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1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. HE 1/1998 vp uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi Jatkettu I käsittely 

Yksityiskohtainen käsittely 

klo 9.30 
 

Kuultavina: 

— eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen 

— lainsäädäntöneuvos Sami Manninen, oikeusministeriö 

— professori Mikael Hidén 

— professori Kaarlo Tuori 
 

Käydään yleiskeskustelu "EKPJ ja eduskunta -työryhmän ehdotukset" 

-osuudesta. 
 

4. Muut asiat 

— Valiokunnan Ahvenanmaan matka maanantaina 18.1.1999 

— Venäjän perustuslakituomioistuimen puheenjohtaja seurueineen 

vierailee perustuslakivaliokunnassa tiistaina 26.1.1999 klo 

12.00—13.00 
 

5. Seuraava kokous 
 

Seuraava kokous on tiistaina 19.1.1999 klo 10.00 



 

Mikael Hiden 
 

 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 15.1.1999 KELLO 9.30 HE 

1/98 vp uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi ja 

EKPJ ja Eduskunta -työryhmän muistio (Eduskunnan kanslian julkaisu 8/1998) 
 

 

 

 

 

Sihteerin kirjeen mukaan asiantuntijoita halutaan kuulla EKPJ ja Eduskunta -työryhmän uutta 

perustuslakia koskevista ehdotuksista. Rajoitun sen vuoksi vain kysymykseen uuteen perustuslakiin 

ehdotetuista säännöksistä. Ehkä voin kuitenkin lyhyesti todeta, että en pidä valtiopäiväjärjestykseen 

ehdotettuja muutoksia, jotka uudelle perustuslaille kaavaillun aikataulun mukaan tulisivat olemaan 

voimassa vajaan vuoden, sisällöltään välttämättöminä enkä tässä tilanteessa aiheellisina. Sivuutan 

tässä myös työjärjestystasolle ehdotetut muutokset jo senkin vuoksi, että uuden työjärjestyksen 

yksittäisten säännösten asianmukainen arviointi edellyttää myös työjärjestyskoko naisuuden 

huomioon ottamista. 

 

Työryhmän muistiossa ehdotetaan uuteen Hallitusmuotoon säännöstä (91 § bis), jonka mukaan 

pankkivaltuusto antaa eduskunnalle vuosittain kertomuksen ja voi antaa lisäksi 

ajankoh-taiskertomuksia. Säännös vastaa Suomen Pankista annetun lain (214/27.3.1998) pankkival-

tuuston tehtäviä koskevan 11 §:n 1 momentin 4) ja 5) kohtaa. Sihteerin toimittamassa valiokunnan 

mietintöluonnoksen ko. kohdassa todetaan, että perustuslakiehdotuksen 91 §:ssä ei säädetä erikseen 

pankkivaltuutettujen kertomuksista ja pidetään riittävänä, että näistä kertomuksista säädetään lain 

tasolla. Tätä kantaa voidaan pitää perusteltuna. Ehdotetun 91 §:n säännöksenkin huomioon ottaen on 

ko. kertomusten säätely vain lain tasolla sinänsä täysin asianmukainen menettely. Mitään uuden 

Hallitusmuodon kokonaisuudelle vierasta ei toisaalta olisi siinä, että ko. kertomuksista mainittaisiin 

jotakin perustuslaissa. Säätelytasossa on jossain määrin kysymys ko. kertomuksille annettavasta 

korostuksesta (ja periaatteessa ehkä myös 
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siitä, halutaanko varmistaa, ettei kertomusvelvollisuutta voida yksinkertaisella enemmistöllä säätää 

kevyemmäksi). 

