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Perustuslakivaliokunnalle 
 

Lausuntona hallituksen esityksestä laiksi Suomen Pankista sekä eräiksi siihen 

liittyviksi laeiksi (HE 6/1998 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa. 
 

1. Esityksen valmistelu 
 

Asian valmistelua koskevan perustelujakson mukaan hallituksen esitys on valmisteltu 

virkatyönä valtiovarainministeriössä yhteistyössä Suomen Pankin kanssa. 

Pankkivaltuusto ja ERI ovat antaneet esityksestä lausunnot, joiden sisältöä ei 

esityksessä selvitetä ja joka ei siksi ole tiedossani. 
 

Esitys edustaa varsin huonoa responsiivisuutta suhteessa niihin näkökohtiin, joita 

perustuslakivaliokunta esitti nykyistä Suomen Pankkia koskevaa lakia säädettäessä 

(PeVL 5/1997 vp) lain myöhemmästä kehittämisestä. Kun esitys jatkaa edellisen 

lainuudistuksen mukaista suuntausta eduskunnan valitseman pankkivaltuuston aseman 

heikentämisessä keskuspankin toiminnassa, on jälleen syytä korostaa, että 

Maastrichtin sopimukseen perustuvan Euroopan keskuspankkijärjestelmän demo-

kraattisen legitimiteetin heikkouden vuoksi olisi nimenomaan kansallisen lainsää-

dännön asia turvata EKPJ:ään osallistumisen läpinäkyvyys ja kansanvaltainen 

vastuunalaisuus. 
 

Kun perustuslakivaliokunnan kanta lainsäädännön kehittämisestä muun muassa 

Suomen Pankin johtokunnan nimittämismenettelyä uudistamalla sivuutetaan 

vaikenemisella esityksen perusteluissa, tämä viittaa siihen, etteivät 

keskuspankki-toiminnan kansanvaltainen vastuunalaisuus ja hallitusmuodon 73 §:n 

npudattami-nen ole olleet valmistelun keskeisinä vaikuttimina. 
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2. Säätämisjärjestys 
 

1. lakiehdotus (laki Suomen Pankista). Valiokunnan lausunto nykyisestä Suomen 

Pankkia koskevasta laista (PeVL 5/1997 vp) perustui niin sanotun aukkoteorian 

laajentavaan sovellutukseen. Valiokunta tulkitsi lausunnossaan hallitusmuodon 73 §:n 

1 momentin säännöstä Suomen Pankin toiminnasta "eduskunnan takuulla ja hoidossa" 

tavalla, joka osoitti käsittelyn kohteena olleen lakiehdotuksen olleen ristiriidassa 

perustuslain kanssa. Kun valiokunta ei ollut aiemmin esittänyt kattavaa tulkintaa 

mainitun perustuslainsäännöksen sisällöstä, hallitukselta ei ollut voitu edellyttää 

ristiriidan havaitsemista jo EU-liittymissopimuksen käsittelyssä. Kun liittymissopimus 

kuitenkin oli käsitelty supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä ja 

pankkivaltuuston rahapoliittisten tehtävien supistaminen markan ulkoista arvoa 

koskevaa päätöksentekoa lukuun ottamatta johtui välittömästi liittymissopimuksesta, 

ehdotettu laki Suomen Pankista tuli aukkoteoriaa soveltaen käsitellä tavallisessa 

järjestyksessä. 
 

Olin tuolloin toisella kannalla, ja katson myös nyt, ettei liittymissopimuksesta seuraa 

sopimusvelvoitetta säätää sellaista kansallista lakia, joka on ristiriidassa 

hallitusmuodon 73 §:n 1 momentin kanssa. Sopimusvelvoitteet koskevat kansallisen 

keskuspankin riippumattomuutta suhteessa kansallisiin poliittisiin valtioelimiin ja 

EMU:n III vaiheessa ja Suomen osallistuessa yhtenäisvaluuttaan myös Suomen Pankin 

alistamista osaksi Euroopan keskuspankkijärjestelmää. Kansallinen perustuslaki voi 

tämän estämättä edelleen määrätä kansallisen keskuspankin valtiosään-töisestä 

asemasta, esimerkiksi edellyttää keskuspankin olevan kansanedustuslaitoksen 

"hoidossa". Jokaisessa jäsenvaltiossa saattaa olla valtiosääntöissä normeja siitä, mihin 

kansallisiin valtioelimiin keskuspankki on toiminnallisesti sidoksissa. Euroopan 

keskuspankkijärjestelmän perustaminen ja yhteiseen rahaan siirtyminen eivät sinänsä 

edellytä muutoksia noihin järjestelyihin, jotka jäävät kansalliseen harkintaan. 
 

Liittymissopimuksesta seuraavat velvoitteet on siis mahdollista toteuttaa tavalla, joka 

samalla turvaa Suomen Pankin toiminnan "eduskunnan takuulla ja hoidossa". Viittaan 

myös valiokunnan lausuntoon PeVL 5/1997 vp, jonka mukaan perustuslain edellytys 

Suomen Pankin toimimisesta eduskunnan takuulla ja hoidossa "merkitsee jotakin 

enemmän kuin erillinen vaatimus pankkivaltuutettujen valvontatehtävästä". 
 

