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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi rajat ylittävästä 
kieltomenettelystä ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki 
rajat ylittävästä kieltomenettelystä sekä muu
tettaviksi markkinatuomioistuimesta annettua 
lakia, lääkelakia ja valmismatkaliikkeistä an
nettua lakia. Laeilla pantaisiin kansallisesti 
täytäntöön kuluttajien etujen suojaamista tar
koittavista kieltokanteista annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
98/27/EY. 

Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 
viranomaisella ja järjestöllä olisi oikeus vaa
tia Suomessa sellaisen toiminnan kieltämistä, 
joka on vastoin direktiivin 98/27/EY liittees
sä mainittujen kuluttajansuojadirektiivien 
säännöksiä, jos Suomesta peräisin oleva toi
minta loukkaa kyseisen valtion kuluttajien 
yleisiä etuja. 

Ehdotuksen mukaan markkinatuomioistuin 
olisi yleensä toimivaltainen käsittelemään ul
komaisen viranomaisen tai järjestön vaati
muksen. Kuluttaja-asiamies voisi asiaa 
markkinatuomioistuimessa käsiteltäessä toi
mia ulkomaisen viranomaisen tai järjestön 
oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana. 
Kuten vastaavissa kansallisissa asioissa, 
markkinatuomioistuin VOISI määrätä uh
kasakolla tehostetun kiellon ja markkinointi
toimen oikaisun. 

209333M 

Lääkkeiden markkinointia koskevissa ta
pauksissa toimivaltainen viranomainen olisi 
Lääkelaitos. Toinen poikkeus koskisi val
mismatkaliikkeen harjoittamista ilman edel
lytettyjä vakuuksia. Tällöin toimivaltainen 
käsittelemään ulkomaisen viranomaisen tai 
järjestön vaatimuksen olisi Kuluttajavirasto. 
Ehdotukset vastaavat kansallisissa asioissa 
voimassa olevaa järjestelmää. 

Lisäksi ehdotettuihin lakeihin sisältyvät 
säännökset suomalaisten viranomaisten ja 
kuluttajajärjestöjen oikeudesta panna asia vi
reille toisessa Euroopan talousalueeseen kuu
luvassa valtiossa sieltä peräisin olevan lain
vastaisen toiminnan lopettamiseksi. Toimi
valta panna vireille kieltomenettely ulkomail
la olisi kuluttaja-asiamiehellä, Lääkelaitok
sella, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuoteval
vontakeskuksella, Kuluttajavirastolla, Tele
hallintokeskuksella ja Rahoitustarkastuksella 
valvontavaltaansa kuuluvissa asioissa. Jos 
kuluttaja-asiamies kieltäytyy panemasta kiel
tomenettelyä vireille, vireillepano-oikeus oli
si kuluttajien etujen valvomiseksi toimivilla 
yhdistyksillä. 

Tarkoituksena on, että lait tulevat voimaan 
1 päivänä tammikuuta 2001, jolloin direktii
vin täytäntöönpanoaika päättyy. 
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YLEISPERUSTELUT 

1. Kieltokannedirektiivi 

1.1. Yleistä 

Sisämarkkinoiden kehittämisessä on Eu
roopan unionissa (EU) edistytty jo melko 
pitkälle. Oikeussuoja on sitä vastoin koettu 
puutteelliseksi EU:n jäsenvaltioiden rajat 
ylittävissä tapauksissa, ja sen tehostaminen 
onkin viime aikoina ollut esillä useissa eri 
yhteyksissä. Oikeussuojan tehostamiseen liit
tyy myös kuluttajien etujen suojaamista tar
koittavista kieltokanteista annettu Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivi 
98/27 /EY, jäljempänä kieltokannedirektiivi. 
Direktiivin tavoitteena on parantaa mahdolli
suuksia puuttua rajat ylittävään lainvastai
seen toimintaan. Kuluttajansuojaviranomai
silla ja kuluttajien etuja valvovilla järjestöillä 
olisi oikeus panna vireille kieltokanne toises
sa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa val
tiossa, jäljempänä ETA-valtio, jos tästä valti
osta peräisin oleva toiminta loukkaa kulutta
jien yleisiä etuja viranomaisen tai järjestön 
kotivaltiossa. 

1.2. Soveltamisala 

Kieltokannedirektiivin säännökset koskevat 
sen liitteessä mainittujen direktiivien sään
nöksiä sellaisina kuin ne on pantu kansalli
sesti täytäntöön. Kieltokannedirektiivin mu
kainen kanneoikeus koskee siten myös sellai
sia kieltokannedirektiivin liitteessä mainit
tuihin direktiiveihin pohjautuvia kansallisia 
säännöksiä, jotka suojaavat kuluttajaa tehok
kaammin kuin direktiivien säännökset. Tul
kinnanvaraista on sitä vastoin, onko kielto
kannedirektiivin mukainen oikeus kieltokan
teen vireillepanoon myös tapauksissa, jotka 
sinänsä kuuluvat direktiivien sovelta
misalaan, mutta joissa ei ole kyse direktiivis
sä nimenomaisesti säännellystä seikasta. Ky
symys jää viime kädessä Euroopan yhteisö
jen (EY) tuomioistuimen ratkaistavaksi. 

Kieltokannedirektiivin liitteessä mainitaan 
seuraavat direktiivit: 

1) harhaanjohtavaa mainontaa koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnol-

listen määräysten lähentämisestä annettu 
neuvoston direktiivi 84/450/ETY, 

2) muualla kuin elinkeinonharjoittajan toi
mitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevas
ta kuluttajansuojasta annettu neuvoston di
rektiivi 85/577/ETY, jäljempänä kotimyynti
direktiivi, 

3) kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioi
den lakien, asetusten ja hallinnollisten mää
räysten lähentämisestä annettu neuvoston di
rektiivi 87/102/ETY, sellaisena kuin se on 
viimeksi muutettuna direktiivillä 9817/EY, 
jäljempänä kulutus luottodirektiivi, 

4) televisiotoimintaa koskevien jäsenvalti
oiden lakien, asetusten ja hallinnollisten mää
räysten yhteensovittamisesta annetun neu
voston direktiivin 89/552/ETY, jäljempänä 
tv-direktiivi, 10-21 artikla, sellaisina kuin 
ne ovat muutettuina direktiivillä 97/36/EY, 

5) matkapaketeista, pakettitomista ja paket
tikiertomatkoista annettu neuvoston direktiivi 
90/314/ETY, jäljempänä pakettimatkadirek
tiivi, 

6) ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden mai
nonnasta annettu neuvoston direktiivi 
92/28/ETY, jäljempänä lääkedirektiivi, 

7) kuluttajasopimusten kohtuuttomista eh
doista annettu neuvoston direktiivi 
93/ 13/ETY, jäljempänä sopimusehtodirektii
vi, 

8) ostajien suojaamisesta kiinteistöjen osa
aikaisen käyttöoikeuden ostosopimuksen tiet
tyihin osiin nähden annettu Euroopan parla
mentin ja neuvoston direktiivi 94/47/EY, jäl
jempänä aikaosuusdirektiivi, 

9) kuluttajansuojasta etäsopimuksissa an
nettu Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivi 9717/EY, jäljempänä etäsopimusdi
rektiivi, 

1 0) kulutustavaroiden kauppaa ja niihin 
liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 99/ 44/EY, jäljempänä kulutustava
roiden kauppa ja takuu -direktiivi, sekä 

11) tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista näkökoh
dista annettu Euroopan parlamentin ja neu
voston direktiivi ("Direktiivi sähköisestä 
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kaupankäynnistä") 2000/31/EY, jäljempänä 
sähköisen kaupankäynnin direktiivi. 

1.3. Asian ratkaiseva tuomioistuin tai 
muu viranomainen 

Jokaisen jäsenvaltion on kieltokannedirek
tiivin 2 artiklan mukaan nimettävä tuomiois
tuin tai muu viranomainen, jolla on toimival
ta määrätä lainvastainen menettely lopetetta
vaksi, määrätä tarvittaessa kieltopäätös ja oi
kaisu julkaistaviksi sekä tehostaa määräysten 
noudattamista uhkasakon luonteisella mak
sulla. Maksu suoritetaan joko valtiolle tai 
muulle kansallisen lainsäädännön mukaiselle 
taholle. Sanktioiden määräämisessä otetaan 
muutoinkin huomioon kansallinen oikeusjär
jestys. 

1.4. Kanteen nostamiseen oikeutetut yk
siköt 

Kanteen nostamiseen oikeutettuja yksiköitä 
voivat kieltokannedirektiivin 3 artiklan mu
kaan olla viranomaiset ja järjestöt, joilla on 
oikeus valvoa direktiivin soveltamisalaan 
kuuluvien säännösten noudattamista. Erityi
sesti artiklassa mainitaan viranomaiset ja jär
jestöt, joiden tehtävänä on suojata kuluttajien 
yhteisiä etuja. 

Jäsenvaltioiden on 4 artiklan 2 kohdan mu
kaan ilmoitettava komissiolle kanteen nosta
miseen oikeutettujen yksiköiden nimi ja tar
koitus. Komissio pitää oikeutetuista yksiköis
tä luetteloa, joka julkaistaan Euroopan yhtei
söjen virallisessa lehdessä. 

1.5. Kanneoikeuden käyttäminen 

Kieltokannedirektiivin 4 artiklan 1 kohdan 
mukaan se oikeutettu yksikkö, jonka edusta
miin etuihin toisesta jäsenvaltiosta peräisin 
oleva rikkomus vaikuttaa, saa viedä asian 
tuon valtion toimivaltaisen tuomioistuimen 
tai muun toimivaltaisen viranomaisen käsitel
täväksi. Viranomaisen on hyväksyttävä yksi
kön kanneoikeus, jos yksikkö on otettu ko
mission pitämään luetteloon. Viranomaisella 
on kuitenkin oikeus tutkia, onko oikeutetulla 
yksiköllä tarkoituksensa perusteella oikeus 
ryhtyä toimiin kyseisessä tapauksessa. 