Muistiossa ehdotetaan lisäksi säännöstä Suomen Pankin pääjohtajan läsnäolo-ja puheoikeudesta 

täysistunnossa pankkivaltuuston kertomuksen käsittelyn aikana. Valiokunnan mietintöluonnoksessa ei 

kannateta tätä ehdotusta. Luonnoksen kantaan on helppo yhtyä. Eduskunnassa tapahtuvien toimintojen 

kokonaisuuteen osallistuu eri tavoin ulkopuolisia, mutta hyvin vakaaseen valtiopäiväperinteeseen on 

kuulunut täysistunnon -joka vasta on eduskunta valtio-orgaanina - varjeleminen ulkopuolisten 

osallistumiselta. Minusta tämä perinne on eduskunnan arvovallan kannalta terve. Tähän perinteeseen 

sopii, että oikeuskanslerin ja oikeusasiamiehen läsnäolo-ja puheoikeutta on uudessa 

perustuslakiehdotuksessa jonkin verran supistettu. Tähän linjaan sopisi hyvin huonosti se, että Suomen 

Pankin pääjohtajalle nyt säädettäisiin vaikka vain rajoitettukin läsnäolo-ja puheoikeus täysistunnossa.. 

En osaa pitää tätä välttämättömänä eduskunnan informaatiotarpeiden kannalta enkä siinä suhteessa 

edes kovin tarkoituksenmukaisena järjestelynä. Jos ehdotetulla järjestelyllä taas haluttaisiin vain 

markkeerata sitä, että Suomen Pankki toimii eduskunnan "takuulla ja hoidossa" ja eduskunnan 

jonkinlaisessa seurannassa, olisi tarkoin arvioitava, miten järjestely toimisi käytännössä ja olisivatko 

tilanteen arvovalta-ja riippumattomuus/riippuvuusviestit eduskunnan roolia korostavia. Minusta se on 

vähintäänkin epävarmaa. 

 

Samansuuntaisin epäilyksin suhtautuisin ehdotukseen, jonka mukaan Suomen Pankin pääjohtaja voisi 

puhemiehen suostumuksella tulla antamaan täysistunnolle selvityksiä rahapolitiikan toteuttamisesta ja 

muusta pankin toiminnasta. Tarvittavan (lisä)tiedon hankkiminen eduskuntaan hoidetaan yleensä 

valiokuntien toiminnan kautta ja voidaan nähdäkseni hyvin hoitaa myös tässä kohden. Valiokuntien 

käyttökelpoisuus informaation väylänä ja myös informaation prosessoinnissa koskee myös sellaista 

informaatiota, johon liittyy valvonnallisia aspekteja. Jos käytäntö osoittaa, että Suomen Pankin ja sen 

pääjohtajan muuttuneen aseman vuoksi tarvitaan tässä kohden joitakin uusia järjestelymahdollisuuksia, 

ne voidaan luullakseni toteuttaa ainakin pääosin ilman perustuslain tasolla tehtäviä säännösmuutoksia. 

 

Täysistunto ei tehtävänsä, kokonsa ja toimintatapansa puolesta tyypillisesti ole mikään informaation 

sisääntulopaikka tai alkuprosessoija, vaan poliittisen keskustelun, kritiikin ja lopullisen päätöksenteon 

forum. Järjestely, jossa pääjohtaja voisi omasta aloitteestaan tai ainakin oman 
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suostumuksensa varaisesti tulla raportoimaan täysistunnolle ja osallistumaan asiassa käytävään 

keskusteluun, olisi hyvin poikkeuksellinen, vaikka se ei ehkä sentään merkitsisi "pääjohtajan 

rinnastamista eduskuntatyössä pääministeriin". Jotta tällaista poikkeuksellista järjestelyä voitaisiin 

ylipäätään pitää perusteltuna, pitäisi olla kohtuullisen selkeitä tarpeita juuri tällaisen raportoinnin ja 

keskustelun mahdollistamiseen ja samalla myös jotenkin eritelty käsitys siitä, miten tällainen 

raportointi ja keskustelu toimisi käytännössä. Huomiota ansaitsisi myös se, mitä tämä järjestely 

