
 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 

Torstai 5.3.1998 klo 9.45 

Esityslista 

15/1998 vp 

1. Nimenhuuto 

2. Päätösvaltaisuus 

3. HE 245/1997 vp Euroopan unionista tehdyn sopimuksen, Euroopan yhteisöjen perusta-

missopimusten ja niihin liittyvien tiettyjen asiakirjojen muuttamisesta tehdyn Amsterdamin 

sopimuksen eräiden määräysten hyväksymisestä 

• Jatkettu I käsittely 

Merkitään saapuneeksi apulaisprofessori Martin Scheininin kirjallinen lausunto. 

Kuultavana: 

- Eduskunnan pääsihteeri Seppo Tiitinen 

Seuraava kuuleminen on 11.3. 
 

klo 10.30 
 

4. HE 6/1998 vp laiksi Suomen Pankista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi 

• Jatkettu 1 käsittely 

Merkitään saapuneiksi lakiehdotuksen valmistelun aikana annetut eduskunnan pankki-

valtuuston ja ERI:n lausunnot. Kuultavina: 

- Professori Olli Mäenpää 

- Professori Teuvo Pohjolainen 

- Professori Kaarlo Tuori 

Seuraava kuuleminen on 6.3. 
 

5. HE 1/1998 vp uudeksi Suomen Hallitusmuodoksi 

• 1 käsittely 

Asiantuntijoiden kuulemisen järjestäminen. 
 

6. Muut mahdolliset asiat 

- Tapaaminen eduskunnan oikeusasiamiehen kansliassa perjantaina 6.3.1998 valiokun-

nan kokouksen jälkeen klo 11.00. 

7. Seuraava kokous on perjantaina 6.3.1998 klo 9.00 (huonu aika!). 
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Perustuslakivaliokunnalle 
 

 

 

Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 6/1998 

vp) 
 

Säätämisjärjestys  
 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 108 artiklan ja EKPJ:n perussäännön 14(1) 

artiklan mukaan mukaan jokainen jäsenvaltio huolehtii siitä, että viimeistään päivänä, 

jona EKPJ perustetaan, sen kansallinen lainsäädäntö, sen kansallisen keskuspankin 

perussääntö mukaan luettuna, on sopusoinnussa EY:n perustamissopimuksen j a 

EKPJ:n perussäännön kanssa. Kansallisen keskuspankin riippumattomuutta koskevien 

säännösten tulee olla voimassa Euroopan keskuspankkijärjestelmää perustettaessa. 

Suomen lainsäädännön yhdenmukaisuus EY:n perustamis-sopimuksen ja EKPJ:n 

perussäännön kanssa on yksi euroalueeseen osallistumisen kriteereistä ja hallituksen 

esityksellä on tarkoitus poistaa ne ristiriitaisuudet, joita voimassaolevaan 

lainsäädäntöön tältä osin sisältyy. 
 

Supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä säädetyllä lailla Suomen liittymisestä 

Euroopan unioniin tehdyn sopimuksen eräiden määräysten voimaansaattamisesta 

(1540/1994) saatettiin voimaan myös edellä mainittu EY:n perustamissopimuksen 108 

artikla ja Suomi sitoutui muutenkin unionin jäsenyydestä aiheutuviin velvoitteisiin. 

Myös EMU:n kolmanteen vaiheeseen siirtymistä ja yhteisen rahan käyttöä koskevat 

sopimusmääräykset saatettiin näin voimaan siten, että sopimuksen edellyttämät tai 

sisältämät mahdolliset poikkeukset perustuslaeista tulivat samalla voimaan. 
 

Hallituksen esitys ei sisällä sellaisia Suomen Pankin asemaa tai toimintaa koskevia 

uusia, valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisia tai muuten huomion arvoisia piirteitä, 

jotka eivät olisi tulleet katetuiksi jo mainitulla voimaansaattamislailla. Ehdotetut lait 

voidaan siten käsitellä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

 

Riippumattomuuden  määrittely 
 

Ainakin välillisesti myös valtiosääntöoikeudelliselta kannalta voi olla merkitystä 

Suomen Pankin riippumattomuuden määrittelyllä, joka on lakiehdotuksessa muotoiltu 

jonkin verran epäjohdonmukaisesti ja samalla epätäsmällisestä Kysymys on erityisesti 

termeistä ohje (1.3 §) ja määräys (4.1 §). Molemmilla termeillä on pyritty 

suomentamaan (lähinnä) englanninkielistä termiä instruction,  joka tarkoittaa 

ensisijaisesti määräystä. Suomenkielinen termi ohje viittaa yleiskielessä enemmänkin 

sitomattomaan ja ohjeelliseen neuvoon, opastukseen tai kehotukseen, mistä ei 

kuitenkaan nyt ole kysymys. Myös ohjeen legaalimääritelmä laissa viranomaisten 

määräyksistä ja ohjeista (1989/573), — joka tosin ei tule sovellettavaksi tässä 

yhteydessä — korostaa ohjeen ei-sitovuutta. 
 

EKPJ:n perussäännön 14.3 artiklan mukaan kansalliset pankit toimivat EKP:n 

suuntaviivojen ja määräysten (guidelines and instructions) mukaan, joskin virallinen 

käännös viittaa suuntaviivoihin ja ohjeisiin. Suuntaviivat ja määräykset olisi kuitenkin 

perusteltua tulkinnanvaraisuuden välttämiseksi ja Suomen jäsenvelvoitteiden 

toteuttamiseksi kirjata lakitekstiin, sen 1 §:n 3 momenttiin. Esityksen perusteluissa 

tämä seikka kylläkin jo on otettu huomioon (s. 42). Tämä muotoilu merkitsee myös, 

että 1.3 § olisi yhdenmukainen 4.1 §:n kanssa, siten kuin EKPJ:n perussäännön 7 ja 

14.3 artikla edellyttävät. 
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Lausunto eduskunnan perustuslakivaliokunnalle Hallituksen esityksestä 

Eduskunnalle laiksi Suomen Pankista ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 6/1998) 
 

 

 

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta hallituksen 

esityksestä esitän kunnioittavasti seuraavan. 
 

 

 

L Uudistuksen lähtökohdista 
 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uusi laki Suomen Pankista. Suomen Pankkia 

koskevan lain uudistaminen näin pikaisesti - nyt voimassa oleva laki on tullut voimaan 1.1.1998 - on 

tarpeen sen vuoksi, että vuoden alussa voimaan tullut laki liittyi paljolti EMU:n toisen vaiheen 

aikaisiin jäsenyysvelvoitteisiin (ks. Pe VL 5/1997). Kun kolmannen vaiheen käynnistyminen näyt-

tää nyt ilmeiseltä, on lakiin tehtävä sen edellyttämät muutokset. HE:n mukaan aikaisempaan 

Suomen Pankkia koskevaan lakiin (719/1997) verrattuna nyt ehdotetaan sen vuoksi tehtäviksi 

muutokset, jotka ovat tarpeen Suomen Pankin liittämiseksi osaksi Euroopan 

keskuspankkijärjestelmää silloin, kun Suomi osal 



 

listuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 1 artiklan mukaisesti euroalueeseen. 
 

Valtiosääntöoikeudellisesti - ja erityisesti säätämisjärjestyksen näkökulmasta -hallituksen 

esitystä arvioitaessa on kiinnitettävä huomiota erityisesti siihen, 

1) onko esityksessä kohtia, jotka ovat ristiriidassa perustuslain kanssa, ja jos on, 

2) johtuvatko ne Maastrichtin sopimusvelvoitteista, joihin Suomi on sitoutunut 

liittymissopimuksessaan supistetussa perustuslain säätämisjärjestyksessä (1540/1994). 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on todennut eri yhteyksissä jo aikaisemmin, että 

liittymissopimuksen säätämisjärjestys merkitsee valtuutta toteuttaa tavallisessa 

säätämisjärjestyksessä ne - perustuslain kanssa ristiriitaisetkin - toimet, jotka johtuvat 

liittymissopimuksesta. 
 

Antaessaan lausunnon Valtioneuvoston selonteosta (4/1997) 'Talous- ja rahaliitto - 

Suomen vaihtoehdot ja kansallinen päätöksenteko" perustuslakivaliokunta lausui mm. 

"koska EU-liittymissopimuksen voimaansaattamislaki käsiteltiin poikkeuslakina 

supistetussa pemsmslainsäätämisjärjestyksessä, ovat myös EMU:n kolmanteen vaiheeseen 

siirtymistä ja yhteisen rahan käyttöä koskevat sopimusmääräykset niiden silloisesta 

toteuttamisajankohtaa koskevasta epämääräisyydestä huolimatta tulleet 

voimaansaatetuiksi, asianomaisin kohdin myös poikkeuksina perustuslaeistamme. Näin 

muodoin vielä tarvittavat kansalliset ratkaisut voidaan tehdä eduskunnassa 

yksinkertaisin enemmistöpäätöksin, jollei jostain erityisestä syystä muuta johdu 

(PeVL 18/1997, kurs. TP). 
 

Käsitellessään hallituksen esitystä (261/1996) laiksi Suomen Pankista sekä eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi, perustuslakivaliokunta totesi edellä sanotun kanssa saman suuntaisesti, 

että "koska liittymissopimuksen voimaansaattamislaki   käsiteltiin   ns.   supistetussa   

perustuslainsäätämisjärjestyksessä   (PeVL 

14/1994), niin voimaansaattamislailla perustuslakiin tehdyt poikkeukset kattavat nyt 

käsiteltävänä olevassa esityksessä ehdotetut perustuslain kanssa ristiriidassa olevat 

säännökset siltä osin kuin ne johtuvat välittömästi liittymissopimuksesta" 

(PeVL5/1997, kurs. TP). 
 