Jäsenvaltio voi kieltokannedirektiivin 5 ar-

tiklan mukaan säätää, että ennen kanteen 
nostamista ulkomaisen oikeutetun yksikön on 
pyrittävä neuvotteluin saamaan vastaaja lo
pettamaan lain rikkominen. Neuvotteluvel
vollisuus voi koskea vastaajan lisäksi oikeu
tettua yksikköä valtiossa, jossa kanne aiotaan 
nostaa. Jäsenvaltio voi myös päättää, että oi
keutettua yksikköä on kuultava. Jos rikka
musta ei saada lakkaamaan kahden viikon 
kuluessa neuvottelupyynnön vastaanottami
sesta, ulkomaisella oikeutetulla yksiköllä on 
oikeus panna kieltokanne vireille. 

1.6. Toimivaltainen tuomioistuin ja sovel
lettava laki 

Kieltokannedirektiivin 4 artiklan 1 kohdan 
mukaan lähtökohtana on se, että toiseen jä
senvaltioon suuntautuva rikkomus saatetaan 
käsiteltäväksi sen valtion tuomioistuimessa 
tai viranomaisessa, josta oikeudenloukkaus 
on peräisin. Toisaalta direktiivin johdanto
osan 6 kohdassa todetaan, että direktiivillä ei 
tuomiovallan osalta rajoiteta kansainvälisen 
yksityisoikeuden sääntöjen eikä jäsenvaltioi
den välisten voimassa olevien yleissopimus
ten soveltamista. EU:n jäsenvaltioiden kes
ken on voimassa tuomioistuimen toimivallas
ta ja tuomioiden täytäntöönpanosta yksityis
oikeuden alalla tehty yleissopimus (SopS 
26/1999, konsolidoitu versio), jäljempänä 
Brysselin yleissopimus. On kuitenkin tulkin
nanvaraista, kuuluvatko direktiivissä tarkoi
tetut kieltokanteet Brysselin yleissopimuksen 
soveltamisalaan. Asiasta on oikeustieteilijöi
den keskuudessa esitetty erisuuntaisia näke
myksiä. EY:n tuomioistuin ei ole antanut en
nakkoratkaisua kysymyksestä. 

Kieltokannedirektiivin 2 artiklan 2 kohdan 
mukaan direktiivi ei rajoita kansainvälisen 
yksityisoikeuden lainvalintasääntöjen sovel
tamista, mikä yleensä johtaa joko sen jäsen
valtion lainsäädännön soveltamiseen, josta 
oikeudenloukkaus on peräisin, tai sen jäsen
valtion lainsäädännön soveltamiseen, jossa 
oikeudenloukkauksen vaikutukset ilmenevät. 
Kohta on luonteeltaan toteava, eikä siinä si
ten edellytetä voimassa olevan oikeustilan 
muuttamista. 

Suomen laissa ei ole kirjoitettuja säännök
siä siitä, minkä valtion lakia sovelletaan rajat 
ylittävään markkinointiin. Markkinatuomio-
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istuin on ratkaisuissaan 1987:13 ja 1990:19 
katsonut, että markkinointia koskevat kulut
tajansuojalain (38/1978) säännökset koskevat 
Suomessa asuviin kuluttajiin kohdistuvaa 
markkinointia siitä riippumatta, suoritetaanko 
markkinointi Suomesta vai Suomen rajojen 
ulkopuolelta. Sovellettavaksi on tullut siten 
markkinoinnin kohdevaltion laki. 

Sähköisen kaupankäynnin direktiivi tuli 
voimaan 17 päivänä heinäkuuta 2000, ja se 
on pantava kansallisesti täytäntöön viimeis
tään 16 päivänä tammikuuta 2002. Direktii
vissä ei ole nimenomaisia säännöksiä sovel
lettavan lain valinnasta. Merkityksellinen on 
kuitenkin direktiiviin sisältyvä sisämarkkina
periaate, josta seuraa, että palvelun tarjoaja 
on lähtökohtaisesti velvollinen noudattamaan 
vain sijoittautumisvaltionsa lainsäädäntöä. 
Sisämarkkinaperiaate koskee muun muassa 
markkinointilainsäädäntöä sekä toiminnan 
aloittamiseen ja harjoittamiseen liittyvää 
elinkeino-oikeudellista lainsäädäntöä. Poik
keuksellisesti ja yksittäistapauksissa vastaan
ottava valtio saa kuitenkin rajoittaa muualta 
peräisin olevaa palvelujen tarjontaa. Rajoitus 
voi perustua esimerkiksi kuluttajien suojaa
miseen. 

2. Nykytila 

2.1. Kieltokannedirektiivin liitteessä lue
teltujen direktiivien täytäntöönpano 

Kieltokannedirektiivin liitteessä mainitut 
direktiivit on pantu tai aiotaan panna Suo
messa täytäntöön seuraavasti: 

1) Harhaanjohtavaa mainontaa koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnol
listen määräysten lähentämisestä annettua di
rektiiviä 84/450/ETY vastaavat säännökset 
ovat kuluttajansuojalain 2 luvussa. Direktii
viin lisättyjen vertailevaa mainontaa (Euroo
pan parlamentin ja neuvoston direktiivi 
97/55/EY harhaanjohtavaa mainontaa koske
van neuvoston direktiivin 84/ 450/ETY muut
tamisesta sisällyttämällä siihen vertaileva 
mainonta) koskevien säännösten täytäntöön
pano on parhaillaan vireillä (hallituksen esi
tys Eduskunnalle laeiksi kuluttajansuojalain 
ja sopimattomasta menettelystä elinkeino
toiminnassa annetun lain 2 §:n muuttamises
ta, HE 79/2000 vp ). V ertailevaa mainontaa 

koskevat säännökset ehdotetaan pantaviksi 
täytäntöön lisäämällä kuluttajansuojalain 
2 lukuun uusi 4 a § ja muuttamalla sopimat
tomasta menettelystä elinkeinotoiminnassa 
annetun lain (1061/1978) 2 §:ää. 

2) Kotimyyntidirektiiviä vastaavat sään
nökset ovat kuluttajansuojalain 6luvussa. 

3) Kulutusluottodirektiivi muutoksineen on 
pantu täytäntöön kuluttajansuojalain 7 luvun, 
eräiden kuluttajansuojalain 7 luvun säännös
ten soveltamista koskevista poikkeuksista 
annetun asetuksen (1602/1993) ja kuluttajan
suojalain 7 luvun eräiden säännösten sovel
tamisesta annetun kauppa- ja teollisuusminis
teriön päätöksen (87 4/1986) säännöksillä. 

4) Tv-direktiivin 1~21 artikla muutoksi
neen on pantu täytäntöön televisio- ja radio
toiminnasta annetun lain (744/1998), toi
menpiteistä tupakoinnin vähentämiseksi an
netun lain (693/1976) ja alkoholilain 
(1143/ 1994) säännöksillä. 

5) Pakettimatkadirektiiviä vastaavat sään
nökset ovat valmismatkaliikkeistä annetussa 
laissa ( 1080/1994 ), valmismatkalaissa 
( 1079/ 1994) ja valmismatkasta annettavista 
tiedoista annetussa asetuksessa (1 085/1994). 

6) Lääkedirektiiviä vastaavat säännökset 
ovat lääkelaissa (395/1987) ja Lääkelaitoksen 
määräyksessä 3/97. 

7) Sopimusehtodirektiivi on pantu täytän
töön kuluttajansuojalain 3 ja 4 luvun sään
nöksillä. 

8) Aikaosuusdirektiivi on pantu täytäntöön 
kuluttajansuojalain 10 luvun säännöksillä. 

9) Etäsopimusdirektiivin täytäntöönpano 
on parhaillaan vireillä (HE 79/2000 vp ). Di
rektiivi on tarkoitus panna täytäntöön lisää
mällä kuluttajansuojalain 2 lukuun uusi 2 a § 
ja muuttamalla kuluttajansuojalain 6 luvun 
säännöksiä koti- ja postimyynnistä. 

1 0) Kulutustavaroiden kauppa ja takuu -
direktiivi on pantava täytäntöön viimeistään 
1 päivänä tammikuuta 2002. 

11) Sähköisen kaupankäynnin direktiivi on 
pantava täytäntöön viimeistään 16 päivänä 
tammikuuta 2002. 

2.2. Oikeus kieltokanteen vireillepanoon 
ja kiellon määrääminen 

Oikeutta kieltokanteen vireillepanoon ja 
kiellon määräämistä koskevia säännöksiä 
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kieltokannedirektiivin soveltamisalaan kuu
luvissa asioissa on kuluttajansuojalain 2, 3, 7 
ja 10 luvussa, Kuluttajavirastosta annetussa 
laissa (1 056/1998), markkinatuomioistuimes
ta annetussa laissa (41/1978), televisio- ja ra
diotoiminnasta annetussa laissa, toimen
piteistä tupakoinnin vähentämiseksi annetus
sa laissa, alkoholilaissa, valmismatka
liikkeistä annetussa laissa, lääkelaissa ja luot
tolaitostoiminnasta annetussa laissa 
(1607/1993). Mainituissa säädöksissä ei kui
tenkaan ole erityissäännöksiä kieltomenette
lyn vireillepanosta rajat ylittävissä tapauksis
sa. 

Markkinointia ja sopimusehtojen käyttöä 
kuluttajansuojan kannalta valvoo Suomessa 
kuluttaja-asiamies, jolla on myös oikeus pan
na asia vireille markkinatuomioistuimessa 
lainvastaisen menettelyn kieltämiseksi. Jos 
kuluttaja-asiamies kieltäytyy viemästä asiaa 
markkinatuomioistuimen käsiteltäväksi, sen 
saa tehdä palkansaajien tai kuluttajien etujen 
valvomiseksi toimiva rekisteröity yhdistys. 
Ulkomaisella kuluttajansuojaviranomaisella 
ei sitä vastoin ole oikeutta panna kieltoasiaa 
vireille markkinatuomioistuimessa. On myös 
epävarmaa, katsottaisiinko ulkomaisella yh
distyksellä olevan tällainen oikeus. 

