vaikka lähtökohtana onkin, että hallinnollisten sanktioiden
oikeudellinen kontrolli tulisikin yleensä olla hallinto-oikeudessa.

3 Norminantovaltaa koskevia huomautuksia

Esitykseen sisältyvässä säätämisjärjestystä koskevassa jaksossa selostetaan
seikkaperäisesti perustuslakivaliokunnan aikaisemmin annettuja lausuntoja
arvopaperimarkkinalaista ja Rahoitustarkastuksesta annetusta laista. Näitä
perustuslakivaliokunnan kannanottoja ei sen vuoksi sen enempää selosteta
tässä lausunnossa.

Ehdotetun arvopaperimarkkinalain 2 luvun 7 §:n 6 momentin mukaan Ra-
hoitustarkastus voi antaa sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipulaatiosta
(markkinoiden väärinkäyttö) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
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direktiivin 2003/6/EY (markkinoiden väärinkäyttödirektiivi) nojalla Euroo-
pan yhteisöjen komission antamien säädösten täytäntöön panemiseksi tar-
vittavia tarkempia määräyksiä tämän pykälän säännösten soveltamisesta.
Vastaavantyyppiset valtuutussäännökset sisältyvät lain 4 luvun 4 §:n
4 momenttiin ja 5 luvun 15 §:ään

Mainitut valtuutussäännökset ovat kirjoitustavaltaan ongelmalliset. Vaikka
norminantovallan sitomista unionin säädöksiin sinänsä voidaan pitää hy-
väksyttävänä ja jopa käytännöllisenä norminantovallan rajoitusperusteena,
on kuitenkin pidettävä mielessä, että kysymys kansallisen sääntelyn säädös-
tason valitsemisesta on ratkaistava kansallisen lainsäädännön mukaan. EU:n
säädös ei siten sinänsä voi olla valtuutus antaa alemmanasteisia säännöksiä.
(Vrt. Lainlaatijan EU-opas s. 32-36). Sen vuoksi kirjoitustapa, jolla direk-
tiivin "nojalla" voitaisiin antaa tarkempia määräyksiä, ei oikeusministeriön
käsityksen mukaan ole asianmukainen.

Viranomaisen norminantovalta voi ainoastaan olla tekninen ja vähäisiä yk-
sityiskohtia koskeva sääntely, johon ei liity merkittävää harkintavallan
käyttöä. Valtuutusta, jonka mukaan Rahoitustarkastus voi antaa tarkempia
määräyksiä lain säännösten "soveltamisesta" ei tähän nähden voida pitää
asianmukaisena. Viranomaisen määräyksenantovalta ei voi ulottua lain
säännösten selittämiseen vaan ainoastaan niiden täytäntöönpanoon liittyviin
yksityiskohtiin.

4 Sananvapaus

Hallituksen esityksessä ehdotetut arvopaperimarkkinalain 4 luvun 10 §:n 2
momentti ja 5 luvun 12 §:n 3 momentti ovat merkityksellisiä perustuslain 12
§:ssä turvatun sananvapauden kannalta. Ehdotettu arvopaperimarkkinalain 4
luvun 10 §:n 2 momentti koskee arvopaperin liikkeellelaskijaa ja sen
liikkeeseen laskemaan arvopaperiin liittyvien etujen ja eturistiriitojen il-
moittamista. Ehdotettu lain 5 luvun 12 §:n 3 momentti puolestaan koskee
kurssin vääristämisen määritelmää.

Hallituksen esityksessä on mainittujen säännösten osalta omaksuttu ratkaisu,
jossa toimittajille on tietyissä tilanteissa annettu erityisasema sääntelyn
soveltamisen suhteen. Ehdotetun 4 luvun 10 §:n 2 momentin mukaan ehdo-
tettujen etujen ja eturistiriitojen ilmoittamista koskevia säännöksiä ei sovel-
lettaisi sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä annetussa laissa
(460/2003) tarkoitettuun yleisön saataville toimitetun viestin laatijaan, jos
laatija on sitoutunut noudattamaan julkaisu- ja ohjelmatoiminnassa viestejä
laativia henkilöitä ammatillisesti edustavan järjestön ammattikuntaa varten
taikka julkaisu- tai ohjelmatoiminnan harjoittajan laatimia sääntöjä, jotka
vaikutuksiltaan vastaavat markkinoiden väärinkäyttödirektiivin sekä sen no-
jalla komission antamien säännösten vaikutuksia. Vastaavasti väärien tai
harhaanjohtavien tietojen levittämistä ei lain 5 luvun 12 §:n 3 momentin
mukaan pidettäisi kurssin vääristämisenä, jos yleisön saataville toimitetun
viestin laatija on sitoutunut noudattamaan edellä tarkoitettuja sääntöjä, paitsi
jos viestin laatija saa itselleen etua tai hyötyä tiedon julkaisemisesta tai
levittämisestä.

Hallituksen esityksessä omaksuttua ratkaisua voidaan pitää perusoikeus-
myönteisen laintulkinnan mukaisena ja siten sananvapauden näkökulmasta
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perusteltuna. Sääntelyn tavoite voidaan laissa tarkoitetuissa tilanteissa saa-
vuttaa myös viestinnän itsesääntelyn avulla, niistä syystä hallituksen esi-
tyksessä omaksuttua ratkaisua voidaan pitää sananvapauden perusoikeus-
suojan näkökulmasta oikeasuhtaisena ja perusteltuna. Ehdotettua sääntelyä ei
oikeusministeriön mielestä ole tämän vuoksi pidettävä perustuslain 12 §:n
kannalta ongelmallisena.

5 Lakiteknisiä huomautuksia

Esitysluonnosta ei ole toimitettu oikeusministeriön tarkastustoimistoon la-
kiteknistä tarkastusta varten. Lakiehdotuksiin sisältyy runsaasti viittauksia ja
lait ovat muutenkin teknisessä mielessä monimutkaiset. Lakiteknistä tar-
kastusta ei sen vuoksi olisi pitänyt ohittaa. Valtioneuvoston ohjesäännön 40
§:n 1 momentin mukaan lakiehdotukset on toimitettava oikeusministeriöön
tarkastettaviksi, jollei asian kiireellisyydestä välttämättömästi muuta johdu.

Arvopaperimarkkinalaki on useiden osittaismuutosten ja lukuisten pykälä-
viittausten johdosta varsin vaikeaselkoinen, mitä voidaan oikeusturvan
kannalta pitää ongelmallisena. Oikeusministeriön käsityksen mukaan olisi
käynnistettävä arvopaperimarkkinalain kokonaisuudistus, jonka tavoitteeksi
tulisi asettaa asiaa koskevan sääntelyn selkeyttäminen.
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Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle

HE 137/2004 vp Eduskunnalle laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien
lakien muuttamisesta

Yleisiä näkökohtia ja tarkasteltavien kysymysten rajaus

Esityksessä on pääosin kysymys markkinoiden väärinkäyttödirektiivin ja eräiden siihen
liittyvien direktiivien valtionsisäisestä toimeenpanosta arvopaperimarkkinalain ja eräiden
siihen liittyvien lakien muuttamisella. Osin esityksessä on kuitenkin myös kysymys
sisäpiirikauppa-ja siihen liittyvän sääntelyn ajantasaistamisesta.

Käsillä olevan esityksen perusluonne direktiivien valtionsisäistä toimeenpanoa
tarkoittavana ehdotuksena on otettava huomioon esityksen valtiosääntöoikeudellisessa
arvioinnissa, mutta se ei toisaalta voi olla perusteena perustuslaista johtuvien vaatimusten
huomiotta jättämiselle. Perustuslakivaliokunta on käytännössään korostanut, että " yleiset
vaatimukset perusoikeuksia koskevan sääntelyn täsmällisyydestä ja tarkkarajaisuudesta
samoin kuin hyvästä lainkirjoittamistavasta ulottuvat myös EU:n oikeuden kansallista
täytäntöönpanoa tarkoittaviin säädöksiin." (ks. esim. PeVL 9/2004vp).

Esityksen säätämisjärjestysperustelua koskevassa jaksossa on varsin asianmukaisesti ja
kattavasti selostettu esityksen suhdetta perustuslakiin. Kuten esityksestä ilmenee,
esitykseen sisältyy kohtia, jotka ovat merkityksellisiä asetuksen antamista ja
lainsäädäntövallan siirtämistä koskevan perustuslain 80 §:n kannalta. Lisäksi esityksessä
on eräitä kohtia, jotka ovat huomionarvoisia henkilötietojen suojasta (PL 10 §: 1 mom.)
sekä sananvapaudesta (PL 12 §) säätävien perusoikeussäännösten näkökulmasta. Kuten
jäljempänä esitän, esitystä on kuitenkin arvioitava myös oikeusturvasta säätävän
perustuslain 21 §: 1 momentin kannalta. Tämän perustuslain säännöksen kannalta
esitykseen sisältyykin ongelmia.

Yksi valtiosääntöoikeudelliseen arviointiin vaikuttava seikka liittyy siihen, että
perustuslakivaliokunta on viime vuosina-ja nimenomaan perusoikeusuudistuksen jälkeen
ja uuden perustuslain aikana - arvioinut käsillä olevan kaltaisia, perustuslain 80 §:n 2
momentissa tarkoitetulle "muulle viranomaiselle" annettavia norminantovaltuuksia (ks.
esim. PeVL 17/2003vp). - Käsillä oleva ehdotus sisältää eräitä uusia
norminantovaltuuksia, mutta pidän niitä valtiosääntöoikeudellisesti ongelmattomina,
koska niiden osalta täyttyvät perustuslain 80 §:n 2 momentissa säädetyt edellytykset. En
pidä ongelmallisena edes sitä, että norminanto on pääosin sidottu komission
markkinoiden väärinkäyttödirektiivin mukaiseen norminantoon syistä, joita esim.
perustuslakivaliokunnan lausunto 17/2003vp tuo mutatis mutandis esiin Suomen Pankille
ehdotetun norminantovallan osalta.

<9>A
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Kiinnitän huomiota kuitenkin siihen, että on ehdotuksen 5 luvun 15 §:ssä
arvopaperimarkkinalain muuttamisesta säädettäisiin, että Ratalla olisi toimivalta antaa

tarkempia määräyksiä 9 §:ssä tarkoitetun rekisterin "sisällöstä". Tämä ei voi olla mahdollista, vaan Ratan
norminannon rekisteriasioissa pitää rajautua luonteeltaan teknisiin seikkoihin, kun taas rekisterin
sisältämistä asioista pitää säätää laissa siten kuin lakiehdotuksen 9 §:ssä esitetäänkin. Sama koskee
lakiehdotuksen 4 §:ssä tarkoitetun ilmoituksen sisältöä.