 

 

2. Esityksen sisältö voimassa olevan valtiosäännön näkökulmasta 
 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta on tuoreessa lausunnossaan (5/1997) arvioinut 

perusteellisesti HM 73 §:n ja VJ 83 §:n merkitystä Suomen Pankin hallinnon 

järjestämisessä. Erityisesti HM 73 §:n säännöksen "Suomen Pankki toimii eduskunnan... 

hoidossa" sisällöstä määritettiin - nähdäkseni perusteltu - tulkinta, jonka mukaan 

kysymyksessä on jotakin enemmän kuin pelkästään valvontavalta. Ryhtymättä tässä 

toistamaan laajemmin vdiokunnan lausuntoa, voitaneen valiokunnan kanta pelkistää 
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sanomalla, että merkittävät rahapoliittisen päätösvallan siirrot Suomen Pankin 

pankkivaltuustolta (johtokunnalle, jonka valintaan eduskunta tai pankkivaltuusto ei ole 

voinut osallistua) merkitsevät niiden järjestelyjen olennaista heikkenemistä, jotka ovat 

olleet takaamassa Suomen Pankin toiminnan pysymisen perustuslaissa säädetyn 

vaatimuksen mukaisesti eduskunnan hoidossa. 
 

Esillä olevan HE:n tarkoituksena ei ole muuttaa niitä perustuslain säännöksiä, jotka 

koskevat Suomen Pankkia. Merkittävää on, että eduskunnan käsiteltävänä olevan uuden 

hallitusmuotoesityksen (HE 1/1998, 91 §) mukaan edelleen on tarkoitus säilyttää 

perustuslain lausuma Suomen Pankin toiminnasta eduskunnan takuulla ja hoidossa (sen 

mukaan kuin lailla säädetään). 
 

Nyt esillä olevan hallituksen esityksen mukaan toteutetaan rahapolitiikan toimivallan 

siirto Suomen Pankin toimielimiltä EKP.lle ja EKPJiIle, jossa on ilmeisen selvästi kysymys 

muutos perustuslain (HM 73 §) eduskunnalle turvaaman oikeuden pitää Suomen Pankki 

"hoidossaan" vakiintuneeseen tulkintaan. Kun kysymys palautuu kuitenkin 

yhteisöoikeudellisiin velvoitteisiin, joihin Suomi on sitoutunut liittymissopimuksessa, 

asialla voisi olla säätämisjärjestyksen kannalta merkitystä vain, jos muutokset eivät 

johdu yhteisöoikeuden vaatimuksista. 
 

 

 

3. EMU:n kolmanteen vaiheeseen siirtymisen edellyttämät muutokset SP:a kos-

kevaan lakiin 
 

EY:n perustamissopimuksessa, Maastrichtin sopimuksessa sekä siihen liittyvissä 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä on 

määritelty keskuspankkia ja sen asemaa koskevia sopimusvelvoitteita, jotka on täytettävä 

joko EKPJ.n perustamisesta alkaen tai EMU:n kolmannen vaiheen käynnistyessä. Osa 

velvoitteista koskee kaikkia EU:n jäsenmaita riippumatta siitä, osallistuvatko ne yhteiseen 

rahaan alusta alkaen vai eivät. Osa velvoitteista koskee yhteiseen rahaan osallistuvia. 
 

Martin Scheinin on tutkimuksessaan EMU ja Suomen valtiosääntö (s. 102-122) eritellyt 

sanottuja velvoitteita. Jos näitä velvoitteita verrataan voimassa olevaan Suomen Pankista 

annettuun lakiin, on todettavissa, että osa velvoitteista on toteutettu jo edellisessä 

lakiuudistuksessa, joka tuli voimaan 1.1.1998. Nyt esillä olevassa HE:ssä on näitä tehtyjä 

muutoksia osittain täsmennetty. Osittain kysymyksessä on nimenomaan EMU.n 

kolmannen vaiheen edellyttämistä muutoksista. Tällaisena kysymyksenä on erityisesti se 

sääntely, joka johtuu rahapoliittisen päätösvallan siirtymisestä Suomen Pankilta EKP:lle. 
 

HE:n mukaan välittömästi yhteisöoikeuteen perustuvia ovat lakiesitysten säännöksistä ne, 

jotka koskevat Suomen Pankin asemaa (1 § 2-3 mom.), tavoitetta (2 §), tehtäviä (3 §), 

riippumattomuutta (4,1 §), vakuuksia (7 §), pääjohtajan riippumattomuutta ja toimivaltaa 



 

EKP.n neuvostossa (15,2 §), pääjohtajan ja muiden johtokunnan jäsenten erottamista ja 

siihen liittyvää oikeussuojaa (16 §) sekä EKPJ.ssä kertyvän rahoitustulon jakamista ja 

ylijäämän käyttöä (21 § 1-2 mom.). Myös rahalain kumoamista voidaan pitää suoraan 

sopimusvelvoitteista johtuvana yhteiseen rahaan osallistuvassa valtiossa. 
 

Luettelo verrattuna Suomen Pankkia koskevan lakiesityksen jäljelle jääviin säännöksiin 

osoittaa, että HE:ssä esitetyt keskeisimmät muutokset voimassa olevaan Suomen Pankkia 

koskevaan lakiin johtuvat Suomea sitovista sopimusvelvoitteista. On erikseen syytä 

korostaa, että merkittävä osa muutoksista on riippumaton siitä osallistuuko Suomi 

yhteiseen rahaan ensimmäisten joukossa vai ei. 
 

Johtopäätöksenä edellä esitetystä on, että HE.ssä esitetyt muutokset Suomen Pankin 

asemaan suhteessa siihen, että hallitusmuodon mukaan pankki toimii eduskunnan 

hoidossa, johtuvat välittömästi liittymissopimuksesta eivätkä nämä muutokset 

liittymissopimuksen voimaansaattamislain vaikeutetun käsittelyjärjestyksen vuoksi 

enää vaikuta käsittelyjärjestykseen, 
 

 

 

4. Keskuspankkijärjestelmän päätöksentekijöiden vastuusta 
 

Vaikka edellä esittämin perustein katsonkin, ettei HE:n sisältämien lakiesitysten 

käsittelemiselle tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä ole estettä, on syytä erikseen pohtia 

Suomen Pankin valvonnan kehittämiseen liittyviä kysymyksiä sekä sitä, olisiko 

keskuspankin johdon valvonta- ja vastuujärjestelmäa syytä kehittää. Viimeksi sanottu 

kysymys olisi syytä ottaa tarkasteluun myös eurooppalaisella tasolla. 
 

Olen aikaisemmin eri yhteyksissä (LM 6/1992 ja Kansantaloustieteellinen aikakauskirja 

4/1992) yhdessä professori Mikko Puhakan kanssa esittänyt, että Suomen Pankin 

hallinnollisen järjestelmän selkeyttämiseksi ja eduskunnan valvontavallan takaamiseksi 

olisi suotavaa pyrkiä yhdistämään johtokunnan ja pankkivaltuuston tehtävät ja siirtyä 

järjestelmään, jossa eduskunta valitsee johtokunnan jäsenet (valinta porrastaen) 

vaalikautta pidemmäksi toimikaudeksi, Martin Scheinin on tutkimuksessaan EMU ja 

Suomen valtiosääntö päätynyt perusteellisen analyysin jälkeen samanlaiseen ehdotukseen. 
 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan (5/1997) todennut, että nykyisin voimassa olevan 

Suomen Pankkia koskevan sääntelyn keskeinen valtiosääntöoikeudellinen vaikutus on, 

että hallitusmuodon 73 §:n mukainen vaatimus Suomen Parikin toimimisesta eduskunnan 

hoidossa ei enää vakiintuneessa merkityksessä toteudu. Nyt esillä olevien järjestelyjen 

jälkeen sanottu vaatimus jää sisällöltään hyvin tyhjäksi. Perustuslakivaliokunta onkin sen 

vuoksi pitänyt tärkeänä kehittää lakia Suomen Pankista mainitun 

perustuslainsäännöksen suuntaisesti, "koska näin voidaan edistää sitä, että Suomen 

Pankki toimii eduskunnan hoidossa silloinkin, jos pankkivaltuuston tehtävät supistuvat". 
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Valiokunta esitti samassa yhteydessä useita erilaisia järjestelyjä, joilla tavoitteeseen 

voitaisiin päästä. Valiokunta viittasi esimerkinomaisesti "siihen johtokunnan ja 

pankkivaltuuston keskinäisen aseman muuttumisesta luonnostaan esille tulevaan 

seikkaan, että perustuslain vaatimusta Suomen Pankin toimimisesta eduskunnan hoidossa 

tukisi, jos eduskunnan valitsema pankkivaltuusto nimittäisi pankin johtokunnan jäsenet." 
 

Perustuslain" tuore evästys lainsäädännön tavoiteltavasta kehittämisen suunnasta ei 

valitettavasti heijastu nyt tarkasteltavana olevasta HE.stä. Tämän ei pitäisi merkitä sitä, 

että asia olisi tältä osin loppuun käsitelty. 
 