Kiellon määrää yleensä markkinatuomiois
tuin. Vähäisissä tai kiireellisissä asioissa kiel
lon voi määrätä kuluttaja-asiamies. Kiellon 
tehosteeksi asetetaan yleensä uhkasakko. 
Kielto voidaan määrätä myös väliaikaisena. 
Kieltoa määrätessään markkinatuomioistuin 
voi velvoittaa elinkeinonharjoittajan toimit
tamaan määräajassa markkinointitoimen oi
kaisun, jos sitä markkinointitoimesta kulutta
jille aiheutuvien ilmeisten haittojen vuoksi 
on pidettävä tarpeellisena. Markkinatuomio
istuimen päätökseen ei saa hakea muutosta 
varsinaisin muutoksenhakukeinoin. Jos 
markkinatuomioistuin on tuominnut uhkasa
kon maksettavaksi, muutosta voidaan kuiten
kin hakea uhkasakon määrään. Valitus käsi
tellään tällöin korkeimmassa oikeudessa. 

Tiettyjen säännösten mukaan toimivalta 
kieltää jatkamasta lainvastaista menettelyä, 
asettaa uhkasakko kiellon tehostamiseksi ja 
ryhtyä eräisiin muihin pakkotoimiin on sään
nösten noudattamista valvovalla viranomai
sella. Kulutusluottojen markkinointia ja so
pimusehtoja valvoo kuluttaja-asiamiehen 

ohella Rahoitustarkastus, televisio- ja radio
toimintaa valvovat Telehallintokeskus ja ku
luttaja-asiamies, tupakka- ja alkoholimainon
taa valvoo Sosiaali- ja terveydenhuollon tuo
tevalvontakeskus, lääkemainontaa Lääkelai
tos ja valmismatkaliikkeiden vakuuksia Ku
luttajavirasto. 

Rahoitustarkastuksen tai Sosiaali- ja ter
veydenhuollon tuotevalvontakeskuksen mää
räämään kieltoon ei saa hakea muutosta valit
tamalla. Se, johon kieltopäätös kohdistuu, voi 
kuitenkin saattaa asian markkinatuomiois
tuimen käsiteltäväksi. Lääkelaitoksen pää
tökseen voi hakea muutosta korkeimmalta 
hallinto-oikeudelta. Telehallintokeskuksen ja 
Kuluttajaviraston päätökseen voi hakea muu
tosta hallinto-oikeudelta ja edelleen kor
keimmalta hallinto-oikeudelta. Uhkasakon 
asettamista koskevaan Kuluttajaviraston pää
tökseen ei saa kuitenkaan erikseen hakea 
muutosta. 

3. Esityksen tavoitteet ja keskeiset 
ehdotukset 

3.1. Yleistä 

Esityksen tarkoituksena on panna kansalli
sesti täytäntöön kieltokannedirektiivi. Esityk
sessä ehdotetaan säädettäväksi erityislaki, la
ki rajat ylittävästä kieltomenettelystä. Lisäksi 
ehdotetaan markkinatuomioistuimesta anne
tun lain, lääkelain ja valmismatkaliikkeistä 
annetun lain muuttamista eräiltä osin. 

Ehdotetuilla laeilla laajennettaisiin suoma
laisten tuomioistuinten ja muiden suomalais
ten viranomaisten toimivalta koskemaan 
myös ulkomaisten viranomaisten ja järjestö
jen vireille panemia kieltomenettelyjä. 
Yleensä toimivaltainen olisi se tuomioistuin 
tai muu viranomainen, joka muutoinkin 
käsittelee vastaavia säännöksiä koskevia rik
komuksia. Myös tuomioistuimen ja muun vi
ranomaisen toimivalta puuttua lainvastaiseen 
menettelyyn ja asian käsittelyä koskevat 
säännökset vastaisivat suurelta osin nykyisiä 
säännöksiä. Lisäksi laeilla laajennettaisiin 
suomalaisten viranomaisten tehtäviä siten, et
tä niillä olisi oikeus panna kieltomenettely 
vireille ulkomailla. 
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3.2. Oikeus kieltokanteen vireillepanoon 
sekä toimivaltainen tuomioistuin tai 
muu toimivaltainen viranomainen 
Suomessa 

Ehdotetussa laissa rajat ylittävästä kielto
menettelystä annettaisiin EY:n komission yl
läpitämään luetteloon merkityille ulkomaisil
le viranomaisille ja järjestöille oikeus panna 
vireille kieltomenettely Suomessa. Vireille
pano-oikeus olisi tapauksissa, joissa Suomes
ta peräisin oleva toiminta loukkaa kuluttajien 
yleisiä etuja viranomaisen tai järjestön koti
valtiossa. Näillä viranomaisilla ja järjestöillä 
olisi oikeus vaatia sellaisen toiminnan kiel
tämistä, joka on vastoin kieltokannedirektii
vin liitteessä mainittujen direktiivien sään
nöksiä sellaisina kuin ne on kansallisesti pan
tu täytäntöön. Toiminnan lainmukaisuus voi 
tulla arvioitavaksi joko Suomessa direktiivi
en panemiseksi täytäntöön annettujen sään
nösten mukaan tai toisen ETA-valtion sään
nösten mukaan sen mukaan, minkä valtion 
lakia asiaan on kansainvälisen yksityisoikeu
den sääntöjen mukaan sovellettava. 

Yleensä ulkomaisen viranomaisen ja järjes
tön vaatimuksen käsittelisi markkinatuomio
istuin. Markkinatuomioistuin käsittelisi en
siasteena myös ne asiat, joissa valvontavi
ranomainen itse voi muutoin määrätä kiellon. 
Tässä tarkoitettuja valvontaviranomaisia ovat 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta
keskus alkoholi- ja tupakkamainonnassa, Te
lehallintokeskus ja kuluttaja-asiamies televi
siotoiminnassa, Rahoitustarkastus ja kulutta
ja-asiamies kulutusluotoissa ja kuluttaja
asiamies yleensäkin kuluttajiin kohdistuvassa 
markkinoinnissa ja sopimusehtojen käytössä. 
Järjestelmä olisi siten yksinkertaisempi ja 
nopeampi kuin vastaavissa kansallisissa asi
oissa. Ulkomaisten viranomaisten ja järjestön 
vireille panemien asioiden keskittämistä 
markkinatuomioistuimelle puoltaa myös se, 
että rajat ylittävät tapaukset ovat keskimää
räistä vaikeampia, koska niihin sisältyy muun 
muassa lainvalintakysymyksiä. Toisaalta tur
vataan valvontaviranomaiselle tilaisuus tulla 
asiassa kuulluksi. Myös Ruotsissa ja Tans
kassa on tarkoitus keskittää ulkomaisten vi
ranomaisten ja järjestöjen vireille panemat 
kieltokanteet suoraan tuomioistuinten käsitel
täviksi. 

On tarkoituksenmukaista, että kuluttaja
asiamies voisi toimia ulkomaisen viranomai
sen tai järjestön oikeudenkäyntiasiamiehenä 
tai -avustajana asiaa markkinatuomiois
tuimessa käsiteltäessä. Oikeudenkäyntiasia
miehenä tai -avustajana toimiminen olisi ku
luttaja-asiamiehen harkinnassa, velvollisuutta 
siihen ei olisi. 

Markkinatuomioistuimella olisi sama toi
mivalta puuttua direktiivien säännösten vas
taiseen toimintaan kuin sillä on kuluttajan
suojalain mukaisia asioita käsitellessään. 
Markkinatuomioistuin voisi määrätä uh
kasakolla tehostetun kiellon ja tarvittaessa 
oikaisun. Kiireellisissä tapauksissa kielto 
voitaisiin määrätä väliaikaisena. 

Lääkelaitos olisi toimivaltainen viranomai
nen, jos kyse on tv-direktiivin lääkkeiden 
mainontaa koskevan 14 artiklan tai lääkedi
rektiivin täytäntöön panemiseksi annettujen 
säännösten vastaisesta toiminnasta. Lääkelai
toksella olisi ulkomaisen viranomaisen tai 
järjestön hakemuksesta toimivalta ryhtyä 
toimenpiteisiin, joihin se voi lääkelain mu
kaan nykyisin ryhtyä kansallista lakia rikot
taessa. Nykyisin Lääkelaitoksen asettaman 
uhkasakon tuomitsee maksettavaksi läänin
hallitus Lääkelaitoksen vaatimuksesta. Esi
tyksessä ehdotetaan, että uhkasakko voitai
siin tuomita maksettavaksi myös asian vireil
le saattaneen ulkomaisen viranomaisen tai 
järjestön hakemuksesta, koska sen on hel
pompi seurata, noudattaako elinkeinonhar
joittaja kieltopäätöstä viranomaisen tai järjes
tön kotivaltiossa. 

Jos ulkomainen viranomainen tai järjestö 
vaatii pakettimatkadirektiivin 7 artiklan täy
täntöön panemiseksi annettujen säännösten 
vastaisen toiminnan kieltämistä, Kuluttajavi
rasto olisi toimivaltainen käsittelemään vaa
timuksen. Kuluttajavirastolla olisi sama toi
mivalta puuttua näiden säännösten vastaiseen 
toimintaan kuin sillä nykyisin on Suomen la
kia rikottaessa. 

3.3. Oikeus kieltokanteen vireillepanoon 
ulkomailla 

Rajat ylittävää kieltomenettelyä koskevan 
lakiehdotuksen mukaan oikeus panna kielto
menettely vireille ulkomailla olisi niillä suo
malaisilla viranomaisilla, joiden tehtäviin 
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kuuluu valvoa kieltokannedirektiivin liittees
sä mainittuja direktiivejä vastaavien kansal
listen säännösten noudattamista. Vireillepa
no-oikeus olisi kuluttaja-asiamiehellä, Lääke
laitoksella, Rahoitustarkastuksella, Sosiaali
ja terveydenhuollon tuotevalvontakeskuksel
la, Kuluttajavirastolla tai Telehallintokeskuk
sella silloin, kun ulkomailta peräisin oleva 
toiminta loukkaa kyseisen viranomaisen suo
jaamia kuluttajien yleisiä etuja Suomessa. 