Voin yhtyä myös olennaisessa määrin muihin esityksen säätämisjärjestys -jaksossa esitettyihin
näkemyksiin käsillä olevan ehdotuksen sisältämien eräiden kohtien suhteesta sananvapauteen ja
henkilötietojen suojaan.

Sitä vastoin keskityn seuraavassa kahteen kysymykseen, joita esityksen säätämisjärjestys -jaksossa ei ole
nostettu lainkaan esiin. Ensimmäinen liittyy ehdotukseen hallinnollisten seuraamusten määräämiseen
liittyvästä muutoksenhakujärjestelystä (ks. lakiehdotus Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta,
26 a-e §, erityisesti 26 e §). Toinen valtiosääntöoikeudellinen huomautukseni liittyy mahdollisuuteen
tukeutua alan itsesääntelyyn direktiivin toimeenpanokeinona.

Muutoksenhaku

Esityksessä ehdotetaan (ks. lakiehdotus Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamisesta, 26 a-e §:t ja
erityisesti 26 e §), että seuraamusmaksun määräisi Ratan hakemuksesta markkinaoikeus prosessissa, jossa
noudatettaisiin esitettävien erityissäännösten ohella "muutoin hakemusasioiden käsittelyä koskevia
oikeudenkäymiskaaren 8 luvun säännöksiä" (26 e §). Rahoitustarkastuksella olisi lisäksi ehdotetun 26 e §:n
nojalla oikeus hakea markkinaoikeuden päätökseen muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos
korkein oikeus oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n nojalla myöntää valitusluvan.

Nähdäkseni 26 e §:ssä ehdotettu muutoksenhakujärjestely ei täytä riittävästi niitä oikeusturvatakeita,
joita perustuslain 21 § turvaa.

Ensinnäkin ehdotuksen seuraamusten määräämistä koskeviin jaksoihin sisältyy ongelma siltä osin
kuin missään ei ole selvää "muutoksenhaku" -otsikolla nimettyä säännöstä seuraamusten määräämiseen
liittyvistä muutoksenhakujärjestelyistä. Lakiehdotuksen 37 §:n varsinainen "muutoksenhakusäännös ei
sisällä lainkaan määräyksiä seuraamusten määrämiseen liittyvästä muutoksenhausta, vaan niistä säätäisi
lakiehdotuksen 26 e §, jonka otsikkona on "asian käsittely".

Lakiehdotuksen 26 e §:stä ei myöskään lainkaan käy ilmi, kenellä muulla kuin Ratalla olisi oikeus
hakea muutosta markkinaoikeuden päätökseen seuraamuksen määrämisestä. Ilmaisusta "myös
Rahoitustarkastuksella on oikeus      on lupa päätellä, että tarkoituksena on ollut antaa valitusoikeus myös
jollekin/joillekin muulle/muille kuin Ratalle, mutta tämä ei käy nimenomaisesti ilmi säännöksestä.
Säännöstä olisikin täydennettävä nimenomaisilla maininnoilla muista muutoksenhakuun oikeutetuista
tahoista, jotta perustuslain 21 §:n 2 momentin vaatimus muutoksenhaun turvaamisesta "lailla" toteutuisi
asianmukaisesti.

Ylivoimaisesti suurin ja jo esityksen säätämisjärjestykseen vaikuttava ongelma on kuitenkin siinä,
että muutoksenhaku markkinaoikeuden seuraamusta koskevaan päätökseen määräytyisi
oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n mukaan. Siten muutoksenhakutie menisi markkinaoikeudesta
korkeimpaan oikeuteen, missä sinänsä ei ole vielä valtiosääntöongelmaa. Tällainen ongelma syntyisi
kuitenkin siitä, että



muutoksenhaku markkinaoikeudesta korkeimpaan oikeuteen olisi luvanvaraista,
so. sidottua valitusluvan saamiseen korkeimmalta oikeudelta. - Nähdäkseni tämä
järjestely ei täyttäisi riittävästi niitä perustuslaista johdettavia vaatimuksia, jotka
liittyvät oikeuteen saada asia käsitellyksi tuomioistuimessa sekä
muutoksenhakuoikeuteen — ja etenkin silloin, kun tavoitteena on taata näiden
oikeuksien riittävän tehokas tosiasiallinen toteutuminen. Perustelen kantaani
seuraavasti.

Käytännössä yksityiselle syntyy tarve saada oikeuksiaan ja
velvollisuuksiaan koskeva päätös riippumattoman tuomioistuimen tutkittavaksi
vasta tilanteessa, jossa markkinaoikeus on Ratan hakemuksesta määrännyt
esimerkiksi seuraamusmaksun yksityiselle. Yksityisellä ei tietenkään ole
muutoksenhaun intressiä tilanteessa, jossa seuraamusta ei lainkaan määrätä
markkinaoikeudessa, vaan tällöin muutoksenhaun intressi on korkeintaan Ratalla.
Jos kuitenkin markkinaoikeus määrää seuraamuksen Ratan hakemuksesta,
yksityisen muutoksenhakuintressi syntyy. Tällöin muutoksenhaun tehokkuutta
rajoittaa kuitenkin olennaisesti se, että muutoksenhaku määräytyisi
oikeudenkäymiskaaren 30 luvun 3 §:n mukaan ja olisi siten valitusluvan saamisen
takana.

Sitä paitsi on vielä huomattava, että käsillä olevassa tilanteessa ei olisi
tarkkaan ottaen kysymys aidosta ns. jatkovalituksesta, jossa ylemmältä
tuomioistuimelta haetaan muutosta alemman oikeusasteen ratkaisuun. Kysymys
olisi nimenomaan oikeussuojan tarpeesta itse markkinaoikeuden päätökseen. Ja
jos valituslupa jätettäisiin antamatta, se merkitsi, että yksityisellä ei olisi lainkaan
oikeus saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskevaa päätöstä riippumattoman
tuomioistuimen ratkaistavaksi. Ongelmaa korostaa, että seuraamusmaksussa ei
ole kysymys mistään nimellisestä, vaan tilanteesta riippuen hyvinkin
huomattavasta maksusta, olipa kysymys sitten yrityksestä tai luonnollisesta
henkilöstä. Seuraamusmaksu voi olla oikeushenkilölle 500-200000 euroa,
kuitenkin enintään 10 % liikevaihdosta, ja luonnolliselle henkilölle 100-10000
euroa.

On myös korostettava sitä, että yksityinen on antanut - ja on vain voinutkin
antaa - enintään vain vastaselityksen Ratan hakemuksesta markkinaoikeudessa.
Vasta markkinaoikeuden päätös määrätä seuraamus vaikuttaa siten yksityisen
oikeuksiin ja velvollisuuksiin tavalla, joka yksityisen näkökulmasta luo ylipäätään
tarpeen saattaa asia riippumattoman tuomioistuimen käsiteltäväksi.
Markkinaoikeuden päätös on näin ollen tarkkaan ottaen käsillä olevassa
tilanteessa asiallisesti nimenomaan sellainen perustuslain 21 §:n 1 momentissa ja
Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6(1) artiklassa tarkoitettu "oikeuksia ja
velvollisuuksia" koskeva päätös, joka yksityisellä pitäisi olla oikeus saattaa
riippumattoman ja puolueettoman tuomioistuimen käsiteltäväksi. Sitä, että
markkinaoikeudessa on kysymys oikeastaan muusta kuin tavanomaisesta
tuomioistuinprosessista, ilmentää myös se, että asian käsittelyssä
markkinaoikeudessa noudatettaisiin lakiehdotuksen 26 a-e §:istä ilmenevän
erityissääntelyn ohella hakemusasioiden käsittelyä koskevia
oikeudenkäymiskaaren 8 luvun säännöksiä.

Esityksessä valitusoikeusmahdollisuuden määräytymistä oikeudenkäymiskaaren
mukaisesti sekä siten luvanvaraistamista ja viemistä korkeimpaan oikeuteen ei ole
lainkaan perusteltu 26 e §:n yksityiskohtaisissa perusteluissa, vaan lähinnä
ohimennen kohdassa (ks. s. 49), jossa tuodaan esiin asian valmistelua. Siellä on
todettu, että Rahoitustarkastuksesta "annetun lain mukainen seuraamusmaksu,
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sekä eräiltä osin julkinen huomautus ja varoitus, voidaan määrätä vain teoista,
jotka eivät ole rikoksia". Näin ollen "seuraamusmaksun soveltamisala määräytyy
suoraan rikoslain 51 luvun ja arvopaperimarkkinarikkomusta koskevien
säännösten tulkinnasta" lopputuloksella,
että muutoksenhakutie määräytyisi oikeudenkäymiskaaren mukaan ja veisi
korkeimpaan oikeuteen.

Nähdäkseni perustelut eivät ole mitenkään vakuuttavia. On monia
tilanteita, joissa hallinto-oikeudet tulkitsevat ja soveltavat myös sellaisia lakeja,
joiden yhteydessä yleiset tuomioistuimetkin ovat toimivaltaisia ja kenties
nimenomaan keskeisiä tuomiovallan käyttäjiä. Viittaan esimerkiksi
perintöveroasioihin, joissa hallintotuomioistuintenkin voi olla tarpeellista ottaa
huomioon perintökaaren säännöksiä. Mielestäni korkeimman oikeuden "ylimmän
toimivallan" turvaaminen rikoslain tulkinnassa ja soveltamisessa ei mitenkään voi
oikeuttaa luomaan ehdotetun kaltaista järjestelyä, joka ei täytä riittävästi
perustuslain 21 §:stä ja Euroopan ihmisoikeussopimuksesta johdettavia
vaatimuksia, koska se estää käytännössä lähes täysin yksityisen mahdollisuuden
saada oikeuksiaan ja velvollisuuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen
käsiteltäväksi. (Kuten edellä esitin, tällainen päätös syntyy yksityisen
näkökulmasta vasta markkinaoikeuden päätöksellä).

Nähdäkseni lakiehdotusta pitääkin korjata niin, että seuraamusten
määräämistä koskeviin markkinaoikeuden päätöksiin haetaan muutosta
korkeimmasta hallinto-oikeudesta hallintolainkäyttölain mukaisessa
järjestyksessä- ja tähän liittyen siis nimenomaan niin, että muutoksenhaku
korkeimpaan hallinto-oikeuteen ei ole luvanvaraista vaan se on yksityisen oikeus
siinä missä Ratankin ehdotuksen mukaan.