Vaikka asia ei ole suomalaisen sääntelytoimivallan piirissä, Suomi voisi olla aktiivinen 

kehitettäessä EKP:a koskevaa sääntelyjärjestelmää. Erityisen ongelman 

keskuspankkijärjestelmissä yleensä muodostaa rahapoliittisen toimivallan käytön 

riippumattomuuden ja demokraattisen valvonnan yhdistäminen. Käsittaäk 
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seni tässä asiassa olisi huomattavia kehittärnistarpeita ja mielenkiintoisia ulkomaisia 

malleja. Tätä asiaa silmällä pitäen olen liittänyt oheen asiaa koskevan allekirjoittaneen ja 

prof. Mikko Puhakan kirjoittaman artikkelikäsikirjoituksen "Rahapolitiikan tavoitteet 

ja keskuspankin vastuu". 
 

 

Joensuussa, 4. maaliskuuta 1998 
 

 

 

 

 

Teuv

o Pohjolainen julkisoikeuden 

professori 

 



 

Rahapolitiikan tavoitteet 
 

 

 

ja 
 

 

keskuspankin vastuu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Teuvo Pohjolainen 

Joensuun yliopisto 
 

 

 

Mikko Puhakka Kansantaloustieteen valtakunnallinen 

jatkokoulutusohjelma 

1. Johdanto 
 

Viimeaikainen taloustieteellinen keskustelu on keskuspankkien riippumattomuuden 

lisäksi kiinnittänyt huomiota keskuspankin toiminnan tavoitteisiin ja niihin 

seuraamuksiin, joita pankin johdolle koituu tavoitteen saavuttamisesta ja saavuttamatta 

jäämisestä. Tavoitteita voivat olla esimerkiksi inflaatiovauhdin pitäminen määrätyllä 

tasolla tai hintatason pitäminen vakaana. Oikeustieteellisessä keskustelussa on puolestaan 

keskusteltu keskuspankkien riippumattomuuden ja demokraattisen vastuunalaisuuden 

yhteensovittamisesta, keskuspankkien demokraattisesta legitimiteetistä.
1 

 

Argumentoimme aikaisemmin {Pohjolainen ja Puhakka, 1992a, 1992b), että keskuspankin 

tulisi olla itsenäinen toimija, jolloin finanssipolitiikan ja rahapolitiikan viranomaiset 

toimivat mahdollisimman riippumattomasti toisistaan.
2
 Hahmottelimme myös 

käsityksiimme perustuvia lainsäädännöllisiä uudistuksia. Perustimme käsityksemme mm. 

melko kiistattomaan taloushistorialliseen evidenssiin eri maiden keskuspankkien 

riippumattomuudesta ja niiden inflaatiokehityksestä.
3
 Oikeudellista evidenssiä haimme 

sääntelyn rakenteista ja tavoitteista sekä niiden kautta johdettavista tulkinnoista. 

                                                 
1Ks. esimerkiksi Scheinin (1997), Emuja Suomen valtiosääntö, s. 171-190. Kysymystä on pohdittu myös sekä 

Ruotsissa että Suomessa EMU-selvitysryhmissä. Ks. esimerkiksi Hermansson (1996), Om möjligheten att 

demokratiskt rättfardiga den ekonomiska och monetära unionen ja Pekkarinen, Euroopan keskuspankki ja 

demokratia, HS 24.11.1997. 
2On tässä yhteydessä muistettava, että finanssi-ja rahapolitiikka on sidottu toisiinsa julkisen vallan 

intertemporaalisen budjettirajoitteen kautta, mikä merkitsee mm. sitä, että tietyt politiikkakombinaatiot eivät 

voi olla johdonmukaisia keskenään. Esimerkki tällaisesta yhteensopimattomuudesta oli Yhdysvalloissa 

presidentti Reaganin kauden alussa noudatettu raha- ja finanssipolitiikka; ks. Sargent (1993), s. 36-40. 
3Ks. esim. Alesina ja Summers (1993). He eivät löydä merkittävää korrelaatiota keskuspankkien 

riippumattomuuden ja talouksien tärkeiden reaalisten muuttujien (esim. kokonaistuotannon muutokset, 

työttömyys) välille. On myöskin jonkin verran kiistanalaista, mikä yhteys rahapolitiikalla ja taloudellisella 

kasvulla on; ks. esim. Chari, Jones ja ManuelH, 1995. 
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Talousteoreettiset mallit (esim. Faust, 1996) tukevat myös käsitystä riippumattomuudesta, 

sillä niissä riippumaton keskuspankki johtaa yhteiskunnan kannalta parempaan 

hyvinvointiin. o 

 

 

Tässä kirjoituksessa pohdimme sitä, pitäisikö keskuspankille asettaa jokin inflaatiotavoite. 

Jos tavoite asetetaan, niin miten se asetetaan ja mitkä ovat seuraukset keskuspankin 

johdolle, jos ko. tavoitetta ei saavuteta. Keskustelu inflaatiotavoitteesta on ajankohtaista, 

koska muutamissa maissa tällainen tavoite keskuspankille on jo päätetty asettaa. Lisäksi 

lienee syytä keskustella, tulisiko Suomen Pankille ja mahdollisesti piakkoin syntyvälle 

Euroopan keskuspankille tällainen tavoite asettaa. 
 

 

 

2. Keskuspankin inflaatiotavoite 
 

2.1. Oikeudellista sääntelyä ja empiiristä evidenssiä 
 

Keskustelu rahapolitiikasta on aina viime aikoihin asti keskittynyt siihen, miten taloudessa 

liikkeessä olevaa rahan määrää tulisi säädellä Puhe on ollut siis rahapolitiikan 

instrumentin säätelystä. Peruskysymyksenä on ollut se, tulisiko liikkeessä olevaa rahan 

määrää muutella talouden tilanteen mukaan (harkinnanvarainen politiikka) vai tulisiko 

rahapolitiikan viranomaisen noudattaa jotakin sääntöä, esimerkiksi kuuluisaa Milton 

Friedmanin k-prosentin sääntöä, rahan määrän säätelyssä. Esimerkiksi Suomen Pankkia 

koskevan aikaisemman säännöstön (Suomen Pankin ohjesääntö (365/25) mukaan pankin 

tehtävänä oli "pitää Suomen rahalaitos vakavalla ja turvallisella kannalla sekä edistää ja 

helpottaa maan rahaliikettä". 
 

Uudistetussa lainsäädännössä (Laki Suomen Pankista, 719/1997) inflaation hallinta on 

aikaisempaakin selvemmin ja keskeisemmin säädetty keskuspankin tehtäväksi. Lain 2 

§:ssä, joka on otsikoitu 'Tavoite", on lausuttu (1 mom.): " Suomen Pankin toiminnan 

tavoitteena on turvata vakaa rahan arvo". Vaikka saman tavoitepykälän 2 momentissa 

pankille määrätään muitakin tavoitteitanne on kuitenkin määrätty inflaation hallinnan 

tavoitteelle alisteiseksi: muita tavoitteita tukevilla toimenpiteillä ei saa vaarantaa 

inflaation 

hallintatehtävää.
4
 Monissa muissakin - myös EU:n piiriin kuuluvissa - valtioissa on 

lainsäädännössä asetettu keskuspankille samanlainen tehtävä. Esimerkiksi Saksassa 

säädökset määräävät keskuspankin huolehtimaan maan rahan arvosta (ks. Issing, 1997). 

Niin Suomen kuin Saksankin säädösten erilaisesta formuloinnista huolimatta niiden 

molempien voidaan tulkita viittaavan siihen, että hintatason vakauden turvaaminen on 

keskuspankkien ensisijainen tehtävä. 
 

 

Euroopan unionin normistossa on varauduttu yhteisen keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) 

ja Euroopan keskuspankin (EKP) perustamiseen, jotka liittyvät EMUn kolmannen vaiheen 

                                                 
4 Uudistettu  Suomen  Pankin  sääntely   noudattaa   tältä  osin   ajatuksellisesti   lähes suoraan  Rooman   

sopimuksen  3   a  artiklan  2   kohdassa  määriteltyä rahapolitiikan   harjoittamisen   sääntelyä.    

Sanotussa   kohdassa   on   edellytetty, että   yhteisön   (2    artiklassa   määriteltyjen)   päämäärien   

toteuttamiseksi    yhteisön ja   jäsenvaltioiden   toimintaan   sisältyy   sellaisen   yhtenäisen   

rahapolitiikan   ja sellaisen   yhtenäisen   valuuttapolitiikan   harjoittaminen,    "jo id en     ens i s i j a i sena  

t a vo i t t eena    o n    p i t ää   y l l ä    h in ta ta so n    va ka ut ta ,   j a    m a in i t t ua    t a vo i t e t t a  k u i t enk a a n   

ra jo i t t am at ta    tuk ea    y l e i s t ä    t a lo usp o l i t i i kk a a    yh t e i sö ssä . . ." .  s Sopimus Euroopan unionista, 

pöytäkirja N:o 3. Sääntely nojaa edellä alav. 5 mainittuun Rooman 

4 L Suomen Pankista 2,2 §: "Suomen Pankin on tuettava muidenkin talouspolitiikan tavoitteiden 

saavuttamista sekä edistettävä rahoitusjärjestelmän vakautta vaarantamatta kuitenkaan 1 momentissa 

säädettyä tavoitetta". 



 

toteuttamiseen. Näissä säännöksissä on myös EKPJ:n ja EKP:n tehtäväksi määrätty 

inflaation hillitseminen. Rooman sopimuksen 105 artiklan 1. kohdassa on EKPJ:n 

ensisijaiseksi tavoitteeksi asetettu "pitää yllä hintatason vakautta". Sama asia on toistettu 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännöstä laaditussa 

pöytäkirjassa (2 artikla).
0 

 

Käytäntöjä keskustelu ovat edenneet suuntaan, jossa on ruvettu pohtimaan, olisiko 

keskuspankille asetettava suoraan maan - tai puhuttaessa EKP:sta EMU -alueen - 

hintatasoa koskeva tavoite eikä sitä, kuinka se tämän tavoitteen saavuttamiseksi jotakin 

rahapolitiikan instrumenttia käyttää. 
 