Jos kuluttaja-asiamies kieltäytyy panemas
ta kieltomenettelyä vireille, vireillepano
oikeus olisi ehdotuksen mukaan kuluttajien 
etujen valvomiseksi toimivilla yhdistyksillä. 
Toissijaista kanneoikeutta ei ehdoteta rajat 
ylittävissä tapauksissa palkansaajajärjestöille. 
Kuluttajien etujen turvaamiseksi on pidetty 
riittävänä, että vireillepano-oikeus on 
kuluttajajärjestöillä, joilla on 
erityisasiantuntemusta kuluttaja-asioista. 

4. Esityksen vaikutukset 

Esityksellä laajennetaan markkinatuomiois
tuimen ja markkinoinnin valvontaviran
omaisten toimivaltaa. Tuomioistuimen ja 
muiden viranomaisten työmäärään tällä odo
tetaan kuitenkin olevan vain vähäinen vaiku
tus, koska kannevallan käyttäminen rajat ylit
tävissä tapauksissa jäänee harvinaiseksi. Si
käli kuin suomalaiset viranomaiset käyttävät 
mahdollisuuttaan panna kieltomenettely vi
reille ulkomaisessa viranomaisessa, tämä ai
heuttaa niille lisäkustannuksia. 

5. Asian valmistelu 

Oikeusministeriö antoi 20 päivänä joulu
kuuta 1999 virkamiestyöryhmälle tehtäväksi 
valmistella ehdotus hallituksen esitykseksi, 
jolla pannaan kansallisesti täytäntöön kielto
kannedirektiivi. Virkamiestyöryhmän ehdo
tus valmistui 28 päivänä kesäkuuta 2000, ja 
siitä saatiin lausunnot 20 viranomaiselta ja 
yhteisöltä. 

Lausunnonantajilla ei ollut yleisellä tasolla 
huomautettavaa ehdotuksesta. Eräät lausun
nonantajat esittivät muutoksia lääkkeiden, 
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tupakan ja alkoholin markkinointia koskeviin 
kansallisiin käsittelyjärjestelmiin. Nämä asiat 
eivät liity kieltokannedirektiivin täytäntöön
panoon, vaan ne on tarkoitus tutkia jaksossa 
6.1. mainitun markkinatuomioistuimen ja 
kilpailuneuvoston uudelleenjärjestelyn yh
teydessä. 

Esityksen jatkovalmistelu on tehty oikeus
ministeriössä virkatyönä. Jatkovalmistelussa 
esitykseen on tehty vain teknisluonteisia tar
kistuksia. 

Direktiivin täytäntöönpanoa on valmisteltu 
yhdessä muiden Pohjoismaiden kanssa. 

6. Muita esitykseen vaikuttavia 
seikkoja 

6.1. Markkinatuomioistuimen ja kilpailu
neuvoston uudelleenjärjestely 

Valtion vuoden 2001 talousarvioesitykses
sä esitetään, että markkinatuomioistuimen ja 
kilpailuneuvoston tehtävät siirretään vuoden 
2002 alusta perustettavalle markkinaoikeu
delle. Markkinatuomioistuimen uudelleenjär
jestely muuttaisi myös rajat ylittävien kielto
asioiden käsittelyä. Tarkoituksena on, että 
asiaa koskeva hallituksen esitys annetaan ke
väällä 200 1 . 

6.2. Ehdotus rahoituspalvelujen etämyyn
tiä koskevaksi direktiiviksi 

Komissio antoi 14 päivänä lokakuuta 1998 
ehdotuksen Euroopan parlamentin ja neuvos
ton direktiiviksi rahoituspalveluiden etä
myynnistä kuluttajalle ja neuvoston direktii
vin 90/619/ETY ja direktiivien 97/7/EY ja 
98/27/EY muuttamisesta (KOM(1998) 468 
lopull.) ja muutetun ehdotuksen 23 päivänä 
heinäkuuta 1999 (KOM(l999) 385 lopull.). 
Komission ehdotuksen mukaan rahoituspal
veluiden etämyyntiä koskeva direktiivi lisät
täisiin kieltokannedirektiivin liitteeseen, jol
loin rajat ylittävä vireillepano-oikeus koskisi 
myös kyseisen direktiivin täytäntöön pane
miseksi annettavia säännöksiä. Jos direktiivi 
hyväksytään, ehdotettuihin lakeihin tehdään 
tarvittavat muutokset. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Lakiehdotusten perustelut 

1.1. Laki rajat ylittävästä kieltomenette
lystä 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin 
1 kohdan mukaan ulkomaisella viranomaisel
la ja järjestöllä on oikeus panna Suomessa vi
reille kieltokannedirektiivissä tarkoitettu 
kieltokanne, jos Suomesta peräisin oleva 
toiminta loukkaa kieltokannedirektiivin liit
teessä mainittuja direktiivejä sellaisina kuin 
ne on pantu kansallisesti täytäntöön sovellet
tavaksi tulevassa laissa. Momentin 2 kohdan 
mukaan suomalaisella viranomaisella ja yh
distyksellä on oikeus panna vireille kielto
kanne toisessa ETA-valtiossa, jos tästä valti
osta peräisin oleva toiminta on vastoin kiel
tokannedirektiivin liitteessä mainittujen di
rektiivien täytäntöön panemiseksi annettuja 
sovellettavaksi tulevassa laissa olevia kansal
lisia säännöksiä. 

Kieltokannedirektiivin 2 artiklan 2 kohdas
sa todetaan nimenomaisesti se, että direktii
vin säännöksillä ei ole vaikutusta kansainvä
lisen yksityisoikeuden lainvalintasäännök
siin. Ulkomaisen viranomaisen tai järjestön 
pantua vireille kieltokanteen suomalaisen 
tuomioistuimen tai muun viranomaisen on 
arvioitava, onko toiminta sen valtion lain 
säännösten vastaista, jonka lakia kansainväli
sen yksityisoikeuden lainvalintasäännöstöjen 
perusteella tulee soveltaa. Sovellettavalla 
lailla tarkoitetaan myös lakien nojalla annet
tuja alemman asteisia säännöksiä. Lainvalin
takysymystä on selostettu tarkemmin yleispe
rustelujen jaksossa 1.6. 

Pykälän 2 momentissa luetellaan kielto
kannedirektiivin liitteessä mainitut direktii
vit. 

2 §. Ulkomaisen viranomaisen ja järjestön 
vireillepano-oikeus Suomessa. Kieltokanne
direktiivin 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitettuun 
luetteloon merkityllä ulkomaisella viran
omaisella ja järjestöllä on pykälän 1 momen
tin mukaan oikeus vaatia 1 §:n 1 momentin 
1 kohdassa tarkoitetun toiminnan kieltämistä, 
jos harjoitettu toiminta loukkaa kyseisen vi
ranomaisen tai järjestön suojaamia kuluttaji
en yleisiä etuja. Säännöksellä pannaan täy-

täntöön kieltokannedirektiivin 4 artiklan 
1 kohta. 

Kieltokanteen vireillepanolle on neljä edel
lytystä. Ensimmäinen edellytys on se, että 
toiminta on peräisin Suomesta, mutta sillä on 
vaikutuksia toiseen ETA-valtioon eli toimin
ta on rajat ylittävää. Toinen edellytys täyttyy, 
jos toiminta liittyy 1 §:n 2 momentissa mai
nittuihin direktiiveihin. Vireillepanon kolmas 
edellytys on se, että kieltoa koskevan hake
muksen tekijä on mainittu kieltokannedirek
tiivin 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitetussa ko
mission pitämässä luettelossa, ja neljäs se, et
tä elinkeinonharjoittajan toiminta loukkaa 
kuluttajien yleisiä etuja. 

Selvittäessään ulkomaisen viranomaisen tai 
järjestön vireillepano-oikeutta suomalainen 
tuomioistuin tai muu suomalainen viran
omainen ei vielä tosiasiassa voi ottaa kantaa 
siihen, onko Suomesta peräisin oleva toimin
ta kieltokannedirektiivin liitteenä olevien di
rektiivien säännösten vastaista, koska se 
edellyttäisi jutun asiallista tutkimista. Ky
seessä on ainoastaan Vireillepanijan oikeu
denloukkausta koskeva väite. 

Pykälän 1 momentin nojalla hakemuksen 
tekemiseen ovat oikeutettuja sellaiset toisen 
ETA-valtion lainsäädännön mukaisesti pe
rustetut viranomaiset tai järjestöt, jotka ky
seinen valtio on ilmoittanut komission ylläpi
tämään Euroopan yhteisöjen virallisessa leh
dessä julkaistavaan luetteloon. Tämä säännös 
ei kuitenkaan rajoita suomalaisen tuomiois
tuimen tai muun suomalaisen viranomaisen 
oikeutta tutkia sitä, onko kyseisellä viran
omaisella tai järjestöllä tarkoituksensa perus
teella oikeus ryhtyä toimiin kyseisessä tapa
uksessa. Ulkomaisen viranomaisen tai järjes
tön asiavaltuutta koskeva kysymys eli sen 
tutkiminen, valvooko se juuri käsiteltävänä 
olevan direktiivin soveltamisalaan kuuluvia 
kysymyksiä omassa maassaan ja onko se si
ten oikeutettu asianosaisena prosessaamaan 
oikeudenkäynnin kohteena olevasta toimin
nasta, ratkaistaan tapauskohtaisesti. Ratkai
sua helpottaa kuitenkin se, että jäsenvaltioilla 
on velvollisuus ilmoittaa komission ylläpitä
mään luetteloon myös viranomaisten tai jär
jestöjen toiminnan tarkoitus. Tätä selvitystä 
voitaneen yleensä pitää riittävänä osoitukse-
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na viranomaisen tai järjestön tehtävistä ja 
toimi vallasta. 

Kuluttajien yleisellä edulla tarkoitetaan en
nalta määräämätöntä kuluttajien piiriä koske
vaa kollektiivista kuluttajaoikeudellista in
tressiä. Kollektiiviselle kuluttajansuojalle on 
ominaista se, että siihen liittyvät toimet, esi
merkiksi kielto jatkaa toimintaa, eivät vaiku
ta yksittäisiin oikeussuhteisiin, vaan ne vai
kuttavat yleisellä tasolla kaikkiin kuluttajiin. 
Yleisellä edulla ei tarkoiteta esimerkiksi 
ryhmäkannetilannetta. 