Itseääntelyn valtiosääntöoikeudellisista edellytyksistä ja rajoituksista

Lakiehdotuksessa todetaan, että EY:n direktiivien toimeenpano voi osin perustua
alan itsesääntelyyn ja että esityksessä pyritään tähän liittyen sääntelemään
mahdollisimman vähän toimittajien ja tiedotusvälineiden toimintaa. Tässä
tarkoituksessa esityksessä myös ehdotetaan, että direktiivien toimeenpanon
edellyttämä sääntely tältä osin toteutuisi alan itsesääntelynä.

Perustuslain 12 §:n mukaan jokaisella on sananvapaus, johon sisältyy
oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä
kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden
käyttämisestä annetaan lailla, ja lailla voidaan säätää ainoastaan kuvaohjelmia
koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia. - Tätä taustaa vasten on
jossain määrin ongelmallista jättää de facto toimittajien ja tiedotusvälineiden
toimintaa rajoittava sääntely alan itsesääntelyn varaan. Lisäksi on syytä korostaa,
että perustuslaki ja tässä tapauksessa nimenomaan 12 § asettaa edellytyksiä ja
reunaehtoja sananvapautta koskevalle sääntelylle, itsesääntely mukaan lukien.
Itsesääntely on ylipäätään mahdollista vain praeter legem, so. perustuslaissa ja
laissa säädettyjen edellytysten ja reunaehtojen mukaisesti. - Nähdäkseni nämä
näkökohdat pitäisi ottaa huomioon pohdittaessa mahdollisuuksia jättää
sananvapautta de facto rajoittava sääntely alan itsesääntelyn varaan.

Muita seikkoja

Voimassaoleva arvopaperimarkkinalaki on säädetty alun perin vuonna 1989, so.
ennen perusoikeusuudistusta ja uuden perustuslain voimaantuloa. Lakia on
sittemmin muutettu lukuisia kertoja eri aikoina, jotka ovat sijoittuneet
perustuslakiuudistusta edeltävään ja sen jälkeiseen aikaan.

Lisäksi jo nyt on nähtävissä, että lakia tullaan lähitulevaisuudessa taas
muuttamaan EY:n direktiivien toimeenpanon tarkoituksessa.



Arvopaperimarkkinalaki on jo nyt lukuisten muutosten jäljiltä varsin
vaikeaselkoinen ja monimutkainen. Nähdäkseni olisi paikallaan
kokonaisuudessaan ajan tasaistaa, selkeyttää ja uudistaa
arvopaperimarkkinalaki ja tällöin kiinnittää erityistä huomiota myös
perustuslaista ja erityisesti sen perusoikeussäännöksistä ja perustuslain 80 §:stä
juontuviin vaatimuksiin.
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Perustuslakivaliokunnalle

Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen
liittyvien lakien muuttamisesta (HE 137/2004 vp)

Rahoitustarkastuksen norminantovaltuudet

Uudet määräyksenantovaltuudet

Esitykseen sisältyy Rahoitustarkastuksen nykyistä
määräystenantovaltaa täsmentäviä säännöksiä (erityisesti 2.
lakiehdotuksen 101 §). Myös tämä täsmennys sopeutuu perustuslain,
erityisesti sen 80 §:n 2 momentin määrittelemiin puitteisiin.

Asiallisesti merkittäviä ja kokonaan uusia tai perusteiltaan uudella
tavalla määriteltyjä määräystenantovaltuuksia sisältyy etenkin
arvopaperimarkkinalain 2 luvun 7 §:n 6 momenttiin, 4 luvun 4 §:n 4
momenttiin ja 5 luvun 15 §:ään. Niiden mukaan Rahoitustarkastus voi
antaa markkinoiden väärinkäyttödirektiivin nojalla "Euroopan yhteisöjen
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komission antamien säädösten täytäntöönpanemiseksi tarvittavia
tarkempia määräyksiä tämän pykälän/luvun [säännösten]
soveltamisesta".

Rahoitustarkastuksen määräyksillä täsmennettävät laintasoiset
säännökset ovat sisällöllisesti riittävän täsmällisiä ja ne ovat
luonteeltaan pääosin teknisiä. Määräystenantovalta rajautuu lisäksi
siitä syystä, että norminanto on sidottu komission norminantoon (ks.
myös PeVL 17/2003). Tällaista määräystenantovaltaa puoltavat myös
määräysten kohteena olevan toiminnan luonne ja erityispiirteet.
Ehdotus on näistä syistä valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton.

Määräykset direktiivin nojalla

Edellä tarkastelujen valtuutussäännösten mukaan Rahoitustarkastus
voisi antaa määräyksiä markkinoiden väärinkäyttödirektiivin nojalla.
Tällaisia direktiivin nojalla annettavia viranomaismääräyksiä on
arvioitava myös siltä kannalta, että viranomainen voidaan perustuslain
80 §:n 2 momentissa määritellyin edellytyksin /a/V/a valtuuttaa
antamaan oikeussääntöjä määrätyistä asioista.
Lakiin sisältyvän määräystenantovaituutuksen sisällöllisiä ja asiallisia
rajoja on säännelty perustuslain 80 §:n 2 momentissa, ja niitä on
tarkasteltu edellä. Lisäksi valtuutukselta edellytetään täsmällistä
rajausta. Nämä kriteerit ovat kuitenkin vain välillisesti relevantteja
arvioitaessa direktiivin nojalla mahdollisesti käytettävää
määräystenantovaltaa. On ilmeistä, että kyseistä perustuslain
säännöstä säädettäessä ei nimenomaisesti varauduttu tilanteeseen,
jossa määräystenantovalta tosin perustuisi laissa olevaan
valtuutukseen, mutta määräykset saisivat sisältönsä direktiivistä tai
direktiivin nojalla.

Lähtökohtana arviossa tulisi ilmeisesti olla, että lailla ei voida siirtää
määräystenantovaltaa käytettäväksi sellaisen asiakirjan nojalla, joka ei
ole Suomessa voimassaolevaa oikeutta. Direktiivi on tyypillisesti
tällainen asiakirja. EY:n perustamissopimuksen 249 artiklan mukaan
direktiivi "velvoittaa saavutettavaan tulokseen nähden jokaista
jäsenvaltiota, mutta jättää kansallisten viranomaisten valittavaksi
muodot ja keinot." Jotta direktiivillä olisi oikeusvaikutuksia
jäsenvaltiossa, se on lähtökohtaisesti saatettava osaksi jäsenvaltion
oikeusjärjestelmää, sen valtiosäännön määrittelemissä menettelyissä.

Esimerkiksi markkinoiden väärinkäyttödirektiivi saatetaan osaksi
Suomen oikeutta lailla ja lakiin perustuvilla asetuksilla ja mahdollisilla
viranomaismääräyksillä. Tämä merkitsee, että viranomaismääräyksiä
ei voida antaa suoraan direktiivin nojalla, vaan viranomaismääräysten
perusteet ja puitteet on määriteltävä lailla perustuslain 80 §:n 2
momentin edellyttämällä tavalla. Laissa tulisi siten säätää ainakin, että
tällaiset määräykset ovat välttämättömiä direktiivissä määriteltyjen
teknisluonteisten vaatimusten noudattamiseksi. Rahoitustarkastukselle
voidaan kuitenkin perustuslain 80 §:n 2 momentin vaatimukset
huomioon ottaen perustaa toimivalta antaa määräyksiä suoraan
direktiivin nojalla vain säätämällä tästä perustuslain
säätämisjärjestyksessä. Tällainen norminantovallan järjestäminen olisi



periaatteellisesti ongelmallinen myös hallinnon lainalaisuuden (PL 2 §)
kannalta.

Sananvapaus

Arvopaperimarkkinalain 4 luvun 10 §:n 2 momentti ja 5 luvun 12 §:n 3
momentti sisältävät säännökset, joiden tarkoituksena on rajata etujen ja
eturistiriitojen ilmoittamisvelvollisuuden ja tiedon julkaisemiskiellon
ulkopuolelle sananvapauden käyttämisestä joukkoviestinnässä
annetussa laissa tarkoitetut yleisön saataville toimitetun viestin laatijat,
jos laatija on sitoutunut noudattamaan julkaisu- ja ohjelmatoiminnassa
viestejä laativia henkilöitä ammatillisesti edustavan järjestön
ammattikuntaa varten taikka julkaisijan tai ohjelmatoiminnan
harjoittajan laatimia sääntöjä, jotka vaikutuksiltaan vastaavat
markkinoiden väärinkäyttödirektiivin sekä sen nojalla komission
antamien säännösten vaikutuksia.

Tarkoituksena siis on, että itsesääntelyyn sitoutuneilla toimittajilla ei
olisi säännösten tarkoittamaa ilmoitusvelvollisuutta. Tämä
sääntelymalli, jonka direktiivi mahdollistaa, on perusteltu perustuslain
12 §:n 1 momentissa turvatun sananvapauden ja sen rajoituksiin
sovellettavan suhteellisuusvaatimuksen näkökulmasta. Ehdotus
toteuttaa tältä osin myös perustuslain 22 §:ssä säädettyä julkisen
vallan velvollisuutta turvata perusoikeuksien ja ihmisoikeuksien
toteutuminen.

Jossain määrin ongelmallisen väljänä voidaan kuitenkin pitää 5 luvun
12 §:n 3 momentin rajausta, jonka mukaan tiedon julkaisukielto koskisi
viestin laatijaa, jos tämä "saa itselleen etua tai hyötyä tiedon
julkaisemisesta tai levittämisestä". Koska sekä vakinaiset että free
lance toimittajat saavat työstään taloudellisen korvauksen, he saavat
myös etua tiedon julkaisemisesta. Tällaista tavanomaista etua
säännöksellä ei kuitenkaan tarkoitettane, vaikka perustelujen (s. 73)
mukaan sekä suora että välillinen etu tulisi kysymykseen. Selvyyden ja
täsmällisyyden vuoksi voisi olla perusteltua edellyttää, että kyseinen
etu tai hyöty on luonteeltaan erityistä.