Oma tärkeä kysymyksensä on, mikä oikeudellinen ja poliittinen merkitys on annettava 

edellä kuvatun kaltaisille normistoon sisällytetyille tavoitelausekkeille. Vaikka tähän 

kysymykseen ei tässä yhteydessä ole syytä paneutua laajemmin, on kuitenkin 

nostettavissa esille muutamia näkökohtia keskuspankki toiminnan ohjaamisesta 

tavoitelausekkein. 
 

Kuten tunnettua, tavoitenormien käyttö on yleistynyt lainsäädännössä erityisesti ns. 

hyvinvointi valtiollisena kautena. Sääntelyä on perusteltu ajatuksella, että yhteiskunnan 

monimutkaistuminen, johtaa yhä suurempaan ennustamattomuuteen, jota ei voida 

ratkaista 

 

enää perinteisillä toimintanormeilla. Tätä epävarmuutta pyritään hallitsemaan säätämällä 

lainsäädännössä tavoitteista, kun taas kulloinenkin yhteiskunnallinen informaatio 

tilannekohtaisesti ohjaa retkaisemaan, miten tavoitetta edistetään.
5 

 

Mm. Tuori on katsonut, että tavoite-keino -normien käyttö tulee parhaiten kysymykseen 

silloin, kun pyritään oikeudellisesti ohjaamaan nopeasti muuttuvaa toimintaympäristöä.
6 

Loogisesti ajatellen tavoitenormien käyttö soveltuisi siten luontevimmin siihen 

päätöksenteon ohjaamiseen, jossa päätökset tehdään demokraattisesti valitussa 

poliittisessa toimielimessä. Tällaisessa tapauksessa tavoitenormin yhteydessä hyvin 

väljällä tavalla muodostetun lainsäätäjän tahdon jatkaminen konkreettisessa 

päätöksentekotilanteessa on parhaiten legitimoitavissa. Talloinhan päätöksentekoon 

liittyvä intressipunninta - mitä tavoitteita toiminnalla ja päätöksenteossa tulee edistää - on 

suoritettu tavoitteita asetettaessa, joskus myös päätöksen tekevän toimielimen 

kokoonpanosta päätettäessä. 
 

 

Keskuspankkien toiminnan ohjauksessa toteutuvat edellä viitatut tavoitenormien 

tyyppipiirteet vain osittain. Erityisen hyvin tyyppikuvaukseen sopii se ennustamattomuus, 

joka tavoitenormeilla ohjauksen taustalla yleensä on nähtävissä. Sen sijaan 

keskuspankkien kohdalla päätöksentekoelimen poliittinen luonne ei toteudu. 

Kysymyksessä on pikemminkin vahva professionaalisuus. Tämä johtaa siihen, että 

tavoitenormein toteutettavalle ohjaukselle keskuspankki toiminnassa on syytä asettaa 

erityisiä vaatimuksia. 
 

Asiaa pohdittaessa kiinnostavan esimerkin tarjoaa Uusi-Seelanti, jossa 

maan keskuspankkia koskevaa lainsäädäntöä uudistettiin perusteellisesti vuonna 1989. 

Säädösten tärkeitä kohtia olivat (ks. Archer, 1997): 

                                                 
5  Ks. Luhman (1990), s. 239. 
s Tuori (1990), s. 43-44. 
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1. rahapolitiikan päätavoite on hintatason vakaus 

2. hallituksen ja keskuspankin tulee neuvotella yhteisestä, yksimielisestä ja 

yksityiskohtaisesta rahapolitiikan tavoitteesta 

- tavoite on julkaistava 

- sopimuksen allekirjoittavat valtiovarainministeri ja keskuspankin 

pääjohtaja 

- kuluttajan hintaindeksillä mitatun inflaatiovauhdin tulee olla 0-2 % 

- sopimus spesifioi ne tilanteet, joissa tavoite voi poiketa yllämainitusta 
 

3. keskuspankki on vapaa valitsemaan ne keinot, joilla se tavoitteeseen pyrkii 

4. hallitus voi yksinään yhden vuoden ajaksi muuttaa rahapolitiikan tavoitetta 

- tämä muutos on tehtävä julkisesti 

5. keskuspankin pääjohtaja on vastuussa tavoitteen saavuttamisesta 

- hänet voidaan erottaa, jos tavoitetta ei saavuteta 

 

Uuden-Seelannin keskuspankkilainsäädännössä korostuu asioiden läpinäkyvyys. 

Oikeudellisesti on mielenkiintoista myös se, että keskuspankille asettut tavoitteet on 

yksilöity tavallista täsmällisemmin. Oikeudellisesti säännöstä analysoiden siinä voidaan 

erottaa useita keskeisiä innovaatioita. 
 

Ensinnäkin: keskuspankin tehtävä on yleisellä tasolla määritetty demokratian periaatteiden 

mukaisesti lailla. Tässä suhteessa sääntely ei eroa siitä, millaiseksi se on viime vuosina 

kehittynyt myös Euroopassa. Eurooppalaisen sääntelyn uudistusten taustalla on tosin 

nähtävissä EMUiin valmistautuminen ja se, että Rooman sopimus edellyttää, että 

jäsenmaiden rahapolitiikkojen avulla pyritään yhtenäisesti ylläpitämään hintatason 

vakautta. Tämä on asettanut paineita määritellä keskuspankkien tavoitteet yhtenäisellä 

tavalla ja nimenomaan lailla. Siirtymävaiheen aikana on Euroopan rahapoliittisen 

instituutin (EMI) tehtäväksi asetettu kansallisvaltioiden rahapolitiikkojen koordinointi 

erityisesti lujittamalla rahapolitiikkojen yhteensovittamista hintatason vakauden 

turvaamiseksi.
7 

 

Toiseksi: yleistavoitetta täsmentävästä yksityiskohtaisesta rahapolitiikan tavoitteesta on 

neuvoteltava yhdessä hallituksen kanssa. Säännös antaa poliittiselle päätöksentekijälle 

vuoropuhelukanavan, mutta ei yksipuolista määräysvaltaa siihen, miten yleistavoite 

operationalisoidaan. Sääntely edellyttää, että yksityiskohtainen rahapolitiikan tavoite on 

yhteinen ja yksimielinen. Poikkeuksena tavanmukaiseen sääntelyyn on se, että 

rahapolitiikan yksityiskohtaisessa tavoitteessa määritetään inflaatiovauhdille konkreettiset 

raja-arvot ja täsmälliset ehdot, missä tilanteissa niistä voidaan poiketa. Legitimiteetin ja 

kontrolloitavuuden kannalta on olennaista, että yksityiskohtainen rahapolitiikan tavoite on 

                                                 
7EMI:n asemasta ja tehtävistä ks. Rooman sopimuksen  109 f artikla sekä 

pöytäkirja   N:4   (EMI: n   perussääntö. 

 

julkaistava ja siitä laaditaan "sopimus". Sopimuksella ei tässä tapauksessa tarkoiteta 

sopimusta sopimusoikeudellisessa merkityksessä, vaan kysymyksessä on pikemminkin 

eräänlainen tulossopimukseen rinnastettava sitoutuminen asetettuihin tavoitteisiin. 
 

sopimuksen 3 a artiklan 2 kohtaan 



 

Kolmanneksi: sanotun sopimuksen merkitys on kuitenkin hallinnossa tavallisesti 

käytettävistä tulossopimuksista olennaisesti poikkeava, sillä lainsäädäntö pyrkii antamaan 

vastuullisille (keskuspankille ja sen johdolle) toimintavapauden tavoitteen 

saavuttamiseksi. Voidaan arvioida, etta tällä tavalla turvattu riippumattomuus ja siihen 

liittyvä vapaus valita (rahapoliittiset) keinot tavoitteen saavuttamiseksi ovat olennainen 

ehto tavoitteen saavuttamiseksi. 
 

Neljänneksi: Kun tavoitteista on voitu yhteisesti sopia ja välineet ovat avoimesti ja vapaasti 

käytettävissä tavoitteen saavuttamiseksi, on lainsäädännössä voitu määrittää myös vastuu, 

joka voidaan realisoida, mikäli tavoitteessa ei pysytä. Tällaisen selkeän 

vastuujärjestelmän puuttumista voidaan arvostella eurooppalaisessa - sekä EU:n että 

kansallisessa -sääntelyssä. Legitimiteetin ja kontrolloitavuuden (demokratian) kannalta 

voidaan jopa pitää ongelmallisena sitä, että sääntely korostaa riippumattomuutta, mutta 

unohtaa vastuujärjestelmän. 
 

Julkisuudessa näytetään viime aikoina keskitytyn viimeksi sanottuun ongelmaan, mutta 

hieman toisenlaisista lähtökohdista. Ongelma on siis kyllä tiedostettu, mutta siihen on 

etsitty vastausta lähinnä erilaisista neuvottelumekanismeista ja/tai 

informaatiojärjestelmistä.
8
 Erityisesti informointijärjestelmiä onkin syytä kehittää, sillä 

niillä on avoimuutta tai "läpinäkyvyyttä" edistävinä myös legitimiteettiä lisäävää 

merkitystä. Niiden kehittämisellä ei voida kuitenkaan ratkaista vastuun 

realisoitumattomuuden ongelmaa. 
 