Kotimyyntidirektiivissä, kulutusluottodi
rektiivissä, tv-direktiivissä, pakettimatkadi
rektiivissä tai aikaosuusdirektiivissä ei ole 
säännöksiä, joilla jäsenvaltiot velvoitettaisiin 
toteuttamaan erillinen kieltomenettely. Ko
missio on yleisten etujen käsitteen määritte
lyä helpottaakseen valmistellut työasiakirjan. 
Siinä luetellaan edellä mainituista direktii
veistä ne artiklat, joissa komission käsityksen 
mukaan käsitellään kuluttajien yleisiä etuja ja 
jotka siten voivat olla kieltomenettelyn koh
teena. 

Kotimyyntidirektiivissä kuluttajien yleisis
tä eduista on komission työasiakirjan mukaan 
kysymys 4 artiklassa. Artikla koskee elinkei
nonharjoittajan velvollisuutta antaa kulutta
jalle kirjallinen ilmoitus peruuttamisoikeu
desta sekä sopimuksen peruuttamiseksi vält
tämättömät yhteystiedot 

Kulutusluottodirektiivin 3 ja 4 artikla, 7 ar
tiklan toinen ja 8 artiklan ensimmäinen virke 
sekä 14 artikla koskevat työasiakirjan mu
kaan kuluttajien yleisiä etuja. Direktiivin 
3 artikla koskee elinkeinonharjoittajan vel
vollisuutta ilmoittaa luotan todellinen vuosi
korko luottoa tarjotessaan. Luottosopimus on 
4 artiklan mukaan tehtävä aina kirjallisesti, ja 
siinä on mainittava muun muassa luotan to
dellinen vuosikorko sekä eräät muut artiklas
sa luetellut olennaiset sopimusehdot Direk
tiivin 7 artiklassa veivoitetaan jäsenvaltiot 
huolehtimaan siitä, että elinkeinonharjoittaja 
ei saa hyväkseen perusteetonta etua tavaran 
palautustilanteissa tehtävissä tilityksissä. Ku
luttajilla on 8 artiklan mukaan oltava oikeus 
täyttää luottosopimuksen mukaiset veivoit
teeosa jo ennen sopimuksessa määrättyä 
ajankohtaa. Edellä mainitut kulutusluottodi
rektiivin säännökset ovat direktiivin 14 artik
lan mukaan pakottavia, eikä niistä voida so-

pimusehdoin poiketa. 
Komission työasiakirjassa mainitaan kulut

tajien yleisiä etuja koskevina säännöksinä li
säksi tv-direktiivin 10-20 artikla, jotka 
koskevat televisiomainonnalle, sponsoroin
oille ja teleostoslähetyksille asetettavia eri
tyisvaatimuksia. Säännöksissä esimerkiksi 
kielletään tupakkatuotteiden ja reseptilääk
keiden markkinointi, sekä asetetaan vaati
muksia alaikäisiin kohdistuvalle markkinoin
oille ja televisiolähetysten sponsoroinoille 
sekä teleostoslähetysten päivittäin sallitulle 
kokonaiskestolle. 

Myös pakettimatkadirektiivin 3 artikla, 
4 artiklan 1, 2 ja 4 kohta sekä 7 artikla kos
kevat komission työasiakirjan mukaan kulut
tajien yleisiä etuja. Direktiivin 3 artiklassa 
säädetään niistä vähimmäistiedoista, jotka 
matkanjärjestäjän on annettava kuluttajalle 
matkaesitteessään. Direktiivin 4 artiklan 1 ja 
2 kohta koskevat tietoja, jotka matkanjärjes
täjän on annettava kuluttajalle kirjallisesti 
ennen sopimuksen tekemistä tai matkan al
kamista, ja tietoja, jotka on sisällytettävä so
pimukseen. Direktiivin 4 artiklan 4 kohdassa 
kielletään hinnanmuutokset tiettyjä poik
keustapauksia lukuun ottamatta. Sopimuksen 
osapuolena olevan matkanjärjestäjän on 7 ar
tiklan mukaan asetettava riittävä vakuus 
maksukyvyttömyyden varalta. 

Viimeisenä esimerkkinä kuluttajien yleisiä 
etuja koskevista säännöksistä komission työ
asiakirjassa mainitaan aikaosuusdirektiivin 3, 
4 ja 6 artikla. Direktiivin 3 artiklassa sääde
tään kaupan kohteena olevasta kiinteistöstä 
markkinoinnissa annettavista tiedoista, ja 
4 artiklassa sopimusehdoista ja sopimuskie
Iestä. Direktiivin 6 artiklassa kielletään osta
jan suorittamat ennakkomaksut sopimuksen 
peruuttamisaikana, joka on 5 artiklan mukaan 
10 päivää sopimuksen allekirjoittamishetkes
tä. 

Ehdotetun pykälän 2 momentin mukaan 
markkinatuomioistuimella on toimivalta kä
sitellä ulkomaisen viranomaisen tai järjestön 
vaatimus. Poikkeustapauksia ovat tv
direktiivin lääkkeiden mainontaa koskeva 14 
artikla ja lääkedirektiivi, joissa osalta toimi
valta kuuluu Lääkelaitokselle, sekä paketti
matkadirektiivin 7 artikla, jossa osalta toimi
valta kuuluu Kuluttajavirastolle, kuten kan
sallisissakin tapauksissa. Momentin säännök-
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sillä pannaan osin täytäntöön kieltokannedi
rektiivin 2 artiklan 1 kohta. Kohdan mukaan 
jäsenvaltioiden on nimettävä ne tuomioistui
met tai hallintoviranomaiset, joilla on toimi
valta ratkaista ulkomaisten viranomaisten tai 
järjestöjen vireille panemat kieltokanteet 

Menettely toimivaltaisessa tuomioistuimes
sa tai muussa toimivaltaisessa viranomaises
sa ja viranomaisen käytettävissä olevat kei
not puuttua lainvastaiseen toimintaan mää
räytyvät tuomioistuimen tai viranomaisen ko
tivaltion lain mukaisesti. Markkinatuomiois
tuin, Lääkelaitos ja Kuluttajavirasto noudat
taisivat siten rajat ylittäviä kieltoasioita käsi
tellessään Suomen lain menettely- ja toimi
valtasäännöksiä. 

Kuluttaja-asiamies voi 3 momentin mukaan 
toimia ulkomaisen viranomaisen ja järjestön 
oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana 
käsiteltäessä kieltoasiaa markkinatuomiois
tuimessa. Säännöksen tarkoituksena on hel
pottaa ulkomaisten viranomaisten ja järjestö
jen toimintamahdollisuuksia Suomessa, jossa 
oikeudenkäyntimenettely ja oikeudenkäynti
kieli ovat niille vieraita. Kysymys on virka
tehtävästä, johon kuluttaja-asiamies voi ryh
tyä oman harkintansa mukaisesti ja josta ei 
suoriteta kuluttaja-asiamiehelle erilliskorva
usta. 

3 §. Kiellon ja oikaisun määrääminen. 
Markkinatuomioistuin voi pykälän 1 momen
tin mukaan kuluttajansuojan kannalta tarpeel
lisissa tilanteissa kieltää 1 §:n 1 momentin 
1 kohdan vastaisen toiminnan. Kiellon tehos
teeksi on asetettava uhkasakko, jollei se ole 
erityisistä syistä tarpeetonta. Kielto voidaan 
erityisestä syystä kohdistaa myös elinkeinon
harjoittajan palveluksessa olevaan tai hänen 
lukuunsa toimivaan. 

Kielto on 2 momentin mukaan mahdollista 
määrätä myös väliaikaisena, jolloin se on 
voimassa, kunnes asia on lopullisesti ratkais
tu. Toisinaan kuluttajien etujen turvaaminen 
edellyttää välitöntä puuttumista toimintaan. 
Tällaisesta voi olla kysymys silloin, kun toi
minta kohdistuu kuluttajien tärkeisiin etuihin 
ja siten aiheuttaa kohtuutonta vahinkoa ku
luttajille tai kun toiminta on muutoin, erityi
sen törkeätä taikka kun on pelättävissä, että 
elinkeinonharjoittaja siirtää toimintansa 
muualle viranomaisten toimenpiteitä vält
tääkseen. Väliaikainen kielto toimii eräänlai-

sena turvaamistoimenpiteenä, ja se mahdol
listaa kuluttajien etujen turvaamisen kiireelli
sissä tapauksissa. Väliaikaisen kiellon mää
rääminen edellyttää, että vireillepanija saat
taa todennäköiseksi, että toiminta on lainvas
taista. 

Kiellon määräämisen yhteydessä markkina
tuomioistuin voi 3 momentin mukaan vel
voittaa elinkeinonharjoitta jan oikaisemaan 
menettelynsä, jos sitä kuluttajille aiheutuvien 
ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tar
peellisena. Oikaisu voi olla esimerkiksi har
haanjohtavan markkinoinnin korjaamiseksi 
tehty uusi markkinointi-ilmoitus. Oikaisuakin 
koskevaa määräystä voidaan tarvittaessa te
hostaa uhkasakolla. 

Asian käsittelystä markkinatuomiois
tuimessa on 4 momentin mukaan muutoin 
voimassa, mitä markkinatuomioistuimesta 
annetussa laissa säädetään. 

Rajat ylittävissä kieltomenettelyissä käytet
tävissä olevat keinot ovat siten samat kuin 
kotimaisten viranomaisten tai järjestöjen vi
reille panemissa asioissa. Säännöksillä pan
naan täytäntöön kieltokannedirektiivin 2 ar
tiklan 1 kohta. 