Oikeusturva

Esitykseen sisältyvät hallinnollisia seuraamuksia - rikemaksua, julkista
huomautusta ja seuraamusmaksua - koskevat uudet säännökset.
Näiden sinänsä tarpeellisten seuraamusten määräämiseen kohdistuva
oikeusturva on määritelty tavalla, joka ei nähtävästi edes tyydyttävällä
tavalla vastaa perustuslain 21 §:n asianmukaiselle käsittelylle ja
oikeusturvalle asettamia vaatimuksia. Näistä piirteistä
ongelmallisimpina voidaan pitää seuraavia:

1. Hallinnolliseen seuraamukseen ei saa lainkaan hakea muutosta
valittamalla (37 §).

2. Seuraamuksen johdosta voidaan kuitenkin tehdä hakemus
markkinaoikeudelle, mutta hakemuksessa esitettäviä
vaatimuksia sen paremmin kuin markkinaoikeuden
toimivaltaakaan hakemuksen käsittelijänä ei määritellä.
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3. Markkinaoikeudessa noudatettavaksi menettelyksi ehdotetaan
siviiliprosessuaalista menettelyä, jota käytetään
yksinkertaisissa, kaavamaisissa riita-asioissa (26 e §).
Hallinnolliset seuraamukset eivät kuitenkaan ole yksityisten
välisiä riita-asioita vaan yksipuolisia hallintopäätöksiä, jotka
perustuvat julkisen vallan käyttöön.

4. Siviiliprosessi soveltuu huonosti hallinnollisten seuraamusten
käsittelyyn, koska kysymys ei ole riita-asian käsittelystä.
Rahoitustarkastus ja seuraamuksen kohde eivät myöskään ole
tasaveroisia oikeussubjekteja, jotka voisivat siviiliprosessille
luonteenomaiseen tapaan sopia prosessin kohteena olevasta
seuraamuksesta.

5. Ehdotetun oikeusturvamenettelyn yksinkertaistettu luonne ja
ylimalkaisuus (summaarisuus), eivät laadullisesti vastaa
hallinnollisten seuraamusten käyttöön sisältyvää merkittävää
vallankäyttöä ja sen aiheuttamaa korostunutta oikeusturvan
tarvetta.

6. Seuraamusmaksua koskevan oikeusturvamenettelyn
vireillepanolle ei ole määritelty määräaikaa (26 a §).

7. Rahoitustarkastuksella olisi näyttövelvollisuus seuraamuksen
perusteista ilmeisesti vasta markkinaoikeudessa (26 d §:n 1
mom.).

8. Seuraamuksen kohteella ei olisi oikeutta valittaa
markkinaoikeuden päätöksestä, sillä markkinaoikeuslain 14 §:n
2 momentin mukaan markkinaoikeuden päätökseen haetaan
muutosta siten kuin siitä erikseen säädetään. Kuitenkin vain
Rahoitustarkastukselle on nimenomaisesti määritelty tällainen
valitusoikeus (26 e §).

9. Valittaminen markkinaoikeuden päätöksestä edellyttäisi aina
valituslupaa, mikä poikkeaa perusteettomasti oikeusturva-
järjestelmään pääsääntönä kuuluvasta oikeudesta valittaa viime
kädessä korkeimmalle hallinto-oikeudelle, kun kyseessä on
julkisen vallan yksipuolinen käyttö hallintoviranomaisen
päätöksellä (ks. myös PeVL 19/2002 vp).

Seuraamusmaksuihin kohdistuvaa oikeusturvamenettelyä koskeva
ehdotus on siis varsin ongelmallinen eikä sitä voida pitää perustuslain
21 §:n vaatimukset täyttävänä. Ongelmat johtuvat ensisijaisesti
yrityksestä luopua täysin vakiintuneesta ja toimivasta
oikeusturvajärjestelmästä, jota noudatetaan muiden hallinnollisten
seuraamusten yhteydessä. Se on myös täysin vakiintunut
Rahoitustarkastuksen päätöksentekoa koskevan sääntelyn yhteydessä
eikä siihen tiettävästi ole liittynyt erityisiä ongelmia.

Perustuslain 21 §:ään liittyvät ongelmat voidaan yksinkertaisimmin
korjata, jos vakiintuneita periaatteita ja sääntelyn lähtökohtia
noudatetaan myös nyt ehdotettujen hallinnollisten seuraamusten
yhteydessä. Tämä edellyttäisi normaalia valitusmahdollisuutta
Rahoitustarkastuksen päätöksestä, mihin sisältyy myös seuraamuksen
kohteen valitusoikeus. Yksinkertaisten riita-asioiden käsittelyssä
noudatettava menettely ei sovi tällaisen valituksen käsittelyyn. Lisäksi
valituksen luvanvaraisuus kaventaisi suhteettomasti hallinnollisiin
seuraamuksiin liittyvää oikeusturvan saatavuutta.



Yiimpien tuomioistuinten tehtävät

Hallituksen esityksen 3. lakiehdotuksen 26 e §:stä käy epäsuorasti ilmi,
että muutoksenhaku hallinnollisia seuraamuksia koskevasta markkina-
oikeuden  päätöksestä  ohjautuisi - valituslupamenettelyn  kautta -
korkeimpaan oikeuteen. Tämä valitustie käy ilmi siitä, että säännöksen
mukaan Rahoitustarkastuksella olisi oikeus hakea muutosta markkina-
oikeuden päätökseen korkeimmalta oikeudelta.

Hallinnollista seuraamusta koskeva Rahoitustarkastuksen päätös on
hallintopäätös. Rahoitustarkastus käyttää julkista valtaa päättäessään
hallinnollisesta seuraamuksesta. Kun Rahoitustarkastus valmistelee ja tekee
hallinnollista seuraamusta koskevan päätöksen sen menettelyyn sovelletaan
hallintolakia. Normaalisti hallintolain mukaista menettelyä noudattaen tehtyyn
hallintopäätökseen haetaan muutosta hallintolainkäyttölakia soveltaen. Samoin
esimerkiksi viestintämarkkinaiain mukaisen seuraamusmaksun käsittelyyn ja
selvittämiseen sovelletaan lain 122 §:n mukaan hallintolainkäyttölakia. Niin
ikään eduskunnassa käsiteltävänä oievien maakaasu- ja sähkömarkkinalain
muutoehdotusten mukaan markkinaoikeudessa sovelletaan
hallintolainkäyttölakia, kun käsitellään Energiamarkkinaviraston
hallintopäätöksistä tehtyjä valituksia.

Hallituksen esityksen mukainen muutoksenhakutie poikkeaisi periaatteellisesti
merkittävällä tavalla siitä lähtökohdasta, että hallinto-lainkäyttöasioiden
muutoksenhaku ohjautuu korkeimpaan hallinto-oikeuteen, joka käyttää
perustuslain 99 §:n 1 momentin mukaan ylintä tuomiovaltaa
hallintolainkäyttöasioissa. Tätä periaatetta ei voitane keinotekoisesti syrjäyttää
säätämällä hallintoasiaa koskevassa muutoksenhaussa sovellettavaksi - täysin
poikkeuksellisesti - oikeudenkäymiskaaren 8 luvun prosessuaalisesti
yksinkertaistettuja säännöksiä siten kuin lakiehdotuksen 26 e §:ssä säädetään.

Ehdotus poikkeaisi myös siitä perustuslain 99 §:n 1 momentin perus-
lähtökohdasta, että ylintä tuomiovaltaa rikosasioissa käyttää korkein oikeus.
Hallinnolliset seuraamukset eivät ole rikosasioita, vaikka niihin liittyykin
sanktioluonteinen vaikutus. Hallinnollisten seuraamusten ja rikosoikeudellisten
rangaistusten erottamiseksi hallituksen esitykseen sisältyykin erillinen ehdotus
rikoslain muuttamisesta. Hallinnollisia seuraamuksia koskevan
muutoksenhaun ohjaaminen korkeimpaan oikeuteen hämärtäisi
ongelmallisella tavalla rikosoikeudellisten rangaistusten ja hallinnollisten
seuraamusten välistä laadullista eroa.

Mikäli ehdotettua muutoksenhakutietä koskevaa poikkeuksellista ja
perustuslain 99 §:n 1 momentin kannalta ongelmallista järjestelyä pidetään
välttämättömänä, se on mahdollista toteuttaa vain perustuslain
säätämisjärjestyksessä. Samassa yhteydessä lakiesitystä tulisi kuitenkin myös
välttämättä täydentää ja täsmentää siten, että edellä viitatut oikeusturvan
vähimmäiskriteerit voivat toteutua.
Omaisuuden suoja

Rahoitustarkastuksen erityisestä tiedonsaantioikeudesta säädettäisiin
3. lakiehdotuksen 15 a §:ssä. Säännöksen tarkoituksena on selvästikin
määritellä vain tiedonsaantioikeuden toteuttamiseksi tarpeellisista
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toimivaltuuksista. Tältä osin siihen ei ole huomauttamista valtiosääntö-
oikeudelliselta kannalta.

Tiedonsaantioikeuden perusteella Rahoitustarkastuksella olisi oikeus
saada paitsi tarpeelliset tiedot myös asiakirjat ja tallenteet sekä niiden
jäljenteet. On myös ilmeistä, että nämä asiakirjat ja tallenteet, joilla voi
olla olennainen merkitys valvottavan toiminnan kannalta, on tarkoitus
viipymättä palauttaa ainakin alkuperäisinä, kun niitä ei enää tarvita
tietojen saamiseksi. Ne eivät siis siirry Rahoitustarkastuksen
omistukseen. Selvyyden vuoksi palautusvelvollisuudesta olisi ehkä
paikallaan säätää nimenomaisesti.
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Perustuslakivaliokunnalle
17.10.2004

Mikael Hiden

Lausunto hallituksen esityksestä 137/04 vp laeiksi arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien

lakien muuttamisesta

Kun en voinut saapua kuultavaksi valiokunnan kokoukseen 5.10.2004, on valiokunnan sihteeri

pyytänyt minua toimittamaan asiassa erillisen kirjallisen lausunnon. Esitän tämän johdosta seuraavan.

Hallituksen esitykseen sisältyy verraten seikkaperäinen säätämisjärjestystä koskeva jakso.

Lakiehdotusten pikaisen tarkastelun perusteella vaikuttaa siltä, että jaksossa on otettu huomioon

esitykseen sisältyvät valtiosääntöoikeudellisesti mielenkiintoiset kysymykset. Tarkastelen sen vuoksi

vain mainitussa jaksossa käsiteltyjä kysymyksiä.

Ehkä    merkittävin    valtiosääntöoikeudellinen    kysymys esityksessä        on

Rahoitustarkastukselle annettavien norminantovaltuuksien suhde PL 80 §:n säännöksiin.