 

Uudessa Seelannissa on inflaatiokehitys ollut hyvin myönteistä toteutetun lakiuudistuksen 

jälkeen. Ennen uudistusta maan inflaatiovauhti oli useana vuotena melkein 20 prosenttia. 

Uudistuksen jälkeen pohjainflaatio on pysynyt vuoden 1991 lopusta lähtien alle kahdessa 

prosentissa (ks. Mishkinja.  Posen, 1997). Vaikka tätä ei ehkä voida kokonaan lukea 

lainsäädännöllisen uudistuksen ansioksi, on perusteltua syytä olettaa, että uudistuksilla on 

ollut asiassa myönteinen vaikutus. 
 

Inflaatiokehitys muissakin maissa (Saksa, Kanada ja Iso-Britannia), joissa rahapolitiikan 

hoidossa on otettu käyttöön inflaatiotavoite (tosin eri menetelmin kuin 

Uudessa-Seelannissa) on tavoitteen ottamisen jälkeen ollut hyvin suotuisa (ks. Mishkin ja 

Posen, 1997). 
 

 

 

2.2. Talousteoreettisia näkemyksiä 
 

Taloustieteessä on keskusteltu, mikä on talouden hyvinvoinnin kannalta optimaalinen 

inflaatiovauhti? Friedman (1969) esitti talouden optimaalisen rahapolitiikan olevan 

sellaisen, jossa nimellinen korkokanta on nolla. Tästä seuraa, että talouden optimaalinen 

inflaatiovauhti olisi negatiivinen eli yhtä suuri kuin miinus reaaalinen korkokanta.
9 

Friedmanin teesistä on paljon debatoitu (ks. Woodford, 1990). Phelps (1973) on katsonut, 

että jos julkinen valta voi käyttää ainoastaan vääristäviä veroja, ei Friedmanin tulos 

sellaisenaan päde, vaan talouden optimaalinen inflaatiovauhti on positiivinen.
10 

 

Chart, Christiane ja Kehoe (1991) ovat osoittaneet numeerisessa yleisen tasapainon 

mallissa, että Friedmanin sääntö on optimaalinen huolimatta siitä, että mallin taloudessa 

                                                 
8Ks. esimerkiksi edellä viitattu Jukka Pekkarisen kirjoitus "Euroopan keskuspankki  ja   demokratia",   HS   

24.11.1997. 
9Reaalinen korko on määritelmän mukaan nimellisen koron ja inflaatiovauhdin erotus. 
10Verotus on vääristävää silloin kun verot riippuvat taloudellisen toimeliaisuuden tasosta (esimerkiksi tulojen 

tasosta). Esimerkiksi tuloverojärjestelmä, jossa jokainen maksaisi saman määrän (ns. *<könttä"summavero) ei 

vääristäisi taloudellista toimeliaisuutta. 
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on vääristävät verot. Voinee kuitenkin sanoa, että taloustieteilijöiden piirissä ei tällä 

hetkellä ole olemassa konsensusta optimaalisen inflaatiovauhdin tasosta. Aiyagari (1990, 

1991) on esittänyt varsin perusteellisen kritiikin nollavauhtisen inflaation 

optimaalisuudesta (ks. myös Hoskins, 1991). Hänen mukaansa ei ole selvää, että 

nollavauhtiseen inflaatioon siirtymisestä ja siinä pysymisestä saavutettavat hyödyt ovat 

kustannuksia selvästi suuremmat ja saattavat jopa olla pienemmät. Aiyagari päätyy 

korostamaan edellämainitun julkisen vallan intertemporaalisen budjettirajoitteen 

merkitystä: uskottava rahapolitiikka vaatii myös uskottavaa finanssipolitiikkaa. Tällaista 

asiaintilaa on hankala käytännössä saavuttaa. Erityisen vaikeaksi asian tekee toimivallan 

osittainen jakautuminen näissä asioissa eri toimijoille. 

 

On mahdotonta sanoa mikä on kunkin maan tarkasti määritelty optimaalinen 

inflaatiovauhti. -Keskuspankki ei käytännössä pysty täydellisesti hallitsemaan 

inflaatiovauhtia, mihin viitataan Uuden-Seelannin keskuspankkia koskevassa 

lainsäädännössä (ks. edellä erityisesti luku 2). Näin ollen voinee lainsäädännön tueksi 

tämänhetkisen rahateoreettisen tietämyksen perusteella esittää keskuspankin tavoitteeksi 

jotakin matalaa positiivisen inflaation haarukkaa. Mahdollisesta deflaatiosta keskuspankkia 

"rangaistaisiin" samalla tavalla kuin liian suuresta inflaatiosta. 
 

Miten keskuspankki saadaan toimimaan siten, että inflaatiotavoite täyttyy. Asian voi nähdä 

ns. päämies-agentti -ongelmana, jossa maan hallitus parlamentin ja kansan tahdon 

täyttäjänä on päämies ja keskuspankki agentti, jonka kanssa päämies tekee sopimuksen.
11 

Päämiehellä on huonompi informaatio kuin agentilla, joka "tekee työn". Minkälainen tulisi 

päämiehen ja agentin välinen sopimus olla, jotta se johtaisi parhaaseen mahdolliseen 

tulokseen? 
 

Walsh (1995) tarjoaa kysymykseen vastauksen käyttämällä yksinkertaista Phillipsin käyrän 

sisältämää makromallia, ns. Barro-Gordon (1983) -mallia. Walshin mallissa hallituksen 

(päämies) tavoitteena on minimoida yhteiskunnan tappiofunktion (sisältäen 

kokonaistuotannon ja inflaation poikkeamat tavoitetasoiltaan) ja keskuspankin 

johtokunnalle maksettavan korvauksen summaa. Keskuspankki (agentti), jonka tyyppi (tai 

pätevyys) ei ole täysin hallituksen tiedossa, puolestaan maksimoi hallitukselta saamaansa 

siirtomaksun ja työpanoksensa haitasta koituvaa erotusta. Walsh osoittaa, että hallituksen ja 

keskuspankin välillä on olemassa yhteiskunnan hyvinvoinnin kannalta optimaalinen 

sopimus, jossa keskuspankin tavoitteena on inflaation hillitseminen ja pankin johdon saama 

palkkio (ml. työpaikan pysyvyys) riippuu tämän tavoitteen saavuttamisesta. Huomattava 

on, että keskuspankki saa itse valita ne keinot, joilla se inflaatiotavoitteen pyrkii 

saavuttamaan. Sopimus ratkaisee myös rahapolitiikkaan useasti liittyvän ns. 

aikajohdonmukaisuusongelman.
12

 Walsh on näin pystynyt antamaan teoreettista tukea 

esimerkiksi Uudessa-Seelannissa noudatettavalle käytännölle. 
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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 
 

 

 

Esitän kunnioittaen seuraavan lausunnon hallituksen esityksestä laiksi Suonien Pankista ja 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi. 

 

 

1. Esityksen yhteys EMU:n kolmanteen vaiheeseen 
 

Hallituksen esitykseen mukaan uuteen lakiin Suomen Pankista tehtäisiin muutokset, jotka 

ovat tarpeen Suomen Pankin liittämiseksi osaksi Euroopan keskuspankkijärjestelmää silloin, 

kun Suomi osallistuu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 1 artiklan mukaisesti 

euroalueeseen. Osa perustamissopimuksen ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) 

perussäännön edellyttämistä muutoksista kansallisten keskuspankkien asemaa sääntelevään 

kansalliseen lainsäädäntöön koskee kaikkia jäsenvaltioita. Niinpä kaikkien jäsenvaltioiden 

on huolehdittava perustamissopimuksen 108 artiklan mukaisesti siitä, että niiden kansallinen 

lainsäädäntö on sopusoinnussa perustamissopimuksen ja perussäännön kanssa viimeistään 

päivänä, jona EKPJ perustetaan. Kuten hallituksen esityksestä ilmenee, EKPJ on tarkoitus 

perustaa touko-kesäkuun vaihteessa 1998.
1
 Perustamissopimuksen 108 artiklan edellyttämät 

muutokset, jotka koskevat ennen kaikkea keskuspankin riippumattomuutta ja 

julkisyhteisöjen keskuspankkirahoituksen kieltoa, on ainakin pääosiltaan toteutettu jo 

1.1.1998 voimaan tulleella lailla Suomen Pankista (719/1997). 

 

 

 

 

'ERIin mukaan riippumattomuusvaatimuksen toteuttamiseksi edellytettävien 

kansallisen lainsäädännön muutosten voimassaolo on edellytyksenä euroalueeseen 

osallistumiselle. Muutosten tulisi siten olla voimassa jo toukokuun alussa 1998, mikäli 

Suomi aikoo osallistua euroalueeseen. 
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Osa EMU.n kolmannen vaiheen rahapoliittiseen päätöksentekoon ja kansallisen 

keskuspankin asemaan liittyvistä oikeudellisista muutoksista koskee vain euroalueeseen 

osallistuvia maita. Muutokset eivät ainakaan kaikilta osin välttämättä edellyttäisi kansallisen 

lainsäädännön sanamuotoon kajoamista, koska asianomaiset perustamissopimuksen ja 

perussäännön määräykset olisivat noudatettuna EY-oikeuden etusijaperiaatteen mukaisesti. 

Suurin osa hallituksen nyt ehdottaman lain muutoksista verrattuna 1.1.1998 voimaan 

tulleeseen lakiin tarkoittaa Suomen osallistumista euroalueeseen, viitattakoon vaikkapa 1.3 

§:äan ("Hoitaessaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtäviä Suomen Pankki toimii 

Euroopan keskuspankin suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti.") tai 3.1 §:ään ("Suomen 

Pankin tehtävänä on toteuttaa osaltaan Euroopan keskuspankin neuvoston määrittelemää 

rahapolitiikkaa.") 