4 §. Vireillepano-oikeus toisessa ETA
valtiossa. Kuluttaja-asiamiehellä, Lääkelai
toksella, Sosiaali- ja terveydenhuollon tuote
valvontakeskuksella, Kuluttajavirastolla, Te
lehallintokeskuksella ja Rahoitustarkastuk
sella, joiden tehtävänä on kansallisissa tapa
uksissa valvoa 1 §:n 2 momentissa mainittu
jen direktiivien täytäntöön panemiseksi an
nettujen säännösten noudattamista, on pykä
län 1 momentin mukaan valvontavaltaansa 
kuuluvassa asiassa oikeus panna vireille kiel
tokanne toisessa ETA-valtiossa, jos elinkei
nonharjoittajan tästä ETA-valtiosta peräisin 
oleva toiminta loukkaa viranomaisen suo
jaamia kuluttajien yleisiä etuja Suomessa. Jos 
kuluttaja-asiamies valvontavaltaansa kuulu
vassa asiassa kieltäytyy panemasta asiaa vi
reille, vireillepano-oikeus on ehdotetun 
2 momentin mukaan kuluttajien etujen val
vomiseksi toimivalla Suomen lainsäädännön 
mukaan perustetulla rekisteröidyllä yhdistyk
sellä. Palkansaajajärjestöillä ei sen sijaan ra
jat ylittävissä tapauksissa ole vireillepano
oikeutta. 

Pykälällä pannaan täytäntöön kieltokanne
direktiivin 3 artikla. Viranomaisten toimival-
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ta ulkomailla nostettavissa kieltokanteissa 
määräytyy samalla tavoin kuin kansallisissa
kin tapauksissa. Toimivalta ulkomailla mää
räytyy siten kuluttajansuojalain, kuluttajavi
rastosta annetun lain, lääkelain, toimenpiteis
tä tupakoinnin vähentämiseksi annetun lain, 
alkoholilain, televisio- ja radiotoiminnasta 
annetun lain sekä luottolaitostoiminnasta an
netun lain säännösten mukaisesti. 

5 §. Ilmoitusvelvollisuus. Pykälän mukaan 
oikeusministeriön tehtävänä on ilmoittaa 
komissiolle ne viranomaiset ja yhdistykset, 
joille Suomessa on annettu oikeus panna vi
reille kieltokanne toisessa ETA -valtiossa. 
Säännöksellä pannaan täytäntöön kieltokan
nedirektiivin 4 artiklan 2 kohta. 

6 §. Voimaantulo. Pykälässä on tavan
omainen voimaantulosäännös. 

1.2. Laki markkinatuomioistuimesta 

1 §. Pykälään lisätään uusi 11 kohta. Uu
den 11 kohdan mukaan markkinatuomiois
tuin käsittelee myös ehdotetussa rajat ylittä
vää kieltomenettelyä koskevassa laissa tar
koitetut kanteet. Lisäksi pykälän 9 ja 10 koh
taan tehdään tarvittavat lakitekniset muutok
set. 

6 i §. Pykälän mukaan rajat ylittävästä kiel
tomenettelystä annetun lain nojalla käsiteltä
vä asia tulee vireille markkinatuomiois
tuimessa ulkomaisen viranomaisen tai järjes
tön hakemuksella. 

7 b §. Markkinatuomioistuimen on pykälän 
mukaan heti annettava ulkomaisen viran
omaisen tai järjestön hakemus tiedoksi kulut
taja-asiamiehelle, Sosiaali- ja terveydenhuol
lon tuotevalvontakeskukselle, Telehallinto
keskukselle tai Rahoitustarkastukselle kunkin 
valvontavaltaan kuuluvissa asioissa. Sään
nöksen tarkoituksena on, että ne valvontavi
ranomaiset, joille yleensäkin kuuluu elinkei
nonharjoittajien toiminnan valvonta ja kulut
tajien yleisten etujen suojaaminen Suomessa, 
voivat seurata elinkeinonharjoittajien Suo
mesta ulkomaille suuntautuvaa toimintaa. 

Edellä mainituille viranomaisille on varat
tava tilaisuus tulla kuulluksi asian käsittelys
sä, jollei kuuleminen tarpeettomasti viivytä 
asian ratkaisua. Kuuleminen saattaa viivyttää 
asian ratkaisua tarpeettomasti esimerkiksi sil
loin, kun toiminta kohdistuu kuluttajien tär-

keisiin etuihin ja siten aiheuttaa kohtuutonta 
vahinkoa kuluttajille tai kun toiminta on 
muutoin erityisen törkeätä taikka kun on pe
lättävissä, että elinkeinonharjoittaja siirtää 
toimintansa muualle viranomaisten toimenpi
teitä välttääkseen. Markkinatuomioistuimen 
on tällaisissa tapauksissa voitava määrätä 
kielto ilman sitä viivytystä, jonka valvontavi
ranomaisen kuuleminen mahdollisesti aiheut
taisi. Käytännössä kysymykseen tulisi 
useimmiten väliaikainen kielto, jolloin asian
omaista valvontaviranomaista voidaan kuulla 
asiaa lopullisesti ratkaistaessa. 

14 §. Pykälän 1 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että myös ulkomaisten 
viranomaisten tai järjestöjen vireille pane
missa asioissa suoritetaan todistajana tai asi
antuntijana kuullulle korvaus valtion varoista 
siten kuin valtion varoista maksettavista to
distelukustannuksista annetussa laissa 
(666/1972) säädetään. Pykälän 2 momenttiin 
lisätään säännös siitä, että ulkomainen viran
omainen tai järjestö vapautetaan velvollisuu
desta korvata valtiolle sen varoista maksetut 
todistelukustannukset samoin kuin kuluttaja
asiamies on nykyisin vapautettu tästä kulu
korvausvelvollisuudesta. Säännöksillä var
mistetaan yhteisön oikeuden syrjintäkiellon 
mukaisesti, että ulkomaisia viranomaisia tai 
järjestöjä ei kohdella epäedullisemmin kuin 
kotimaisia. 

15 §. Pykälän 4 momenttia ehdotetaan 
muutettavaksi niin, että myös ulkomaisten vi
ranomaisten ja järjestöjen vireille panemissa 
asioissa asianosaiset vastaavat itse oikeuden
käyntikuluistaan markkinatuomioistuimessa. 
Säännöksellä varmistetaan yhteisön oikeuden 
syrjintäkiellon mukaisesti, että ulkomaisia vi
ranomaisia tai järjestöjä ei kohdella epäedul
lisemmin kuin kotimaisia. 

1.3. Lääkelaki 

93 a §. Pykälän 1 momentin mukaan Lää
kelaitos voi määrätä lääkelain 93 §:ssä tar
koitetun kiellon tai oikaisun myös kieltokan
nedirektiivin 4 artiklan 3 kohdassa tarkoitet
tuun luetteloon merkityn ulkomaisen viran
omaisen tai järjestön hakemuksesta, jos 
Suomesta peräisin oleva lääkkeiden markki
nointi on lääkedirektiivin tai tv-direktiivin 
14 artiklan täytäntöön panemiseksi annettu-
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jen säännösten vastaista. Säännöksellä pan
naan täytäntöön kieltokannedirektiivin 2 ar
tiklan 1 kohta. 

Lääkelaitos voi ulkomaisen yksikön hake
muksesta kieltää jatkamasta tai uudistamasta 
lääkkeen markkinointia, jos lääkkeen mark
kinoinnissa on menetelty sovellettavaksi tu
levan lain vastaisesti. Lääkelaitos voi myös 
määrätä kiellon saaneen oikaisemaan menet
telynsä, jos sitä lääketurvallisuuden vaaran
tumisen vuoksi on pidettävä tarpeellisena. 
Kieltoa ja määräystä voidaan tehostaa uh
kasakolla. Uhkasakon tuomitsee 2 momentin 
mukaan lääninhallitus ulkomaisen viran
omaisen tai järjestön taikka Lääkelaitoksen 
vaatimuksesta. 

93 b §. Pykälään on informaatiosyistä otet
tu viittaussäännös ehdotettuun rajat ylittävää 
kieltomenettelyä koskevaan lakiin, jossa sää
detään Lääkelaitoksen vireillepano
oikeudesta toisessa ETA-valtiossa. 

1.4. Laki valmismatkaliikkeistä 

14 a §. Pakkokeinot eräissä rajat ylittävis
sä tapauksissa. Pykälän mukaan Kuluttajavi
rasto voi ryhtyä valmismatkaliikkeistä anne
tun lain 14 §: ssä tarkoitettuihin pakkokeinoi
hin myös kieltokannedirektiivin 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettuun luetteloon merkityn 
ulkomaisen viranomaisen tai järjestön hake
muksesta, jos valmismatkaliiketoimintaa har
joitetaan Suomessa ilman pakettimatkadirek
tiivin 7 artiklassa tarkoitettua vakuutta. Pykä
lällä pannaan täytäntöön kieltokannedirektii
vin 2 artiklan 1 kohta. 

Valmismatkaliikkeistä annetun lain 14 §:n 
nojalla Kuluttajavirasto voi, jos joku harjoit
taa valmismatkaliiketoimintaa ilman vaadit
tavaa vakuutta, kieltää tätä jatkamasta toi
mintaa. Jos valmismatkaliikkeenharjoittajan 
vakuutta ei enää voida hyväksyä, Kuluttaja
virasto voi vastaavasti kehottaa liikkeenhar-

joittajaa asettamaan uuden vakuuden ja tar
vittaessa kieltää toiminnan harjoittamisen, 
jos uutta vakuutta ei kehotuksesta huolimatta 
aseteta. Kuluttajavirasto voi lisäksi kehottaa 
liikkeenharjoittajaa täyttämään määräajassa 
velvoitteensa, jos tämä laiminlyö velvollisuu
tensa ilmoittaa vakuuteen vaikuttavista muu
toksista tai velvollisuutensa antaa vaadittaes
sa tarkastusta varten tarvittavat asiakirjat, 
tiedot ja muut selvitykset taikka tilintarkas
tusta ja kirjanpitoa koskevat velvoitteensa. 
Kuluttajavirasto voi asettaa kiellon tai keho
tuksen tehosteeksi uhkasakon. Uhkasakon 
tuomitsee maksettavaksi uhkasakkolain 
( 111311990) mukaisesti sen asettanut viran
omainen. 