Mahdollisuus antaa norminantovaltuuksia viranomaiselle on PL 80 §:ssä rajattu selvästi

ahtaammaksi kuin mahdollisuus norminantovallan delegointiin asetuksen antajille. Olen

tarkastellut tämän delegointivallan sisältöä eräässä vuonna 2001 julkaistussa kirjoituksessa

(Havaintoja   hallinnollisten   säädösten   antovallan   puitteista      uuden   perustuslain

järjestelmässä, teoksessa Nykyajan muuttuva oikeus - Nutida rätt i förändring, Helsinki,

ss. 153-175). Tarkasteltuani   viranomaiselle delegoimisen mahdollisuuksia koskeneita

perustuslakivaliokunnan kannanottoja kesään 2001 saakka totesin mm.(s. 173):

"Lausumista hahmottuvia piirteitä voidaan lyhyesti ehkä kuvata niin, että teknisiä,
asiantuntemukseen liittyviä tai vain viranomaisen sisäisesti vaikuttavia
yksityiskohtasäannöksiä, joiden antamiseen ei liity huomattavaa harkintavaltaa, voidaan antaa
viranomaisen päätöksin. Tällaisen valtuuden antamista vastaan taas puhuu voimakkaasti se, että
ko. oikeussäännöillä tulisi olemaan vaikutusta (ulkopuolisten) yksilöiden oikeuksiin tai
velvollisuuksiin..."

Valiokunnan  myöhemmästä  käytännöstä voidaan   tässä  tyytyä  viittaamaan   vain

lausuntoihin pevl 24/02 vp ja pevl 67/02 vp, joissa kummassakin olivat kyseessä juuri



Rahoitustarkastukselle myönnettävät valtuudet.   Tulkinnan periaatteellisia lähtökohtia

kuvattiin lausunnossa pevl 24/02 vp mm. seuraavasti:

"Perustuslain näkökulmasta muiden viranomaisten norminantovalta on poikkeuksellista.
Perustuslakiuudistuksen yhteydessä esimerkkinä viranomaisten norminantovallasta mainittiin
tekninen ja vähäisiä yksityiskohtia koskeva sääntely, johon ei liity merkittävää harkintavallan
käyttöä... - Valiokunta on toistuvasti korostanut, että perustuslain 80 §:n 2 momentti rajoittaa
suoraan valtuussäännösten tulkintaa sekä valtuuksien nojalla annettavien määräysten sisältöä
(esim. PeVL 19/2002 vp,s.5). Määräystenantovaltuuksia on kaiken kaikkiaan tulkittava
suppeasti."

Käytännöstä voidaan vielä viitata lausuntoon pevl 17/03 vp, jossa oli Suomen Pankille

uskottavissa olevan norminantovallan yhteydessä esillä myös kansainvälisiin normeihin

sidonnaisuuden merkitys. Valiokunta totesi siinä mm.:

"...Suomen Pankin määräystenantovalta on lakiehdotuksessa ilmaistu riittävän täsmällisesti ja
se rajautuu lisäksi siitä syystä, että norminanto on sidottu Euroopan keskuspankin
norminantoon. Ehdotus on näistä syistä valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton."

Vielä voidaan todeta, että Rahoitustarkastuksen nykyiset norminantovaltuudet perustuvat tavallisessa

lainsäätämisjärjestyksessä käsiteltyihin säännöksiin, joista ainakin suurin osa lienee ollut esillä mvös

nerustuslakivaliokunnassa.
_ _ _ _ _ ^ . K     .

Jos edellä hahmotellun taustan valossa tarkastellaan Rahoitustarkastukselle nyt annettavaksi

ehdotettuja (uusia) norminanto valtuuksia, ei nähdäkseni ole estettä ko. valtuuksien säätämiselle

tavallisessa laissa. Kyseessä ovat teknisssävyiset, melko rajoitettuun , ammatillisesti eriytyneeseen

joukkoon kohdistuvat tarkemmat säännökset . Säännösten sisältöä useissa kohdin merkittävästi

täsmentää ko. säädösten sisällön riippuvuus väärinkäyttödirektiivin nojalla annettujen komission

säädösten sisällöstä. (Tähän kytkentään tosin voidaan liittää lopussa mainittu kielellinen epätarkkuus).

Esityksen perustelujen Säätämisjärjestys-jaksossa on kiinnitetty huomioita myös

Rahoitustarkastukselle Rahoitustarkastuksesta annetun lain 15 a §:n mukaan tulevaan, markkinoiden

väärinkäyttöön liittyvään tiedonsaantioikeuteen. Tässä kohden näyttäisi minusta ongelmalliselta vain

säännöksen 2 momentissa tarkoitettu oikeus saada momentissa tarkoitettuja yksilöityä liiketointa

koskevia "tietoja, asiakirjoja ja tallenteita sekä jäljennöksiä asiakirjoista ja tallenteista" ko.

toimintoihin osallisten lisäksi myös "muulta henkilöltä", jolla voidaan perustellusta syystä olettaa

olevan 1 momentissa tarkoitettua tietoa taikka asiakirjoja tai tallenteita.

Yksilölle asetetut tietojen antamisvelvoitteet ja niihin liittyvät viranomaisen kuultavaksi

tulovelvoitteet (15 b §) koskettavat yksilön henkilökohtaista vapautta ja mahdollisesti yksityisyyden
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suojaa. Tässä olisi kyseessä tietojen ja asiakirjojen saamisoikeus , joka voisi kohdistua periaatteessa

kehen tahansa ulkopuoliseen, ilman että ko. henkilöä itseään epäiltäisiin mistään. Tietojen ja

asiakirjojen saamisoikeus ei liittyisi vireillä olevaan rikoksen esitutkintaan ja oikeus olisi muulla kuin

poliisi- tai syyttäjäviranomaisella. Minusta näin laajalle ulotettuihin tietojen saamisoikeuksiin

varsinaisen rikostutkinnan ulkopuolella pitäisi suhtautua suurin varauksin ja jos sellaisia joissain

(mahdolliseen myöhempään) rikostutkintaan liittyvissä asetelmissa tarvitaan, toimivallan tulisi ensi

sijassa kuulua syyttäjä- ja poliisiviranomaisille (ja asiasta riippuen ehkä tulli- ja

rajavartioviranomaisille). Tällaisen toimivallan uskomiselle muille viranomaisille ei voi riittää

perusteeksi se perusteluissa s. 78 esitetty toteamus, jonka mukaan "Lainvastaiseen sisäpiiritiedon

käyttöön ja kurssin vääristämiseen voi syyllistyä kuka tahansa. Lisäksi kuka tahansa voi periaatteessa

olla tietoinen seikoista, jotka ovat merkityksellisiä markkinoiden väärinkäytösepäilyjen

selvittämisessä." Tällaiset "kuka tahansa voi"- perustelut yksilön oikeuksiin puuttumista sisältäville

valtuuksille kuulostavat suomalaiseen ympäristöön sijoitettuina ylipäätään jotenkin vierailta.

Edellä tarkoitetun "muihin" henkilöihin kohdistuvan tietojen ja asiakirjojen saamisoikeuden

ongelmallisuutta ei poista se, että ko. oikeudella ei tällaisten täysin ulkopuolisten osalta ilmeisesti

olisi, jos olen oikein ymmärtänyt, mitään oikeudellista sanktiota. Jos viranomaiselle annettava valtuus

on sisällöltään ongelmallinen, se on sitä, vaikka valtuuteen ei liittyisikään pakkokeinomahdollisuuksia

tai sanktioita. Viranomaisten tiedottamisvelvollisuuteen ei myöskään sovi, että tietojen pyytämisen

sanktiottomuudesta unohdettaisiin ilmoittaa.

Esityksen perustelujen Säätämisjärjestys-jakson lopulla tarkastellaan vielä joitakin tietojen

antamisvelvoitetta sekä etujen ja eturistiriitojen  ilmoittamisvelvoitteen ja sananvapauden suhdetta

koskevia kysymyksiä. Tarkastellut kysymykset eivät nähdäkseni anna tässä aihetta enempiin

toteamuksiin.

(Pari pientä kommenttia kielestä. Arvopaperimarkkinalain ehdotetussa uudessa 2 luvun 7 §:n 6

momentissa - ja eräissä muissa ehdotetuissa säännöksissä - käytetään muotoilua: "Rahoitustarkastus

voi antaa... direktiivin ... nojalla Euroopan yhteisöjen komission antamien säädösten täytäntöön

panemiseksi tarvittavia tarkempia määräyksiä..." Virke viittaa rakenteeltaan oikeastaan siihen, että

Rahoitustarkastuksen määräysten anto tapahtuu direktiivin nojalla ja että näiden määräysten alaksi

osoitetaan komission antamien säädösten täytäntöön panemiseksi tarvittavat tarkemmat määräykset.

Tarkempien määräysten ala voisi näin olla hyvinkin laaja. Tarkoituksena kai kuitenkin on viitata

siihen, että kyseessä ovat komission ko. "direktiivin... nojalla" antamat säädökset ja näiden täytäntöön

panemiseksi annettavat tarkemmat määräykset. Ehkä sujuvin tapa tämän sisällön ilmoittamiseen olisi

"...direktiivin... nojalla annettujen Euroopan yhteisön komission säädösten...".



Esityksen 6. ja 7. lakiehdotuksessa ei relatiivipronominin käyttö näytä vastaavan ainakaan

kansakoulun aikaisia tottumuksia. Kummassakin ko. säännöksessä rakenne on sama:

"Sijoituspalveluyrityksellä/Luottolaitoksella on   oikeus antaa...tietoja....optioyhteisölle, jotka ovat

välttämättömiä ....".)
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LUONNOS HALLITUKSEN ESITYKSEKSI LAEIKSI ARVOPAPERIMARKKINALAIN JA ERÄIDEN
SIIHEN LIITTYVIEN LAKIEN MUUTTAMISESTA

Valtiovarainministeriö on lausuntopyynnöllään 7.5.2004 pyytänyt korkeimmalta
hallinto-oikeudelta lausuntoa luonnoksesta hallituksen esitykseksi laeiksi
arvopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta.

Korkein hallinto-oikeus on tarkastellut lähinnä esityksessä ehdotettua seuraa-
mus-ja muutoksenhakujärjestelmää.