 

 

2. Suomen Pankkia koskeva lakiehdotus rahapoliittisen suvereniteetin kannalta 
 

Mikäli Suomi osallistuu euroalueeseen, Suomen Pankista tulee osa Euroopan 

keskuspankkijärjestelmää. Suomen Pankin asema muuttuu Euroopan keskuspankin 

päättämän rahapolitiikan täytäntöönpanijaksi. Suomen Pankin asemaa uudessa tilanteessa 

sääntelevät ennen muuta lakiehdotuksen 1.2-3 ja 3.1 §. 

 

Ehdotuksen 1.2 §:n mukaan "Suomen Pankki toimii Euroopan yhteisön 

perustamissopimuksessa ... sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan 

keskuspankin perussäännössä ... määrätyllä tavalla osana Euroopan 

keskusparikkijärjestelmää". Saman pykälän 3 momentin mukaan "hoitaessaan Euroopan 

kesloispankkijärjestelmän tehtäviä Suomen Pankki toimii Euroopan keskuspankin 

suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti". Ehdotuksen 3.1 §:ssä taas Suomen Pankin tehtäväksi 

täsmennetään "toteuttaa osaltaan Euroopan keskuspankin neuvoston määrittelemää 

rahapolitiikkaa". 

 

Hallitusmuotomme ei sisällä nimenomaisia säännöksiä rahapoliittisesta päätöksenteosta, 

mutta 73 §:n Suomen Pankkia koskevien säännösten voi katsoa vähintäänkin implikoivan 

Suomen Pankin keskeistä asemaa. Selvää on, että säännökset, jotka alistavat Suomen Pankin 

osaksi Euroopan keskuspankkijärjestelmää, ovat ristiriidassa ainakin hallitusmuodon 1 §:n 

täy-sivaltaisuussäännöksen kanssa. Perusteltavissa on niin ikään käsitys, joka ulottaa 

ristiriidan näiltä osin myös hallitusmuodon 73 §:ään. 

 

 

3. Pankkivaltuuston aseman muuttuminen hallitusmuodon 73 §:n kannalta 
 

Hallituksen esityksen perusteella pankkivaltuusto menettää sen viimeisenkin raha-ja 

valuuttakurssipolitiikan sisältöä koskevan toimivallan, joka sillä 1.1.1998 jälkeen on vielä 

ollut. Jo tuolloin voimaan tulleella lailla pankkivaltuuston peruskoron määräämistä koskeva 

toimivalta siirrettiin johtokunnalle. Nyt käsiteltävään esitykseen sisältyvä ehdotus rahalain 

kumoamisesta puolestaan merkitsee sitä, että pankkivaltuusto menettää myös sen 

toimivallan, mikä sillä on ollut valuuttakurssipolitiikassa. 
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Suomen Pankki toimii hallitusmuodon 73.1 §:n mukaan "eduskunnan takuulla ja hoidossa 

sekä eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen valvomana". Perustuslakivaliokunta 

tarkasteli tämän säännöksen tulkintaa lausunnossaan 5/1997 vp. Valiokunnan lähtökohtana 

oli, että kyseisen säännöksen nojalla "eduskunnan ja Suomen Pankin välisessä suhteessa on 

kaksi valtiosäantöoikeudellisesti merkityksellistä osaa: (1) Suomen Pankki paitsi toimii 

eduskunnan takuulla ja hoidossa (2) myös pankkivaltuutettujen valvomana". Tämän 

mukaisesti "eduskunnan takuulla ja hoidossa" toimiminen ei tyhjene pankkivaltuutettujen 

valvontatehtävään. 

 

"Eduskunnan takuulla" toimimisen osalta valiokunta viittasi vakiintuneeseen tulkintaan, 

jonka mukaan säännös tarkoittaa näiltä osin, että "eduskunta vastaa viime kädessä pankin 

taloudellisista velvoitteista, jos pankki ei itse niistä kykene suoriutumaan". 

 

"Eduskunnan hoidossa" toimimista arvioidessaan valiokunta totesi, että sen "selkeä muodol-

linen merkitys on siinä, että Suomen Pankin tulee toimia eduskuntaan liittyvässä 

erikoishallin-nossa erillään säännönmukaisesta valtionhallinnosta." Tähän luonnehdintaan 

myös nyt käsiteltävän hallituksen esityksen perusteluissa (s. 6) viitataan. 

 

Eduskunnan pankkivaltuustoa valiokunta luonnehti ennen 1.1.1998 voimaan tullutta 

muutosta "toimivaltansa puolesta ... eduskunnan asettamaksi Suomen Pankin 

valvontaelimeksi ja Suomen Pankin rahapoliittista päätösvaltaa osaltaan käyttäväksi 

toimielimeksi". Valiokunta kytki pankkivaltuuston rahapoliittisen toimivallan vaatimukseen 

Suomen Pankin toimimisesta 

eduskunnan hoidosta: 

"Pankkivaltuutettujen nykyinen rahapoliittinen toimivalta on tullut täyttämään 

vaatimusta Suomen Pankin toimimisesta eduskunnan hoidossa. Valiokunta 

pitääkin pankkivaltuutettujen nykyisenlaista rahapoliittista toimivaltaa 

sellaisena järjestelynä, joka hyvin keskeisesti turvaa mainittua perustuslain 

vaatimusta." 
 

Valiokunta piti hallituksen esityksessään 261/1996 vp ehdottamaa rahapoliittisen 

päätösvallan -peruskorosta ja valuuttakurssien muuttamista koskevasta esityksestä 

päättämisen - siirtämistä pankkivaltuustolta johtokunnalle "huomattavana muutoksena 

näiden toimielinten välisissä toimivaltasuhteissa" ja katsoi, että "valtiosääntöoikeudelliselta 

kannalta muutos merkitsee niiden järjestelyjen olennaista heikkenemistä, jotka ovat olleet 

takaamassa Suomen Pankin toiminnan pysymisen perustuslaissa säädetyn vaatimuksen 

mukaisesti eduskunnan hoidossa". Valiokunnan mukaan sekä Suomen Pankkia koskeva 

lakiehdotus, joka sisälsi mm. peruskorosta päättämisen siirtämisen pankkivaltuustolta 

johtokunnalle, että rahalain muutosehdotus, jolla valuuttakurssien muutosesityksestä 

päättäminen olisi siirretty johtokunnalle, olivat hallitusmuodon 73 §:n säännösten kanssa 

ristiriidassa. Erityisesti rahalain 4 §:n muutosehdotuksesta valiokunta totesi, että se 

"muodostuu Suomen Pankin asemaa sääntelevän hallitusmuodon 73 §;n vastaiseksi, koska 

valuuttakursseja koskevaan päätöksentekoon ei eduskunnan ja Suomen Pankin välille jäisi 

sellaisia toiminnallisia erityisyhteyksiä, jotka täyttäisivät perustuslaissa säädetyn 

vaatimuksen pankin toimimisesta eduskunnan hoidossa". 
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Kun perustuslakivaliokunta oli lausunnossaan 5/1997 vp katsonut, että rahalain 

muutosehdotus olisi käsiteltävä perustuslain säätämisjärjestyksessä, tämä ehdotus hylättiin 

talousvaliokunnan mietinnön (17/1997 vp) mukaisesti. Nyt käsiteltävänä olevaan hallituksen 

esitykseen sisältyy ehdotus koko rahalain kumoamisesta. Lausunnon 5/1997 vp valossa on 

ilmeistä, että tämän muutoksen myötä pankkivaltuutettujen asema muuttuu tavalla, joka on 

ristiriidassa sen hallitusmuodon 73.1 §:n säännöksen kanssa, joka edellyttää Suomen Pankin 

toimivan "eduskunnan hoidossa". Näin on asianlaita ainakin siinä tapauksessa, että 

pankkivaltuuston rahapoliittisen toimivallan lakkauttamisen vastapainona ei ole järjestelyjä, 

jotka korvaavat tämän kavennuksen eduskunnan valitseman toimielimen 

vaikutusmahdollisuuksissa. 