14 b §. Kieltokanteen vireillepano ulko
mailla. Pykälään on informaatiosyistä otettu 
viittaussäännös ehdotettuun rajat ylittävää 
kieltomenettelyä koskevaan lakiin, jossa sää
dettäisiin Kuluttajaviraston vireillepano
oikeudesta toisessa ETA-valtiossa. 

18 §. Pykälän 1 momentti, jossa säädetään, 
että Kuluttajaviraston uhkasakon asettamista 
koskevaan päätökseen ei saa hakea erikseen 
muutosta, ehdotetaan kumottavaksi. Perus
tuslakivaliokunta on hallituksen esityksestä 
Eduskunnalle laiksi Suomen Pankista ja 
eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 261/1996 
vp) antamassaan lausunnossa (PeVL 5/1997 
vp) todennut samansisältöisen valituskiellon 
perustuslain vastaiseksi. 

2. Voimaantulo 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 1 päivä
nä tammikuuta 2001. Voimaantuloajankohta 
perustuu kieltokannedirektiivin 8 ja 9 artik
laan. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo
tukset 
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Lakiehdotukset 

1. 

Laki 

rajat ylittävästä kieltomenettelystä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä laissa säädetään: 
1) ulkomaisen viranomaisen ja järjestön 

oikeudesta panna Suomessa vireille kuluttaji
en etujen suojaamista tarkoittavista kielto
kanteista annetun Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivissä 98/27/EY, jäljempänä 
kieltokannedirektiivi, tarkoitettu kieltokanne, 
jos Suomesta peräisin oleva toiminta on vas
toin 2 momentissa mainittuja direktiivejä sel
laisina kuin ne on kansallisesti pantu täytän
töön sovellettavaksi tulevassa laissa; 

2) suomalaisen viranomaisen ja yhdistyk
sen oikeudesta panna vireille kieltokanne toi
sessa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa, jäljempänä ETA-valtio, jos tästä 
valtiosta peräisin oleva toiminta on vastoin 
2 momentissa mainittuja direktiivejä sellaisi
na kuin ne on kansallisesti pantu täytäntöön 
sovellettavaksi tulevassa laissa. 

Edellä 1 momentissa tarkoitettuja direktii
vejä ovat: 

1) harhaanjohtavaa mainontaa koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnol
listen määräysten lähentämisestä annettu 
neuvoston direktiivi 84/450/ETY; 

2) muulla kuin elinkeinonharjoittajan toi
mitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevas
ta kuluttajansuojasta annettu neuvoston di
rektiivi 85/577/ETY; 

3) kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioi
den lakien, asetusten ja hallinnollisten mää
räysten lähentämisestä annettu neuvoston di
rektiivi 871102/ETY; 

4) televisiotoimintaa koskevien jäsenvalti
oiden lakien, asetusten ja hallinnollisten mää
räysten yhteensovittamisesta annetun 
neuvoston direktiivin 89/552/ETY 10--21 
artikla; 

5) matkapaketeista, pakettitomista ja paket
tikiertomatkoista annettu neuvoston direktiivi 
90/314/ETY; 

6) ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden mai
nonnasta annettu neuvoston direktiivi 
92/28/ETY; 

7) kuluttajasopimusten kohtuuttomista eh-
doista annettu neuvoston direktiivi 
93/13/ETY; 

8) ostajien suojaamisesta kiinteistöjen 
osa-aikaisen käyttöoikeuden ostosopimuksen 
tiettyihin osiin nähden annettu Euroopan par
lamentin ja neuvoston direktiivi 94/47 /EY; 

9) kuluttajansuojasta etäsopimuksissa an
nettu Euroopan parlamentin ja neuvoston di
rektiivi 97/7/EY; 

10) kulutustavaroiden kauppaa ja niihin 
liittyviä takuita koskevista tietyistä seikoista 
annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivi 99/44/EY; 

11) tietoyhteiskunnan palveluja, erityisesti 
sähköistä kaupankäyntiä, sisämarkkinoilla 
koskevista tietyistä oikeudellisista näkökoh
dista annettu Euroopan parlamentin ja neu-
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voston direktiivi ("Direktiivi sähköisestä 
kaupankäynnistä") 2000/31/EY. 

2§ 

Ulkomaisen viranomaisen ja järjestön vireil
lepano-oikeus Suomessa 

Kieltokannedirektiivin 4 artiklan 3 kohdas
sa tarkoitettuun luetteloon merkityllä ulko
maisella viranomaisella ja järjestöllä on oi
keus vaatia 1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tar
koitetun toiminnan kieltämistä, jos toiminta 
loukkaa viranomaisen tai järjestön suojaamia 
kuluttajien yleisiä etuja. 

Edellä 1 momentissa tarkoitetun vaatimuk
sen käsittelee markkinatuomioistuin. Vaati
muksen 1 §:n 2 momentin 4 kohdassa maini
tun direktiivin 14 artiklan tai momentin 
6 kohdassa mainitun direktiivin vastaisen 
toiminnan kieltämisestä käsittelee kuitenkin 
Lääkelaitos siten kuin lääkelaissa (39511987) 
säädetään ja momentin 5 kohdassa mainitun 
direktiivin 7 artiklan vastaisen toiminnan 
kieltämisestä Kuluttajavirasto siten kuin 
valmismatkaliikkeistä annetussa laissa 
(1 08011994) säädetään. 

Kuluttaja-asiamies voi toimia ulkomaisen 
viranomaisen ja järjestön oikeudenkäyn
tiasiamiehenä tai -avustajana 1 momentissa 
tarkoitettua vaatimusta markkinatuomiois
tuimessa käsiteltäessä. 

3 § 

Kiellon ja oikaisun määrääminen 

Markkinatuomioistuin voi ulkomaisen vi
ranomaisen tai järjestön hakemuksesta kiel
tää, jos se on kuluttajansuojan kannalta tar
peellista, elinkeinonharjoittajaa jatkamasta 
1 §:n 1 momentin 1 kohdassa tarkoitettua 
toimintaa taikka uudistamasta sitä tai siihen 
rinnastettavaa toimintaa. Kieltoa on tehostet
tava uhkasakolla, jollei se ole erityisestä 
syystä tarpeetonta. Kielto voidaan, jos siihen 
on erityistä syytä, kohdistaa myös elinkei
nonharjoittajan palveluksessa olevaan tai 
muuhun, joka toimii hänen lukuunsa. 

Kielto voidaan määrätä myös väliaikaisena, 

jolloin kielto on voimassa, kunnes asia on lo
pullisesti ratkaistu. 

Määrätessään kiellon markkinatuomiois
tuin voi velvoittaa kiellon saaneen elinkei
nonharjoittajan oikaisemaan lainvastaisen 
menettelyn, jos sitä kuluttajille aiheutuvien 
ilmeisten haittojen vuoksi on pidettävä tar
peellisena. Määräystä voidaan tehostaa uh
kasakolla. 

Asian käsittelystä on voimassa, mitä mark
kinatuomioistuimesta annetussa laissa 
(41/1978) säädetään. 

4§ 

Vireillepano-oikeus toisessa ETA-valtiossa 

Kuluttaja-asiamiehellä, Lääkelaitoksella, 
Sosiaali- ja terveydenhuollon tuotevalvonta
keskuksella, Kuluttajavirastolla, Telehallin
tokeskuksella ja Rahoitustarkastuksella on 
oikeus valvontavaltaansa kuuluvassa asiassa 
vaatia 1 §:n 1 momentin 2 kohdassa tarkoite
tun toiminnan kieltämistä, jos toiminta louk
kaa viranomaisen suojaamia kuluttajien ylei
siä etuja Suomessa. 

Jos kuluttaja-asiamies valvontavaltaansa 
kuuluvassa asiassa kieltäytyy panemasta 
asiaa vireille, oikeus vireillepanaan on kulut
tajien etujen valvomiseksi toimivalla suoma
laisella rekisteröidyllä yhdistyksellä. 

5 § 

Ilmoitusvelvollisuus 

Oikeusministeriö ilmoittaa 4 §:ssä maini
tut viranomaiset ja siinä tarkoitetut yhdistyk
set sekä niiden tehtävät Euroopan yhteisöjen 
komissiolle kieltokannedirektiivin 4 artiklan 
3 kohdassa tarkoitettua luetteloa varten. 

6§ 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20. 
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2. 

Laki 

markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (4111978) 

1 §:n 9 ja 10 kohta, 14 §, 15 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 9 ja 10 kohta laissa 516/1999, 14 §osaksi laissa 39211982 sekä 

15 §:n 4 momentti laissa 70711993, sekä 
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 516/1995, uusi 11 kohta sekä lakiin 

uusi 6 i §ja lailla 458/1997 kumotun 7 b §:n tilalle uusi 7 b § seuraavasti: 

1 § 
Markkinatuomioistuin käsittelee ja ratkai

see erikoistuomioistuimena sille seuraavien 
lakien mukaan kuuluvat asiat: 

9) alkoholilaki (1143/1994); 
10) laki saatavien perinnästä (513/1999); 
11) laki rajat ylittävästä kieltomenettelystä 

(/ ). 

6i§ 
Rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun 

lain nojalla käsiteltävä asia tulee markkina
tuomioistuimessa vireille ulkomaisen viran
omaisen tai järjestön hakemuksella. 

7b§ 
Markkinatuomioistuimen on heti annettava 

6 i §:ssä tarkoitettu hakemus tiedoksi kulutta
ja-asiamiehelle, Sosiaali- ja terveydenhuollon 
tuotevai vontakeskukselle, Telehallintokes
kukselle tai Rahoitustarkastukselle kunkin 
valvontavaltaan kuuluvassa asiassa. Hake
muksen tiedoksi saaneelle viranomaiselle on 
myös varattava tilaisuus tulla kuulluksi, jollei 

209333M 

kuuleminen tarpeettomasti viivytä asian rat
kaisua. 

14 § 
Markkinatuomioistuimessa todistajana tai 

asiantuntijana kuullulle suoritetaan 6 ja 6 i 
§:ssä tarkoitetussa asiassa valtion varoista 
korvausta sen mukaan kuin valtion varoista 
maksettavista todistelukustannuksista anne
tussa laissa (666/1972) säädetään. 