Voimassa olevat säännökset muutoksenhausta

Voimassa olevan rahoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) muutoksen-
hakua koskevan 37 §:n mukaan Rahoitustarkastuksen päätöksestä saa valittaa
Helsingin hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996)
säädetään valituksen tekemisestä valtioneuvoston ja ministeriön päätökseen,
jollei muualla laissa toisin säädetä. Hallintolainkäyttölain 9 §:n mukaan hallinto-
oikeuden päätöksestä saa valittaa korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Rahoitustarkastuksella nykyisin käytettävissä olevista hallinnollisista seuraa-
muksista eli sen Rahoitustarkastuksesta annetun lain 25 §:n nojalla antamasta
julkisesta huomautuksesta ja mainitun lain 26 §:n nojalla antamasta julkisesta
varoituksesta valitetaan siten Helsingin hallinto-oikeuteen ja hallinto-oikeuden
päätöksestä korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain (1528/2001)
markkinaoikeudellisia asioita koskevan 2 §:n 5 kohdan mukaan markkinaoikeus
käsittelee asiat, jotka säädetään sen toimivaltaan kuuluviksi arvopaperi-
markkinalaissa (495/1989). Arvopaperimarkkinalain 7 luvun 1 §:n 5 momentin
(1536/2001) ja 7 luvun 2 §:n 2 ja 3 momentin (1517/2001) mukaan markkina-
oikeus on toimivaltainen käsittelemään kyseisissä säännöksissä tarkoitetut
markkinaoikeudelliset asiat. Nämä asiat ovat luonteeltaan tyypillisiä markkina-
oikeudellisia eli kuluttajansuojaa, markkinointia ja sopimatonta menettelyä
elinkeinotoiminnassa koskevia asioita.

Lisäksi arvopaperimarkkinalain 10 luvun 3 §:ään sisältyy erityissäännöksiä
valitusoikeudesta.

Ehdotetut seuraamuksia ja muutoksenhakujärjestelmää koskevat muutokset

Sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista annetun Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2003/6/EY 14 artiklan 1 kohdan mukaan
jäsenvaltioiden on varmistettava, että jollei direktiivin nojalla annettuja
säännöksiä noudateta, tästä vastuussa olevien henkilöiden suhteen voidaan
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niiden kansallisen lainsäädännön mukaisesti toteuttaa aiheellisia hallinnollisia
toimenpiteitä tai määrätä hallinnollisia seuraamuksia, sanotun kuitenkaan

rajoittamatta jäsenvaltioiden oikeutta määrätä rikosoikeudellisia seuraamuksia.

Esityksessä on ehdotettu suurin osa voimassa olevassa laissa arvopaperimark-
kinarikkomuksena rangaistaviksi säädetyistä teoista dekriminalisoitaviksi.
Rikosoikeudellisen rangaistuksen korvaisivat Rahoitustarkastuksesta annetussa
laissa säädettäväksi ehdotetut hallinnolliset seuraamukset. Rahoitustarkastuk-
sesta annettuun lakiin ehdotetaan säädettäväksi nykyisten hallinnollisten
seuraamusten eli julkisen huomautuksen ja julkisen varoituksen lisäksi kaksi
uutta hallinnollista seuraamusta, rikemaksu ja seuraamusmaksu.

Esityksen mukaan rikemaksu olisi lievin Rahoitustarkastuksen käytettävissä
olevista hallinnollisista seuraamuksista. Rikemaksua koskeva säännös sisältyy
Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamista koskevan ehdotuksen 24 a
§:ään. Kyseisen pykälän 4 momentin mukaan se, jolle rikemaksu on määrätty,
voisi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän kuluessa
päätöksestä tiedon saatuaan. Muutoin päätös jäisi pysyväksi.

Lakiehdotuksen 26 a §:ssä tarkoitettu seuraamusmaksu ei olisi itsenäinen
seuraamus, vaan se voitaisiin määrätä julkisen varoituksen ohella. Oikeushen-
kilölle määrättävä seuraamusmaksu olisi vähintään 500 euroaja enintään 200 000
euroa, kuitenkin enintään 10 prosenttia oikeushenkilön seuraamusmaksun
määräämistä edeltävän tilikauden liikevaihdosta. Luonnolliselle henkilölle
määrättävä seuraamusmaksu olisi vähintään 100 euroaja enintään 10 000 euroa.
Seuraamusmaksun määräisi Rahoitustarkastuksen hakemuksesta
markkinaoikeus.

Esitysluonnoksen mukaan julkiseen huomaukseen haettaisiin muutosta voimassa
olevasta laista poiketen Helsingin hallinto-oikeuden sijasta markkinaoikeudesta.

Lakiehdotuksen 25 §:n 7 momentin mukaan se, jolle julkinen huomautus on
määrätty, voisi saattaa päätöksen markkinaoikeuden käsiteltäväksi 30 päivän
kuluessa päätöksestä tiedon saatuaan. Rahoitustarkastuksesta annetun lain 26 §:n
mukaan julkiseen varoitukseen sovelletaan muuten, mitä 25 §:ssä säädetään
julkisesta huomautuksesta. Kyseisen viittaussäännöksen perusteella myös se,
jolle julkinen varoitus on määrätty, voisi saattaa päätöksen markkinaoikeuden
käsiteltäväksi.

Muutoksenhakujärjestelmää koskevia ehdotuksia on perusteltu esityksessä
seuraavasti:

"Ehdotus parantaa hallinnollisten seuraamusten kohteena olevien henkilöiden
oikeusturvaa keskittämällä hallinnollisten seuraamusten käsittelyn markkinaoi-
keuteen. Rikemaksu ja seuraamusmaksu ovat laadultaan asioita, joiden käsitte-
lyyn markkinaoikeudella on erityisen hyvät edellytykset. Markkinaoikeus
käsittelee muutoinkin asioita, jotka koskevat nimenomaisesti elinkeinotoimin-
taaja siinä noudatettavia menettelyjä. Lisäksi markkinaoikeuden jutturakenne
huomioon ottaen on oletettavissa, että hallinnollisia seuraamuksia koskevat asiat
tulevat markkinaoikeudessa käsiteltyä varsin nopeasti. Korkein oikeus antaa
rikoslakia koskevat ennakkoratkaisut. Koska markkinoiden väärinkäyttöä
koskevien säännösten rikkomisesta ja laiminlyönnistä määrättävien
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hallinnollisten seuraamusten tunnusmerkeillä on läheinen yhtymäkohta rikoslain
tunnusmerkistöihin, on perusteltua että sama oikeusistuin käsittelee kumpaakin
koskevat ennakkoratkaisut. Johdonmukaisuus puoltaa myös sitä, että julkista
huomautusta ja varoitusta koskeva muutoksenhaku siirretään markkinaoikeuden
ratkaistavaksi. Muutoksesta voidaan olettaa myös ajan mittaan saatavan hieman
kustannussäästöjä, kun asioiden käsittelystä markkinaoikeudessa ja
korkeimmassa oikeudessa syntyy oikeuskäytäntöä."

Rahoitustarkastuksesta annetun lain muuttamista koskevan ehdotuksen 26 b - 26
e §:ään sisältyy säännöksiä asian käsittelystä markkinaoikeudessa.
Lakiehdotuksen 26 e §:n mukaan asian käsittelyssä markkinaoikeudessa
noudatettaisiin muutoin hakemusasioiden käsittelyä koskevia oikeudenkäymis-
kaaren 8 luvun säännöksiä. Kyseisen lakiehdotuksen säännöksen mukaan myös
Rahoitustarkastuksella olisi oikeus hakea markkinaoikeuden päätökseen
muutosta valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus oikeuden-
käymiskaaren 30 luvun 3 §:n nojalla myöntää valitusluvan.

Ehdotetun seuraamus-ja muutoksenhakujärjestelmän arviointi

Esityksessä on ehdotettu suurin osa nykyisin arvopaperimarkkinarikkomuk-sena
rangaistaviksi säädetyistä teoista dekriminalisoitaviksi ja siirryttäväksi
hallinnollisiin seuraamuksiin. Esityksessä ei ole arvioitu tähän ehdotettuun
muutokseen liittyvää tuomioistuinmenettelyn valintaa. Esityksessä on vain hyvin
yleisiä ja tarkemmin perustelemattomia mainintoja syistä ehdotetulle
lainkäyttömenettelylle. Perustelematta on jäänyt erityisesti se, miksi hallinnol-
liset seuraamukset olisi siirrettävä hallintolainkäytön piiristä käsiteltäviksi
oikeudenkäymiskaaren mukaisina hakemusasioina.

Suomen lainkäyttöjärjestelmässä hallinnollisten seuraamusten määrääminen
kuuluu ensi asteessa hallintoviranomaiselle tai hallintotuomioistuimelle ja
muutoksenhakuasteessa hallintotuomioistuimelle. Nykyisinkin markkinaoikeus
käsittelee hallintolainkäytön järjestyksessä Kilpailuviraston ja Viestintäviraston
esityksistä määrättävät seuraamusmaksua koskevat asiat samoin kuin julkisista
hankinnoista annetussa laissa (1505/1992) tarkoitetun hyvitysmaksun
määräämistä koskevat asiat. Hallinnollisten seuraamusten määräämiseen ja
seuraamusta koskevaan muutoksenhakuun liittyy viranomaistoiminnan valvontaa
sekä julkisten ja yksityisten intressien keskinäistä punnintaa. Tällaisten asioiden
käsittely hallintotuomioistuimessa ja seuraamuksia koskeva muutoksenhaku ovat
tästä syystä luonteeltaan hallintolainkäyttöasioita. Esityksessä ehdotettu
seuraamus-ja muutoksenhakujärjestelmä saattaisi olla ongelmallinen
perustuslaissa omaksuttujen lainkäytön järjestelmän periaatteiden kannalta.

Perusteeksi korkeimman oikeuden valinnalle muutoksenhakutuomioistuimeksi
markkinaoikeuden päätösten osalta on esitetty markkinoiden väärinkäyttöä
koskevien säännösten rikkomisesta ja laiminlyönnistä määrättävien hallinnol-
listen seuraamusten tunnusmerkkien läheinen yhtymäkohta rikoslain tunnus-
merkistöihin. Suomen oikeusjärjestelmään sisältyy kuitenkin lukuisia asia-
ryhmiä, joissa samaa tekoa käsitellään sekä riita- tai rikosasioina että hallinto-
lainkäyttöasioina. Esimerkiksi veroasioissa ylimpänä tuomioistuimena vero-
petoksia koskevat jutut ratkaisee korkein oikeus ja veronkorotuksia koskevat
asiat korkein hallinto-oikeus. Esityksen kohteena oleva asiaryhmä ei poikkea
markkinaoikeudessa. Esityksessä todetaan, että 26 b ja 26 c §:n säännökset
vastaavat kilpailunrajoitusasioiden sääntelyä. Erityisesti 26 b §:äan on
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sisällytetty hallintolainkäyttölain periaatteiden mukaisia
menettelysäännöksiä. Hallintolainkäytön järjestys antaa hallinnollisen
seuraamuksen kohteena olevalle henkilölle tehokkaamman oikeusturvan
kuin hakemusasioissa noudatettava oikeudenkäyntijärjestys. Siten
ehdotettu muutos saattaisi merkitä seuraamuksen kohteen oikeusturvan
heikentymistä. Korkein hallinto-oikeus katsookin, että hallinnollisten
seuraamusten määräämiseen ja niitä koskevaan muutoksenhakuun tulisi
soveltaa hallintolainkäytön järjestystä.