4. Liittymissopimuksen voimaansaattamislailla perustuslaista tehdyt poikkeukset 
 

Luttymissopimuksen voimaansaattamislailla tehty poikkeus perustuslaista kattaa myös 

EMU:n kolmatta vaihetta ja Euroopan keskuspankkijärjestelmää koskevat määräykset, 

mukaan luettuina määräykset, joita sovelletaan vain euroalueeseen osdforuviin 

jäsenvaltioihin. Hallituksen liittymissopimusta ja sen voimaansaattamislakia koskevassa 

esityksessä (135/1994 vp), johon perustuslakivaliokunta lausunnossaan (14/1994 vp) 

tukeutui säätämisjärjestystä arvioidessaan, tarkasteltiin myös EMU:n kolmatta vaihetta 

koskevia sopimusmääräyksiä. Hallitus totesi, että "talous- ja rahaliiton kolmanteen 

vaiheeseen liittyvien sopimusvelvoitteiden hyväksyminen edellyttää sinänsä 

pemsmslainsäätärnisjärjestyksen käyttämistä". Valtiosääntöön vaikuttavina, Suomen 

suvereenisuutta rajoittavina sopimusmääräyksinä hallituksen esityksessä mainittiin 

keskuspankille nykyisin kuuluvien tehtävien surtyrninen EKPJ:lle, ylikansallisten päätösten 

tekeminen rahapolitiikassa, EKP:n säädösvalta, EY.n tuomioistuimen toimivalta, EKP:n 

oikeus asettaa sanktioita ja yhtenäisvaluutan käyttöönotto. Edelleen hallituksen esityksessä 

viitattiin EKP:n jäsenvaltioiden keskuspankkeja koskevaan suoraan kannevaltaan, joka 

poikkeaa EY:n perustamissopimuksen 169 artiklan määräyksistä samoin kuin periaatteesta, 

jonka mukaan kanne valtiota vastaan nostetaan, (s. 76ja410) 

 

Säatä^nisjärjestysperusteluissa rnainittiin "erityislaatuisuutensa vuoksi" nimenomaisesti 

perustamissopimuksen 105, 105 aja 108 a artikla sekä perussäännön 34 artikla, joissa on 

määräykset rahapoliittista säädös- ja toimeenpanovaltaa EMU:n kolmannessa vaiheessa 

käyttävän EKP:n toimivaltuuksista. Hallituksen mukaan "määräykset ovat osittain 

ristiriidassa hallitusmuodon täysivaltaisuutta ja rahapolitiikan hoitamista Suomessa 

koskevien määräysten kanssa ja ne on siksi hyväksyttävä supistetussa 

pemstuslamsäätämisjärjestyksessä". Samassa yhteydessä hallitus viittasi vielä 

"rahapolitiikan ulkoisia vaikutuksia koskevia valtuuksia" sisältävään 109 artiklaan, (s. 667) 

Tuomiovallan osalta säätämisjärjestysperusteluissa mainittiin vielä 180 artiklan d alakohdan 

määräykset EKP:n kannevallasta kansallisia keskuspankkeja kohtaan, (s. 669) 

 

Epäilyksetöntä onkin, että voimaansaattamislailla perustuslaistamme tehty poikkeus kattaa 

ne rahapoliittisen suvereniteetin rajoitukset, joita hallituksen ehdottamassa laissa 

SuomenPankista ilmentävät ennen muuta 1.2-3 § ja 3.1 §. Niin sanotun aukkoteorian 
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mukaisesti rahapoliittista suvereniteettia kaventavat säännökset eivät enää vaikuta nyt 

käsiteltävänä olevien lakiehdotusten säätämisjärjestykseen. 

 

Vaikeammin arvioitavissa sen sijaan on, tehtiinkö voimaansaattamislailla poikkeus myös 

siitä hallitusmuodon 73.1 §:n vaatimuksesta, jonka mukaan Suomen Pankki toimii 

eduskunnan hoidossa ja, jos tehtiin, kuinka laaja tämä poikkeus on. Hallituksen esityksessä 

135/1994 vp katsottiin näiltä osin, että "Suomen Pankin liittyminen osaksi Euroopan 

keskuspankkijärjestelmää ei aiheuta tarvetta tehdä sisällöllisiä muutoksia Suomen Pankkia 

koskeviin perustuslain säännöksiin". Hallituksen mukaan "Suomen Pankin 

valtiosääntöoikeudellisen aseman eduskunnan pankkina voidaan jo nykyään katsoa olevan 

sopusoinnussa perustamissopimukseen sisältyvien riippumattomuutta korostavien 

määräysten kanssa", (s. 76, ks. myös s. 410) Hallituksen esityksessä kuitenkin todettiin 

pankkivaltuustosta, että sen "mahdollisuus toimia päätöksentekoelimenä Suomen Pankissa 

on ristiriidassa 107 artiklan kanssa, jonka mukaan kansallinen keskuspankki ei pyydä eikä 

ota vastaan ohjeita jäsenvaltion hallitukselta eikä muultakaan taholta". Lisäksi "EKPJ:n 

muodostaminen aiheuttaa jo sinänsä muutoksia Suomen Pankin tehtäviin sekä kautta myös 

pankkivaltuustolle kuuluviin tehtäviin ja johtaa niiden uudelleen määrittelyyn laissa", (s. 

411) 

 

Perustuslakivaliokunta on lausunnossaan 5/1997 tarkastellut tulkintaa, jolle hallituksen 

esitykseen 135/1994 vp sisältyvät kannanotot perustamissopimuksen ja perussäännön 

määräysten suhteesta hallitusmuodon 73.1 §:ään perustuivat. Valiokunta totesi, että sen 

käsiteltävänä olleen Suomen Pankkia koskevan hallituksen esityksen 261/1996 vp mukaisia 

tehtävien muutoksia, toisin sanoen pankkivaltuuston rahapoliittisen toimivallan siirtämistä 

johtokunnalle, ei ollut pidetty perustuslain kannalta merkittävinä, laadittaessa hallituksen 

esityksen liittymissopimusta koskevan esityksen perusteluja. Liittymissopimusta koskev 

assa esityksessä ei ollut siten tulkittu HM 73.1 §;n säännöstä Suomen Pankin toimimisesta 

eduskunnan (takuulla ja) hoidossa sen perustuslakivaliokunnan samassa lausunnossaan 

5/1997 esittämän kannan mukaisesti, joka kytki pankkivaltuusto rahapoliittisen toimivallan 

HM 73.1 §:n vaatimukseen pankin toimimisesta eduskunnan hoidossa. Valiokunnan mukaan 

kuitenkin "tästä tulkintaerosta huolimatta on katsottava, että koska liittymissopimuksen 

voimaansaattamislaki käsiteltiin ns. 

supistetussa perastuslairisäätämisjärjestyksessä niin voimaansaattamislailla perustuslakiin 

tehdyt poikkeukset kattavat nyt käsiteltävänä olevassa esityksessä ehdotetut perustuslain 

kanssa ristiriidassa olevat säännökset siltä osin kuin ne johtuvat välittömästi 

luttymissopimuk-sesta". 

 

Valiokunta katsoikin, että esityksessä 261/1996 vp tarkoitettu pankkivaltuuston 

rahapoliittisten tehtävien supistaminen, lukuunottamatta hallituksen ehdottamaa 

pankkivaltuuston valuuttakurssipoliittisen toimivallan siirtämistä johtokunnalle, johtui 

välittömästi liittymissopimuksesta eikä siksi enää vaikuttanut säätämisjärjestykseen. 

EU-jäsenyys ei valiokunnan mukaan edellyttänyt valuuttakurssipoliittisen toimivallan 

siirtämistä, jonka hallitus ehdotti tulemaan voimaan siitä lukien, kun EKPJ on perustettu. 

Valiokunnan mukaan "Suomeen ei kohdistu EU:n jäsenyydestä johtuvia sopimusvelvoitteita 
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siitä, miten kansallinen kanta muodostetaan ERM:n oloissa tai Euroopan keskuspankin 

perustamisen jälkeen yhteisötason valuuttakurssiratkaisuja varten". Käsiteltävänä ollut 

rahalain muutosehdotus olisikin valiokunnan mielestä edellyttänyt perustuslain 

säätämisjärjestystä. 

 

 

5. Pankkivaltuuston rahapoliittisen toimivallan lakkauttaminen ja HM 73.1 § 
 

Hallitus ehdottaa nyt rahalain kumoamista siitä lukien, kun Suomi osallistuu 

yhtenäisvaluutan alueeseen. Tällöin pankkivaltuusto menettää viimeisenkin ainesosan siitä 

sisällöllisestä rahapo-IMsesta toimivallasta, joka perustuslakivaliokunnan lausunnon 5/1997 

vp mukaan on osaltaan toteuttanut HM 73.1 §:n vaatimusta Suomen Pankin toimimisesta 

eduskunnan hoidossa. Nyt käsillä oleva tilanne poikkeaa asetelmasta, jota 

perustuslakivaliokunta tuossa lausunnossaan arvioi, siinä, että perustamissopimuksesta ja 

perussäännöstä kiistatta seuraa, että Suomen osallistuessa yhteiseen rahaan markan ulkoisen 

arvon määräämistä tarkoittava, rahalain 4 §:ssä säännelty menettely, jossa pankkivaltuusto 

päättää valtioneuvostolle tehtävästä esityksestä, ei enää ole mahdollinen. Tässä mielessä 

rahalain 4 §:n kumoaminen ja samalla pankkivaltuuston valuuttakurssipoliittisen toimivallan 

lakkauttaminen seuraa välittömästi perustamissopimuksesta. 

On kuitenkin huomattava, että, kuten perustuslakivaliokunta totesi lausunnossaan 5/1997 vp, 

perustamissopimuksesta tai perussäännöstä ei seuraa mitään suhteessa menettelyyn, jossa 

yhteisen rahan oloissa kansallinen kannanmuodostus tapahtuu missä 

valuuttakurssipoliittisissa ratkaisuissa, jotka kuuluvat EU:n neuvostolle. Hallituksen 

esitykseen ei sisälly tätä menettelyä koskevia säännöksiä. Asia jää siten HM 33 a §:n 

mukaisesti valtioneuvoston toimivaltaan, ja sikäli kuin asiaa käsitellään Suomen Pankissa, 

se kuuluu johtkunnalle osana tämän yleistoimivaltaa. 

 

Ajateltavissa on, että pankkivaltuustolle annetaan sen nykyistä rahalain 4 §:ään perustuvaa 

toimivaltaa vastaava asema kansallisessa valuuttakurssipoliittisessa kannanmuodostuksessa 

ja että näin korvataan vajetta HM 73.1 §:n eduskunnan hoidossa toimimista koskevan 

vaatimuksen toteutumisessa. Kun hallituksen esitys ei tällaista ehdotusta sisällä, on lähellä 

katsoa, että esityksellä poiketaan perustuslaistamme enemmän kuin perustamissopimuksesta 

ja perussäännöstä "välittömästi johtuu" ja kuin lnttymissopimuksen voimaansaattamislaissa 

avattu aukko kattaa. 