merkitsisi sen roolin kannalta, joka pankkivaltuutetuilla on suhteessa eduskuntaan ja Suomen Parikin 

johtokuntaan ja pääjohtajaan. Kaikissa näissä kohdissa antaa ehdotettu järjestely aihetta epävarmuuteen 

tai epäilyksiin. Tuntuva aihe epäilyksiin on ehkä erityisesti se, että pääjohtajan harkinnasta (tai joka 

tapauksessa eduskunnan ulkopuolella tapahtuvasta harkinnasta) jää riippumattomuus- ja 

salassapitonäkökohtien vuoksi suuresti riippumaan se, milloin raportoidaan, mistä kaikesta 

raportoidaan ja kuinka täydesti ja mihin kysymyksiin vastataan. Jos raportointi voi tällaisista syistä 

muodostua selvästi pidäkkeelliseksi, voi parempi - ehkä sallivampikin - forum sille olla suljettu 

valiokunta kuin avoin täysistunto. 



 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 

 

 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon, joka koskee "EKPJ ja eduskunta" -työryhmän 

muistiossa esitettyjä perustuslakia koskevia ehdotuksia. 

 

Työryhmän ehdotukset tähtäävät eduskunnan rahapolitiikkaa koskevien tiedonsaanti-ja -sikäli 

kuin se on EKPJ:ään sisältyvän riippumattomuusvaatimuksen kannalta mahdollista 

-vaikutusmahdollisuuksien turvaamiseen tilanteessa, jossa rahapolitiikasta päätetään EKPJ:n 

puitteissa. Tämä pyrkimys on sinänsä sopusoinnussa niiden näkökohtien kanssa, joita 

perustuslakivaliokunta on lausunnoissaan 5/1997 vp ja 7/1998 vp esittänyt eduskunnan asemasta 

ja Suomen Pankin toimimisesta "eduskunnan hoidossa" EKPJ:n ja yhtenäisvaluuttaan 

siirtymisen luomassa tilanteessa. Toinen asia kuitenkin on, tuleeko juuri perustuslain tasolla 

toteuttaa sen kaltaisia ehdotuksia, joihin mainittu työryhmä on muistiossaan päätynyt. 

 

Hallituksen ehdottamassa uuden hallitusmuodon 91.1 §.ssä säilytettäisiin nykyisin 73.1 §.ssä 

oleva säännös Suomen Pankin asemasta, joskin sanonnaltaan hieman muutettuna. Ehdotuksen 

mukaan "Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa sen mukaan kuin lailla 

säädetään". Säännösehdotuksen perusteluista (s- 142-143) ilmenee, että säännöksen 

lakiviittauksella ei ole tarkoitettu jättää lainsäätäjän vapaaseen harkintaan, minkälaiseksi 

Suomen Pankin suhde eduskuntaan järjestetään, vaan säännöksellä on tavallisen lain 

liikkumavaraa rajoittavaa normatiivista voimaa. Perusteluissa on viitattu siihen, että 

perustuslakivaliokunta piti lausunnossaan 5/1997 vp "tärkeänä kehittää eduskunnan ja Suomen 

Pankin välistä suhdetta erilaisin järjestelyin siten, että Suomen Pankki toimii eduskunnan 

hoidossa huolimatta pankkivaltuutettujen tehtävien supistumisesta". Johtopäätöksenä on esitetty, 

että "säilyttämällä uudessa perustuslaissa nykyisen hallitusmuodon 



6 

määre 'eduskunnan takuulla ja hoidossa' asetettaisiin siten vaatimuksia siitä, miten Suomen 

Pankkia koskevaa lainsäädäntöä on vastaisuudessa kehitettävä". 

 

Eduskunnan aseman turvaaminen ei siis välttämättä edellytä, että niistä muodoista, joissa tätä 

tavoitetta pyritään toteuttamaan, olisi säädettävä perustuslain tasolla. Säätämistasoa pohdittaessa 

onkin muun ohessa kiinnitettävä huomiota myös siihen vireillä olevan valtiosääntöuudistuksen 

tavoitteeseen, jonka mukaan perustuslain tasolle ei säännellä asioita, joita koskevat säännökset 

voidaan sijoittaa alemmankin asteisiin normeihin. 