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNAN
LAUSUNTO */2005 vp

Hallituksen esitys laeiksi arvopaperimarkkina-
lain ja eräiden siihen liittyvien lakien muutta-
misesta

Talousvaliokunnalle

JOHDANTO

Vireilletulo

Eduskunta on 14 päivänä syyskuuta 2004 lähettäessään hallituksen esityksen laeiksi ar-

vopaperimarkkinalain ja eräiden siihen liittyvien lakien muuttamisesta (HE 137/2004 vp)

valmistelevasti käsiteltäväksi talousvaliokuntaan samalla määrännyt, että

perustuslakivaliokunnan on annettava asiasta lausunto talousvaliokunnalle.

Asiantuntijat

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina

- lainsäädäntöneuvos Seppo Tanninen, valtiovarainministeriö

- lainsäädäntöneuvos Sten Palmgren, oikeusministeriö

- professori Olli Mäenpää

- professori Tuomas Ojanen.

Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut -

professori Mikael Hiden.
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HE 137/2004
vp

Versio 0.1

HALLITUKSEN ESITYS

Esityksessä ehdotetaan muutettaviksi arvopaperimarkkinalakia ja Rahoitustarkastuksesta

annettua lakia, Pääasiallisena tarkoituksena on panna täytäntöön Euroopan parlamentin ja

neuvoston direktiivi sisäpiirikaupoista ja markkinoiden manipuloinnista sekä kolme

direktiivin täytäntöönpanemiseksi annettua komission direktiiviä. Muun ohella esi-

tyksessä ehdotetaan arvopaperimarkkinalakiin lisättäviksi markkinoiden väärinkäyttöön

liittyvät keskeiset säännökset ja Rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin säännökset

kahdesta uudesta hallinnollisesta seuraamuksesta. Esitys sisältää ehdotuksia myös eräiden

muiden lakien muuttamisesta.

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan direktiivien täytäntöönpanoajan

päättyessä eli 12 päivänä lokakuuta 2004.

Esityksen säätämisjärjestysperusteluissa sääntelyä arvioidaan perustuslain 12 §:ssä

turvatun sananvapauden kannalta samoin kuin lainsäädäntövallan siirtämistä koskevien

perustuslain 80 §:n säännösten näkökulmasta. Perusteluissa arvioidaan valtio-

sääntöoikeuden kannalta myös säännöksiä Rahoitustarkastuksen tietojensaantioikeudesta.

Perustelujen mukaan lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjärjes-

tyksessä. Hallitus on kuitenkin pitänyt suotavana esityksen saattamista perustuslakiva-

liokunnan käsiteltäväksi.

VALIOKUNNAN KANNANOTOT

Perustelut

Hallinnolliset seuraamukset

Sääntelyä rahoitustarkastuksesta annetun lain nojalla määrättävistä hallinnollisista seu-

raamuksista ehdotetaan täydennettäväksi säännöksillä rikemaksusta (24 a §) ja seuraa-

musmaksusta (26 a §), samalla kun julkisen huomautuksen käyttöalaa ehdotetaan jonkin

verran laajennettavaksi. Ehdotus sisältää säännöksiä myös seuraamusten määräämistä
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koskevien asioiden vireillepanosta ja käsittelystä (26 b — 26 e §) samoin kuin muutok-

senhausta näissä asioissa (26 e ja 37 §).

Rikemaksun määrää 3. lakiehdotuksen 24 a §:n 1 momentin nojalla Rahoitustar-

kastus, joka voimassa olevan lain perusteella päättää myös julkisen huomautuksen ja

julkisen varoituksen antamisesta. Seuraamukseen määrätty voi 24 a §:n 4 momentin ja 25

§:n 7 momentin mukaan saattaa Rahoitustarkastuksen päätöksen markkinaoikeuden

käsiteltäväksi. Seuraamusmaksun määrää 26 a §:n 5 momentin nojalla markkinaoikeus.

Tällaista hallinnollista seuraamusta koskeva asia tulee 26 b §:n 1 momentin mukaan

markkinaoikeudessa vireille Rahoitustarkastuksen tai seuraamukseen määrätyn

kirjallisella hakemuksella. Asian käsittelyssä noudatetaan 26 e §:n pääsäännön perusteella

oikeudenkäymiskaaren 8 luvun säännöksiä hakemusasioiden käsittelystä.

Ehdotettu sääntely on merkityksellistä perustuslain 21 §:n säännösten näkökulmasta

oikeusturvasta samoin kuin tuomioistuinlaitoksen perusrakennetta ja tuomioistuinten

tehtäviä koskevien perustuslain 98 ja 99 §:n kannalta.

Jokaisella on perustuslain 21 §:n 1 momentin mukaan oikeus saada asiansa käsi-

tellyksi asianmukaisesti ja ilman aiheetonta viivytystä lain mukaan toimivaltaisessa tuo-

mioistuimessa tai muussa viranomaisessa sekä oikeus saada oikeuksiaan ja velvolli-

suuksiaan koskeva päätös tuomioistuimen tai muun riippumattoman lainkäyttöelimen

käsiteltäväksi. Oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeet, kuten käsittelyn julkisuus,

oikeus tulla kuulluksi, saada perusteltu päätös ja hakea muutosta turvataan saman pykälän

2 momentin mukaan lailla. Perustuslain tämä säännös ei estä säätämästä lailla vähäisiä

poikkeuksia oikeudenmukaisen oikeudenkäynnin takeisiin, kunhan poikkeukset eivät

muuta oikeusturvatakeiden asemaa pääsääntönä eivätkä vaaranna yksilön oikeutta

oikeudenmukaiseen oikeudenkäyntiin (HE 309/1993 vp, s. 74).

Lakiehdotuksesta ei käy selvästi ilmi, onko seuraamukseen määrätyllä lainkaan

oikeutta hakea muutosta markkinaoikeuden päätökseen. Lakiehdotuksen 26 e §:n mukaan

"myös Rahoitustarkastuksella" on oikeus hakea markkinaoikeuden päätökseen muutosta

valittamalla korkeimpaan oikeuteen, jos korkein oikeus myöntää oikeudenkäymiskaaren

30 luvun 3 §:n nojalla valitusluvan. Säännöksen voidaan ymmärtää välillisesti viittaavan

seuraamukseen määrätyn muutoksenhakuoikeuteen. Tällainen välillinen sääntelytapa on



PeVL */20O5 vp — HE 137/2004 vp

jo sinänsä perusoikeuskytkentäisen sääntelyn yhteydessä asiaton. Tarkoitus kuitenkin

lienee, että seuraamukseen määrätyn muutoksenhakuoikeus määräytyisi eräiden

markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 21 §:n mukaisesti. Pykälä

sisältää säännöksen korkeimman oikeuden myöntämään valituslupaan perustuvasta

oikeudesta hakea valittamalla muutosta markkinaoikeudellisessa asiassa annettuun

markkinaoikeuden päätökseen.

Valitustien ohjaaminen hallintoviranomaisen päätöksestä korkeimpaan oikeuteen

on poikkeuksellinen järjestely, kun otetaan huomioon perustuslain 98 ja 99 §:n säännök-

set tuomioistuinlaitoksen perusrakenteesta ja tuomioistuinten tehtävistä (PeVL 9/2001 vp,

s. 2/11, PeVL 12/2001 vp, s. 3/1, PeVL 54/2001 vp, s. 5/II). Perustuslain 99 §:n 1 mo-

mentin mukaan ylintä tuomiovaltaa riita- ja rikosasioissa käyttää korkein oikeus sekä

hallintolainkäyttöasioissa korkein hallinto-oikeus. Valitus hallintoviranomaisen päätök-

seen määrätä hallinnollinen seuraamus on valiokunnan mielestä ymmärrettävä hallinto-

lainkäyttö- eikä riita- tai rikosasiaksi. Lainsäädäntökäytännössä valitustie tällaisissa asi-

oissa onkin ollut tapana1 ohjata korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Muutoksenhakuoikeus on ehdotuksessa sidottu ylimmän asteen myöntämään vali-

tuslupaan. Lupa tarvitaan silloinkin, kun muutosta haetaan markkinatuomioistuimen ensi

asteessa tekemään päätökseen seuraamusmaksun määräämisestä.

Ks. esimerkiksi kilpailunrajoituksista annetun lain 21 § ja julkisista hankinnoista annetun lain 12 §.

Perustuslakivaliokunta ei ole pitänyt valituslupajärjestelmää sinänsä perustuslain 21

§:n vastaisena. Toisaalta valiokunta on huomauttanut sen olevan hallintolainkäytössä

poikkeuksellinen järjestely ja tähdentänyt, että lupajärjestelmän laajentamiseen uusiin

asiaryhmiin tulee suhtautua pidättyvästi (PeVM 4/1998 vp, s. 3, PeVL 23/1998 vp, s. 5/II,

PeVL 19/2002 vp, s. 3/II, PeVL 4/2004 vp, s. 10/1). Valiokunta on lähtenyt siitä, ettei

Suomen hallinto-oikeudelliseen oikeusturvajärjestelmään pääsääntönä kuuluvasta

oikeudesta valittaa korkeimmalle hallinto-oikeudelle tule kevyin perustein poiketa (PeVL

19/2002 vp, s. 4/1). Esityksessä valituslupasääntely näyttäisi perustuvan yksinomaan

siihen, että valitustie on ehdotettu ohjattavaksi korkeimpaan oikeuteen.
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Valitusluvan nojalla muutosta markkinaoikeuden päätökseen voi 26 e §:n mukaan

hakea myös Rahoitustarkastus. Perustuslakivaliokunta on pitänyt viranomaisen muutok-

senhakuoikeutta hallintolainkäyttöjärjestelmässä poikkeuksellisena ja katsonut etenkin

viranomaisen yleisen muutoksenhakuoikeuden voivan muodostua ongelmalliseksi pe-

rustuslain 21 §:n 1 momentissa vaaditun asianmukaisen menettelyn kannalta, koska täl-

löin viranomainen saatetaan nähdä asianosaisen muodolliseksi vastapuoleksi (PeVL

4/2004 vp, s. 10/1, PeVL 36/2004 vp, s. 4/II, PeVL 37/2004 vp, s. Ml). Valiokunta on

toisaalta pitänyt viranomaisen muutoksenhakuoikeutta perustuslain näkökulmasta on-

gelmattomana, jos se on lailla rajoitettu esimerkiksi oikeuskäytännön yhtenäisyyden yl-

läpitoon liittyviin perusteisiin (PeVL 4/2004 vp, s. 10/1). Tältä osin 26 e §:n säännös va-

lituslupaan perustuvasta viranomaisen muutoksenhakuoikeudesta ei ole perustuslain

kannalta ongelmallinen.