 

Perustuslakivaliokunnalle 6.2.1997 antamassani lausunnossa kuitenkin katsoin, että HM 

73.1 § ei edellytä, että eduskunnan vaikutusmahdollisuudet toteutuisivat juuri 

pankkivaltuuston raha-ja valuuttakurssipoliittisen toimivallan kautta ja että "on ajateltavissa, 

että pankkivaltuuston toimivallan supistaminen voitaisiin korvata lisäämällä eduskunnan 

muuntyyppisiä vaikutusmahdollisuuksia siten, että ilmauksesta 'eduskunnan hoidossa
1
 

seuraavat vaatimukset täyttyisivät". 

 

Myös perustuslakivaliokunnan lausuntoon 5/1997 sisältyy samansuuntaista pohdiskelua, 

joskaan valiokunta ei nimenomaisesti arvioinut mahdollisuuta "kompensoida" pankkival-

tuuston sisällöllisen rahapoliittisen toimivallan lakkauttamista muunlaisilla 
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vaikutusmahdollisuuksilla. Valiokunta totesi, että hallituksen esityksellään 261/1996 vp 

ehdottamien muutosten keskeisenä valtiosääntöoikeudellisena vaikutuksena oli, että 

"hallitusmuodon 73 §:n mukainen vaatimus Suomen Pankin toimimisesta eduskunnan 

hoidossa ei enää vakiintuneessa merkityksessä toteudu". Sen vuoksi valiokunta piti 

"tärkeänä kehittää lakia Suomen Pankista mainitun perustuslainsäännöksen suuntaisesti, 

koska näin voidaan edistää sitä, että Suomen Pankki toimii eduskunnan hoidossa silloinkin, 

jos pankkivaltuuston tehtävät supistuvat". Valiokunta esitti harkittavaksi nimenomaisia 

säännöksiä esimerkiksi pankin johtokunnan säännöllisestä raportoinnista pankkivaltuustolle 

sekä pankkivaltuuston talousvaliokunnan välisen kertomuksen kehittämistä. Valiokunnan 

mukaan paiikkivaltuutettujen valvontatehtävä korostuisi, jos vakaan rahanarvon tavoitteen 

asettamistavasta kyettäisiin säätämään täsmäUisernrnin kuin hallitus oli ehdottanut ja jos 

pankkivaltuuston tehtäväksi nimenomaisesti säädettäisiin seurata tavoitteen saavuttamista 

tarkoittavaa toimintaa. Valiokunta kiinnitti huomiota myös "siihen johtokunnan ja 

pankkivaltuuston keskinäisen aseman muuttumisesta luonnostaan esille tulevaan seikkaan, 

että perustuslain vaatimusta Suomen Pankin toimimisesta eduskunnan hoidossa tukisi, jos 

eduskunnan valitsema pankkivaltuusto nimittäisi pankin johtokunnan jäsenet". 

 

Talousvaliokunnan hallituksen esityksestä 261/1996 vp antaman mietinnön (17/1997 vp) 

mukaisesti Suomen Pankkia koskevan lain 16 §:ään lisätuinkin säännös johtokunnan 

velvollisuudesta raportoida säännöllisesti pankkivaltuustolle noudatetusta rahapolitiikasta ja 

sen toteuttamisesta. Kertomusmenettelystä talousvaliokunta totesi, että sen kehittäminen 

tulee ottaa huomioon hallituksen valmistellessa Suomen Pankkia koskevaa lakia EMU.n 

kolmatta vaihetta varten. 

 

Käsiteltävänä olevan esityksen tavoitejaksossa todetaan, että "rahapoliittisen toimivallan 

siirtymisestä EKPJrlle ja kansallisten keskuspankkien riippumattomuudesta aiheutuvien 

muutosten vuoksi uudistuksilla pyritään lisäämään Suomen Pankkia valvovan 

pankkivaltuuston mahdollisuuksia saada ja välittää eduskunnalle tietoja rahapolitiikan 

toteuttamisesta ja muusta pankin toiminnasta" (s. 37). Säännöstasolla hallitus ehdottaa 

uutuutena, että pankkivaltuusto voisi vuosittaisen kertomuksen lisäksi antaa eduskunnalle 

tarvittaessa erillisiä kertomuksia rahapolitiikan toteuttamisesta ja muusta Suomen Pankin 

toiminnasta (11.1 §:n 5 kohta). 

 

Muita säännösmuutoksia ei ehdoteta. Niinpä säännös johtokunnan velvollisuudesta 

raportoida pankkivaltuustolle säilyisi nykyisen sisältöisenä (14.4 §). Ennalleen jäisi myös 

säännös Suomen Pankin velvollisuudesta antaa eduskunnan (talous) valiokunnalle kaikki 

valiokunnan tehtävien hoitamiseksi tarpeelliset tiedot (27 §). Tämän säännöksen 

perusteluissa (s. 52) hallitus viittaa perustuslakivaliokunnan lausunnossaan 5/1997 vp 

esittämään toteamukseen, jonka mukaan 

"säännös muodostaa riidattoman oikeudellisen perusteen Suomen Pankin pääjohtajan ja 

muiden johtokunnan jäsenten kuulemiselle talousvaliokunnassa". 

 

Hallituksen mukaan pankkivaltuustolla olisi aina halutessaan mahdollisuus käydä 

rahapoliittista keskustelua, vaikka sillä ei olisikaan sisällöllistä päätösvaltaa. Eduskunnalle 
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annettavista erilliskertomuksista puolestaan voitaisiin kehittää ajankohtaisia rahapoliittisia 

puheenvuoroja, joissa pankkivaltuusto voisi esittää rahapolitiikkaan liittyviä kansallisia 

painotuksia ja käsityksiä ja joista eduskunta voisi käydä perusteellisen keskustelun. 

Vuosittaista kertomusta taas voitaisiin kehittää min, että "se sisältää eduskuntakeskustelua 

varten myös pankkivaltuuston arvioita ja näkemyksiä toteutetusta rahapolitiikasta". Hallitus 

katsoo myös, että "säännökset tarjoavat mahdollisuudet luoda tehokas kuulemismenettely, 

jossa Suomen Pankin pääjohtajaa tai muita johtokunnan jäseniä kuullaan eduskunnan 

talousvaliokunnassa ajankohtaisista rahapoliittisista tai muista keskuspankin toimintaan 

liittyvistä kysymyksistä", (s. 46) Näiltä osin hallitus ilmeisesti viittaa edellä selostamaani 

ehdotuksen 27 §:ään. 

 

Perustamissopimuksen ja perussäännön kansallisten keskuspankkien riippumattomuutta 

koskevat vaatimukset, sellaisina kuin ERI ne on tulkinnut (ks. HE, s. 13-14), samoin kuin 

määräykset kansallisten keskuspankkien pääjohtajien itsenäisyydestä näiden toimiessa 

EKP:n päätöksentekoelimissä asettavat varsin tiukat rajat säännöksille, joilla 

pankkivaltuustolle taikka eduskunnalle tai sen talousvaliokunnalle luotaisiin toimivaltaa 

vaikuttaa EKPJ:n tehtäväalueeseen kuuluvaan rahapoliittisen päätöksentekoon tai päätösten 

kansalliseen täytäntöönpanoon. Näiden elinten rooli on typistettävä valvovaksi ja 

keskustelevaksi. Näiltä osin on vaikea ajatella muun tyyppisiä valvonnan ja rahapoliittisen 

keskustelun mahdollistavia menettelyjä kuin ne, jotka hallitus on maininnut ja jotka ovat 

saaneet ilmauksensa myös säännöstasolla. Viittaan johtokunnan raportointivelvollisuuteen 

pankkivaltuustolle, pankkivaltuuston kertomuksiin eduskunnalle ja Suomen Pankin 

valiokuntaan kohdistuvaan tietojen antamisvelvollisuuteen. 

 

Kuten perustuslakivaUokunta totesi lausunnossaan 5/1997 vp, pankkivaltuuston sisällöllisen 

toimivallan kaventumista korvaaviin mahdollisiin keinoihin taata eduskunnan 

vaikutusmahdollisuudet hallitusmuodon 73.1 §:n tarkoittamassa mielessä kuuluu myös 

johtokunnan jäsenten 
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rmTTittärnisvallan siirtäminen pankkivaltuustolle tai eduskunnalle. Tätä mahdollisuutta 

hallituksen esityksessä ei ole lainkaan tarkasteltu. 

 

HM 73.1 §:n eduskunnan hoidossa toimimista koskevan vaatimuksen toteutumista sen 

jälkeen, kun pankkivaltuustolta on lakkautettu rahapolitiikan sisältöä koskeva toimivalta, on 

arvioitava kokonaisvaltaisesti. Olen taipuvainen katsomaan, että ne lisäykset, joita yhtäältä 

johtokunnan ja pankkivaltuuston sekä toisaalta Suomen Pankin ja eduskunnan yhteyksiä 

koskeviin säännöksiin on jo tehty lailla 719/1997 ja joita nyt käsiteltävässä esityksessä 

ehdotetaan, riittävät korvaamaan tarkoittamani sisällöllisen toimivallan menetyksen, 

varsinkin, kun otetaan huomioon ne rajat, joita perustamissopimus ja perussääntö asettavat 

pankkivaltuuston ja eduskunnan rahapoliittisille vaikutusmahdollisuuksille. 

 

 

 

Porthaniassa 7.3.1998  

Kaarlo Tuori 