Markkinatuomioistuin voi velvoittaa pää
töksessään muun asianosaisen kuin kuluttaja
asiamiehen tai 6 i §:ssä tarkoitetun ulkomai
sen viranomaisen tai järjestön korvaamaan 
valtiolle sen varoista maksetut 1 momentissa 
mainitut kustannukset. 

15 § 

Tämän lain 6 ja 6 i §:ssä tarkoitetussa asi
assa asianosaiset vastaavat itse oikeuden
käyntikuluistaan markkinatuomioistuimessa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20 . 
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3. 

Laki 

lääkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 10 päivänä huhtikuuta 1987 annettuun lääkelakiin (395/1987) uusi 93 aja 93 b § 

seuraavasti: 

93 a § 
Lääkelaitos voi ryhtyä 93 §:n 1 ja 2 mo

mentissa mainittuihin toimenpiteisiin myös 
rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun 
lain ( 1 ) 2 §:ssä tarkoitetun ulkomaisen vi
ranomaisen tai järjestön hakemuksesta, jos 
Suomesta peräisin oleva toiminta on vastoin 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden mainon
nasta annetun neuvoston direktiivin 
92/28/ETY tai televisiotoimintaa koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallinnol
listen määräysten yhteensovittamisesta anne
tun neuvoston direktiivin 89/552/ETY 14 ar
tiklan säännöksiä sellaisina kuin ne on pantu 
kansallisesti täytäntöön sovellettavaksi tule-

vassa laissa. 
Edellä 1 momentin nojalla määrätyn kiel

lon tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomitsee 
lääninhallitus lääkelaitoksen taikka ulkomai
sen viranomaisen tai järjestön hakemuksesta. 

93 b § 
Lääkelaitoksen oikeudesta panna vireille 

kieltokanne toisessa Euroopan talousaluee
seen kuuluvassa valtiossa säädetään rajat 
ylittävässä kieltomenettelystä annetussa lais
sa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20. 
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4. 

Laki 

valmismatkaliikkeistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valmismatkaliikkeistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1 08011994) 

18 §:n 1 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 14 aja 14 b § seuraavasti: 

14 a § 

Pakkokeinot eräissä rajat ylittävissä tapauk
sissa 

Kuluttajavirasto voi ryhtyä 14 §:ssä mai
nittuihin toimenpiteisiin myös rajat ylittäväs
tä kieltomenettelystä annetun lain ( 1) 2 §:ssä 
tarkoitetun ulkomaisen viranomaisen tai jär
jestön hakemuksesta, jos Suomesta peräisin 
oleva toiminta on vastoin matkapaketeista, 
pakettilomista ja pakettikiertomatkoista 
annetun neuvoston direktiivin 90/314/ETY 
7 artiklan säännöksiä sellaisina kuin ne on 
pantu kansallisesti täytäntöön sovellettavaksi 

Helsingissä 3 päivänä marraskuuta 2000 

tulevassa laissa. 

14 b § 

Kieltokanteen vireillepano ulkomailla 

Kuluttajaviraston oikeudesta panna vireille 
kieltokanne toisessa Euroopan talousaluee
seen kuuluvassa valtiossa säädetään rajat 
ylittävästä kieltomenettelystä annetussa lais
sa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20. 

Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

Ministeri Olli-Pekka Heinonen 
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2. 

HE 178/2000 vp 

Laki 

Liite 
Rinnakkaistekstit 

markkinatuomioistuimesta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan markkinatuomioistuimesta 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun lain (41/1978) 

1 §:n 9 ja 10 kohta, 14 §, 15 §:n 4 momentti, 
sellaisina kuin ne ovat, 1 §:n 9 ja 10 kohta laissa 516/1999, 14 §osaksi laissa 392/1982 sekä 

15 §:n 4momentti laissa 707/1993, sekä 
lisätään 1 §:ään, sellaisena kuin se on mainitussa laissa 516/1995, uusi 11 kohta sekä lakiin 

uusi 6 i §ja lailla 458/1997 kumotun 7 b §:n tilalle uusi 7 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

1 § 
Markkinatuomioistuin käsittelee ja ratkai

see erikoistuomioistuimena sille seuraavien 
lakien mukaan kuuluvat asiat: 

9) alkoholilaki (1143/ 1994); sekä 9) alkoholilaki (114311994); 
10) laki saatavien perinnästä (513/1999). 10) laki saatavien perinnästä (51311999); 

11) laki rajat ylittävästä kieltomenettelys
tä ( 1 ). 

6i§ 
Rajat ylittävästä kieltomenettelystä anne

tun lain nojalla käsiteltävä asia tulee mark
kinatuomioistuimessa vireille ulkomaisen 
viranomaisen tai järjestön hakemuksella. 

7b§ 
Markkinatuomioistuimen on heti annetta

va 6 i §:ssä tarkoitettu hakemus tiedoksi ku
luttaja-asiamiehelle, Sosiaali- ja tervey
denhuollon tuotevalvontakeskukselle, T ele
hallinto-keskukselle tai Rahoitustarkastuk
selle kunkin valvontavaltaan kuuluvassa 
asiassa. Hakemuksen tiedoksi saaneelle vi
ranomaiselle on myös varattava tilaisuus 
tulla kuulluksi, jollei kuuleminen tarpeetto
masti viivytä asian ratkaisua. 
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14 § 
Markkinatuomioistuimessa todistajana tai 

asiantuntijana kuullulle suoritetaan tämän 
lain 6 §:ssä tarkoitetussa asiassa valtion va
roista korvausta sen· mukaan kuin valtion 
varoista maksettavista todistelukustannuk
sista annetussa laissa ( 666/1972) on säädet
ty. 

Markkinatuomioistuin voi velvoittaa pää
töksessään muun asianosaisen kuin kulutta
ja-asiamiehen korvaamaan valtiolle sen va
roista maksetut 1 momentissa mainitut kus
tannukset. 

Tämän lain 6 §:ssä tarkoitetussa asiassa 
asianosaiset vastaavat itse oikeudenkäynti
kuluistaan markkinatuomioistuimessa. 

3. 

14 § 
Markkinatuomioistuimessa todistajana tai 

asiantuntijana kuullulle suoritetaan 6 ja 6 i 
§:ssä tarkoitetussa asiassa valtion varoista 
korvausta sen mukaan kuin valtion varoista 
maksettavista todistelukustannuksista anne
tussa laissa (666/1972) säädetään. 

Markkinatuomioistuin voi velvoittaa pää
töksessään muun asianosaisen kuin kulutta
ja-asiamiehen tai 6 i §:ssä tarkoitetun ulko
maisen viranomaisen tai järjestön korvaa
maan valtiolle sen varoista maksetut 1 mo
mentissa mainitut kustannukset. 

15 § 

Tämän lain 6 ja 6 i §:ssä tarkoitetussa 
asiassa asianosaiset vastaavat itse oikeuden
käyntikuluistaan markkinatuomioistuimessa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20. 

Laki 

lääkelain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
lisätään 10 päivänä huhtikuuta 1987 annettuun lääkelakiin (39511987) uusi 93 aja 93 b § 

seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

93a § 
Lääkelaitos voi ryhtyä 93 §:n 1 ja 2 mo

mentissa mainittuihin toimenpiteisiin myös 
rajat ylittävästä kieltomenettelystä annetun 
lain (!) 2 §:ssä tarkoitetun ulkomaisen vi
ranomaisen tai järjestön hakemuksesta, jos 
Suomesta peräisin oleva toiminta on vastoin 
ihmisille tarkoitettujen lääkkeiden mainon-
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Voimassa oleva laki 

HE 178/2000 vp 
Ehdotus 

nasta annetun neuvoston direktiivin 
92128/ETY tai televisiotoimintaa koskevien 
jäsenvaltioiden lakien, asetusten ja hallin
nollisten määräysten yhteensovittamisesta 
annetun neuvoston direktiivin 891552/ETY 
14 artiklan säännöksiä sellaisina kuin ne on 
pantu kansallisesti täytäntöön sovellettavak
si tulevassa laissa. 

Edellä 1 momentin nojalla määrätyn kiel
lon tehosteeksi asetetun uhkasakon tuomit
see lääninhallitus lääkelaitoksen taikka ul
komaisen viranomaisen tai järjestön hake
muksesta. 

93 b § 
Lääkelaitoksen oikeudesta panna vireille 

kieltokanne toisessa Euroopan talousaluee
seen kuuluvassa valtiossa säädetään rajat 
ylittävässä kieltomenettelystä annetussa 
laissa. 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 
20. 
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4. 

Laki 

valmismatkaliikkeistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan valmismatkaliikkeistä 28 päivänä marraskuuta 1994 annetun lain (1080/1994) 

18 §:n 1 momentti sekä 
lisätään lakiin uusi 14 aja 14 b § seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

14 a § 

Pakkokeinot eräissä rajat ylittävissä 
tapauksissa 

Kuluttajavirasto voi ryhtyä 14 §:ssä mai
nittuihin toimenpiteisiin myös rajat ylittä
västä kieltomenettelystä annetun lain ( 1 ) 
2 §:ssä tarkoitetun ulkomaisen viranomai
sen tai järjestön hakemuksesta, jos Suomes
ta peräisin oleva toiminta on vastoin matka
paketeista, pakettitomista ja pakettikierto
matkoista annetun neuvoston direktiivin 
90/314/ETY 7 artiklan säännöksiä sellaisi
na kuin ne on pantu kansallisesti täytäntöön 
sovellettavaksi tulevassa laissa. 

14 b § 

Kieltokanteen vireillepano ulkomailla 

Kuluttajaviraston oikeudesta panna vireil
le kieltokanne toisessa Euroopan talousalu
eeseen kuuluvassa valtiossa säädetään rajat 
ylittävästä kieltomenettelystä annetussa 
laissa. 
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HE 17812000 vp 
Ehdotus 

18 § 

Muutoksenhaku 

Kuluttajaviraston 14 §:n nojalla anta
maan päätökseen, jolla uhkasakko on 
asetettu, ei saa erikseen hakea muutosta 
valittamalla. 

18 § 

Muutoksenhaku 

(1 mom. kumotaan) 

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuu
ta20 . 