 

Työryhmä on ensinnäkin ehdottanut, että perustuslaissa säädettäisiin Suomen Pankkia koskevan 

lain 11.1 §:n 4 ja 5 kohdassa tarkoitetuista pankkivaltuuston eduskunnalle antamista 

kertomuksista. Hallituksen hallitusmuotoehdotuksen 46.2 §:n mukaan eduskunnalle annettavista 

kertomuksista voidaan säätää myös laissa ja eduskunnan työjärjestyksessä. Myöskään esittämäni 

ja hallituksen esityksen perusteluihin pohjautuvan 91.1 §:n tulkintaan viitaten en pidä Suomen 

Pankkia koskevien kertomusten erillissääntelyä välttämättömänä enkä myöskään uudistuksessa 

eri normitasojen sääntelyalasta omaksuttujen lähtökohtien kannalta edes tarkoituksenmukaisena. 

 

Työryhmä on lisäksi tehnyt eräitä Suomen Pankin pääjohtajan asemaa koskevia ehdotuksia 

perustuslakiin otettaviksi säännöksiksi. Nämä ehdotukset poikkeavat kertomuksia koskevasta 

ehdotuksesta siinä, että niiden toteuttaminen todella edellyttäisi perustuslain tasoisia säännöksiä, 

eikä olisi mahdollista tavalliseen lakiin otettavilla säännöksillä. Näitä työryhmän ehdotuksia on 

arvioitava - siten kuin valiokunnan mietintöluonnoksessa onkin tehty - sen perusteella, miten 

Suomen Pankin pääjohtajalle ehdotettu erityisasema soveltuu eri valtioelinten keskinäissuhteiden 

kokonaisuuteen. Voin näiltä osin - tosin eräin varauksin - yhtyä mietintöluonnoksessa esitettyihin 

kannanottoihin ja niiden perusteluihin: erillinen selvitysan-tamisoikeus täysistunnossa todellakin 

rinnastaisi pääjohtajan pääministeriin ja läsnäolo-ja puheoikeus hallitusmuotoehdotuksen 48 

§.ssä mainittuihin henkilöihin eli ministereihin ja ylimpiin lainvalvojiin. Edellinen rinnastus ei 

selvästikään ole perusteltu. Sen sijaan ylimpien lainvalvojien asemaa vastaava oikeus osallistua 

asianomaisista kertomuksista käytävään keskusteluun ei ole ainakaan yhtä selvästi ristiriidassa 

Suomen Pankin pääjohtajan valtiollis-poliittisen painoarvon kanssa. En myöskään ole aivan 

varma siitä, onko mietintöluonnoksen käsitys pääjohtajan aseman korostumisesta 

pankkivaltuutettuihin nähden perusteltu. 
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Kertomuksia koskevan läsnäolo- ja puheoikeuden kohdalla pidänkin myös toisen suuntaista 

ratkaisua, toisin sanoen työryhmän ehdotuksen toteuttamista, mahdollisena. Pääjohtajan 

kuuleminen valiokunnassa tietysti osaltaan toteuttaa samaa tavoitetta mutta ei voi täysin korvata 

hänen osallistumista täysistuntokeskusteluun. 

 

Totean lopuksi käsityksenäni, että valiokunnan mietinnössä tulisi nimenomaisesti vahvistaa 

edellä selostamani, hallituksen esityksen perusteluista ilmenevä tulkinta, jonka mukaan 

ehdotuksen 91.1 § ei jätä Suomen Pankin ja eduskunnan välisen suhteen järjestämistä 

lainsäätäjän vapaaseen harkintaan 

 

 

Porthaniassa 15.1.1999 

Kaarlo Tuori 