Asianmukaisen menettelyn näkökulmasta on sen sijaan ongelmallista, että muu-

toksenhaku viranomaisen päätöksestä pannaan 26 b §:n 1 momentin mukaan markkina-

oikeudessa vireille hakemuksella ja että asian käsittelyssä noudatetaan 26 e §:n pääsään-

nön mukaan oikeudenkäymiskaaren 8 luvun säännöksiä hakemusasioiden käsittelystä.

Tasavertaisten osapuolten välisten riita-asioiden käsittelyyn soveltuva tavanomaista

summaarisempi siviiliprosessi ei valiokunnan mielestä ole oikeusturvan kannalta asian-

mukainen menettelylaji silloin, kun muutoksenhaun kohteena on julkisen vallan käyttöön

perustuva päätös hallinnollisen seuraamuksen määräämisestä. Tällaisten asioiden

käsittelyyn sovellettavasta menettelylajista säädetään hallintolainkäyttölaissa.

Ehdotettu sääntely muodostuu edellä esitetyn perusteella — Rahoitustarkastuksen

muutoksenhakuoikeutta lukuun ottamatta — kaiken kaikkiaan ongelmalliseksi perustus-

lain 21 §:n sekä perustuslain 98 ja 99 §:n näkökulmasta. Sääntelyä (24 a §:n 4 mora., 25

§:n 7 mom., 26 a §:n 5 mom. 26 b §;n 1 mom., 26 e §) on siksi tarkistettava niin, että vi-

ranomaisen päätökseen haetaan muutosta markkinaoikeudelta siten kuin hallintolain-

käyttölaissa säädetään ja että markkinaoikeuden päätökseen haetaan muutosta niin ikään

hallintolainkäyttölaissa säädetyllä tavalla eli valittamalla korkeimpaan hallinto-oikeuteen.

Sääntelyn tällainen tarkistaminen on edellytys 3. lakiehdotuksen käsittelemiselle

tavallisen lain säätämisjärjestyksessä. — Esityksen 9. lakiehdotuksen 3 §:n 1 momentin 9
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kohdan ja 17 a §:n viittaukset rahoitustarkastuksesta annettuun lakiin on muutettava

vastaamaan 3. lakiehdotukseen tehtäviä tarkistuksia.

Lehdistön itsesääntely

Arvopaperinvälittäjään kohdistuu 1. lakiehdotuksen 4 luvun 4 §:n 4 momentin perusteella

velvollisuus ilmoittaa arvopapereihin mahdollisesti liittyvät etunsa ja eturistiriidat.

Velvollisuus ei 10 §:n 2 momentin mukaan koske yleisön saataville toimitetun viestin

sellaista laatijaa, joka on sitoutunut noudattamaan julkaisu- ja ohjelmatoiminnassa vies-

tejä laativia henkilöitä ammatillisesti edustavan järjestön ammattikuntaa varten taikka

julkaisijan tai ohjelmatoiminnan harjoittajan laatimia sääntöjä. Edellytyksenä on, että

tällaiset säännöt vastaavat vaikutuksiltaan markkinoiden väärinkäyttödirektiiviä ja ko-

mission sen nojalla antamia säännöksiä. Sääntöjen noudattamiseen sitoutuneeseen viestin

laatijaan ei myöskään 5 luvun 12 §:n 3 momentin mukaan sovelleta pykälän 1 momenttiin

ja 2 momentin 4 kohtaan perustuvaa kieltoa julkaista ja levittää vääriä tai harhaanjohtavia

tietoja, jollei viestin laatija saa itselleen etua tai hyötyä tiedon julkaisemisesta tai

levittämisestä.

Sääntely on merkityksellistä perustuslain 12 §:n 1 momentissa turvatun sananva-

pauden kannalta. Ehdotetut säännökset etujen ja eturistiitojen julkaisemisvelvollisuu-

desta samoin kuin väärien ja harhaanjohtavien tietojen julkaisemiskiellosta ovat sinänsä

hyväksyttäviä, riittävän tarkkarajaisia ja oikeasuhtaisia sananvapauden rajoituksia. Näitä

rajoituksia ei sen sijaan ole tarpeen ulottaa viestintäalan itsesääntelyyn sitoutuneisiin

toimittajiin, koska lainsäädännön tavoitteet näyttävät olevan muutoinkin saavutettavissa.

Sääntely ei muodostu perustuslain näkökulmasta ongelmalliseksi. — Selvyyden vuoksi

voi kuitenkin olla paikallaan täydentää 5 luvun 12 §:n 3 momentin viimeistä virkettä

siten, että laissa olevaa kieltoa sovelletaan vain, jos viestin laatijan itselleen saama etu tai

hyöty on luonteeltaan erityistä.

Rahoitustarkastuksen tietojensaantioikeus

Rahoitustarkastuksella on 3. lakiehdotuksen 15 a §:n 1 momentin perusteella salassapi-

tosäännösten estämättä oikeus saada valvottavalta ja muulta rahoitusmarkkinoilla toimi-

valta samoin kuin sellaisen palveluksessa olevalta momentissa mainitun lainsäädännön
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valvonnan kannalta tarpeelliset tiedot sekä asiakirjat ja tallenteet samoin kuin niiden jäl-

jennökset. Yksilöidyn liiketoimen osalta Rahoitustarkastuksen tietojensaantioikeus ulo-

tetaan 2 momentissa koskemaan valvottavan ja muun rahoitusmarkkinoilla toimivan lu-

kuun tai puolesta toimivaa sekä sellaista muutakin henkilöä, jolla voidaan perustellusta

syystä olettaa olevan 1 momentissa tarkoitettuja tietoja taikka asiakirjoja tai tallenteita.

Ehdotuksessa on kysymys ensisijaisesti muista kuin perustuslain 10 §:n 1 momen-

tissa turvatun henkilötietojen suojan kannalta merkityksellisistä tiedoista. Perustuslaki-

valiokunta on pitänyt tällaisenkin sääntelyn yhteydessä asianmukaisena, että viranomai-

sen tietojensaantioikeus ulotetaan vain sen tehtävien hoitamisen kannalta välttämättömiin

tietoihin (PeVL 9/2004 vp, s. 6, PeVL 45/2004 vp, s. 4/II). Tätä tarkoittava tarkistus on

syytä tehdä etenkin 15 a §:n 2 momentin säännökseen viranomaisen oikeudesta saada

tietoja "muulta henkilöltä". Selvyyden vuoksi lakiin on paikallaan lisätä säännös

viranomaisen velvollisuudesta palauttaa sen käyttöön mahdollisesti luovutetut alkupe-

räiset asiakirjat ja tallenteet.

Määräystenantovaltuudet

Rahoitustarkastus voi 1. lakiehdotuksen 2 luvun 7 §:n 6 momentin perusteella antaa ko-

mission markkinoiden väärinkäyttödirektiivin nojalla antamien säädösten täytäntöönpa-

nemiseksi tarvittavia tarkempia määräyksiä pykälän säännösten soveltamisesta. Saman

tyyppinen määräystenantovaltuus sisältyy 4 luvun 4 §:n 4 momenttiin ja 5 luvun 15 §:ään.

Perustuslakivaliokunta on useamman kerran arvioinut säännöksiä Rahoitustarkas-

tuksen määräystenantovallasta (ks. PeVL 17/2004 vp, s. 3/II ja siinä mainitut lausunnot)

ja pitänyt ehdotetun kaltaisten valtuuksien antamista tälle viranomaiselle mahdollisena.

Säänneltävään toimintaan liittyy runsaasti sellaisia ammatillisia erityispiirteitä, joita va-

liokunnan käytännössä on vakiintuneesti pidetty perustuslain 80 §:n 2 momentissa tar-

koitettuina erityisinä syinä. Ehdotetut valtuudet ovat lain säännöksin riittävän tarkasti

sidottuja, kun otetaan huomioon sääntelyn kohteena olevan toiminnan luonne ja erityis-

piirteet. Valtuuksia on lisäksi rajattu sitomalla niiden käyttö Euroopan yhteisön lainsää-

däntöön (PeVL 17/2004 vp, s. 4/1). Valtuudet eivät vaikuta lakiehdotuksen käsittelyjär-

jestykseen.
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Valiokunta on kiinnittänyt huomiota valtuussäännösten sanamuotoon. Sen perus-

teella Rahoitustarkastus näyttäisi voivan antaa määräyksiä valtuudessa mainitun direk-

tiivin eikä lain nojalla. Tarkoitus on kuitenkin viitata direktiivin nojalla annettuihin ko-

mission säädöksiin. Lisäksi on valiokunnan mielestä jossain määrin ongelmallista val-

tuuttaa viranomainen antamaan säännöksiä lain soveltamisesta. Ehdotettujen valtuuksien

kohdalla on riittävää sitoa Rahoitustarkastuksen määräystenantovaltaa maininnalla

komission antamien säädösten täytäntöön panemiseksi tarvittavista tarkemmista sään-

nöksistä. Valtuussäännöksissä käytettyjä sanontoja on aiheellista tarkistaa tältä pohjalta.

Lausunto

Lausuntonaan perustuslakivaliokunta esittää,

että lakiehdotukset voidaan käsitellä tavallisen

lain säätämisjärjestyksessä, 3. lakiehdotus kui-

tenkin vain, jos valiokunnan sen muutoksenha-

kujärjestelmää koskevista säännöksistä tekemät

valtiosääntöoikeudelliset huomautukset otetaan

asianmukaisesti huomioon.

Helsingissä * päivänä helmikuuta 2005

Asian ratkaisevaan käsittelyyn valiokunnassa ovat ottaneet osaa

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

Hannu Hoskonen /kesk
Roger Jansson I x
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
Seppo Särkiniemi /kesk
Ilkka Taipale /sd
Astrid Thors Ix .