Jos pankkivaltuuston asemaa Suomen Pankin päätöksenteossa nyt käsittelyssä olevan 

esityksen mukaisesti edelleen heikennetään, tämä on ristiriidassa hallitusmuodon 73 

§:n 1 momentin kanssa, ellei samalla muilla järjestelyillä turvata Suomen Pankin 

toimimista "eduskunnan hoidossa". Hallitusmuodon 73 § edellyttää valiokunnan 

viimeksi antaman lausunnon mukaan eduskunnan ja Suomen Pankin välille "sellaisia 

toiminnallisia erityisyhteyksiä", jotka täyttävät vaatimuksen pankin toiminnasta 

eduskunnan hoidossa. Lausunnon lainsäädännön kehittämistä koskevassa jaksossa 

esitetyt toimenpiteet, erityisesti Suomen Pankin johtokunnan säännöllisen raportoinnin 

säädännäinen vahvistaminen ja johtokunnan jäsenten nimittämisen siirtäminen 

pankkivaltuuston tehtäväksi ovat sellaisia toimia, joiden vuoksi EMUn kolmannen 

vaiheen velvoitteisiin perustuva lainmuutos ei välttämättä muodostu uudeksi 

poikkeukseksi hallitusmuodon 73 §:stä. Perustuslaki edellyttää, että 

sopimusvelvoitteista seuraava pankkivaltuuston aseman eli eduskunnan "hoidon" 

yhden muodon heikennys, on kompensoitava muilla eduskunnan "hoitoa" turvaavilla 

muutoksilla. 
 

Kun tuollaisia tasapainottavia muutoksia ei ehdoteta, ehdotettu uusi laki Suomen 

Pankista on mielestäni käsiteltävä perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Jos lakiehdo-

tuksen 13 ja 16 §:ää sekä 11 §:n 2 momenttia muutetaan siten, että pankkivaltuusto 

nimittää ja erottaa johtokunnan jäsenet ja pääjohtajan, saavutetaan mielestäni 
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sopusointu hallitusmuodon 73 §:n kanssa. Erityisesti Suomen Pankin pääjohtajan 

itsenäinen henkilökohtainen asema Euroopan keskuspankkijärjestelmässä viittaa 

siihen, ettei EMUn kolmannen vaiheen oloissa hallitusmuodon 73 § ole perimmältään 

toteutettavissa muilla tavoin kuin siirtämällä pääjohtajan nimittäminen joko 

pankkivaltuuston tai eduskunnan itsensä tehtäväksi. Lisäksi hallitusmuodon 73 §:n 

toteutumista turvaisi lakiehdotuksen 27 §:n muuttaminen tavalla, joka vahvistaisi 

eduskunnan asianomaisen valiokunnan seurantaa suhteessa keskuspankkiin. 
 

2. lakiehdotus (rahalain kumoaminen) Nyt voimassa olevan Suomen Pankkia 

koskevan lain yhteydessä hallitus ehdotti pankkivaltuutettujen poistamista markan 

ulkoista arvoa koskevasta päätöksenteosta. Perustuslakivaliokunnan mukaan kyseinen 

muutos ei välittömästi johtunut liittymissopimuksesta ja edellytti siksi 

perustuslainsäätämisjärjestystä (PeVL 5/1997 vp). Eduskuntakäsittelyssä tuolloin 

ehdotettu rahalain muutos kuitenkin hylättiin. 
 

Nyt käsittelyssä olevaan hallituksen esitykseen sisältyy ehdotus rahalain kumoami-

sesta. Toimenpide on sinänsä liittymissopimuksen velvoitteista seuraava, koska 

Suomen osallistuminen euroalueeseen tulee merkitsemään Suomen markan peruut-

tamatonta kiinnittämistä yhtenäisvaluuttaan. Suhteessa EU:n ulkopuolisiin valuuttoihin 

päätösvalta vaihtokursseista tosin unionin tasolla kuuluu neuvostolle, eikä ole 

periaatteellista estettä kytkeä pankkivaltuusto kansalliseen päätöksentekoon Suomen 

kannanmuodostuksessa. Esityksen perusteluissa asiaa ei tältä osin esitetä kovin 

selkeästi, mutta ilmeisesti tarkoitetaan, ettei Suomen Pankin toimielimenä olevan 

pankkivaltuuston kytkemistä mukaan hallituksen kannanmuodostukseen pidetä 

mielekkäänä, kun Suomen Pankki kuitenkin osallistuu EKP:n kannanmuodostukseen 

euron ja muiden valuuttojen vaihtokursseista. Oli perustelu pätevä tai ei, en pidä 

perustuslakikysymyksenä sitä, että pankkivaltuusto irrotetaan Suomen 

kannanmuodostuksesta euron ja muiden valuuttojen vaihtokursseista. Hallitusmuodon 

73 § koskee Suomen Pankin asemaa suhteessa eduskuntaan, ei eduskunnan asemaa 

valuuttakursseista päätettäessä. 
 

Rahalain kumoamiseen ja tarkemmin sanottuna sen voimaantuloajankohtaan liittyy 

kuitenkin todellinen säätämisjärjestysongelma. Esitykseen sisältyvien lakiehdotusten 

voimaantulosäännökset ovat monimutkaiset ja osin tulkinnanvaraiset. Monimutkaisuus 

aiheutuu siitä, että samalla kertaa pyritään säätämään lainsäädäntö sekä 
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EMUn kolmannen vaiheen valmistelun että toteutuksen ajalle ja vielä ottamaan 

huomioon sekin mahdollisuus, että Suomi jäisi aluksi euroalueen ulkopuolelle. 

Viimeksi mainitusta seikasta johtunee keskeisen voimaantulosäännöksen laatiminen 

tavanomaisen kalenteripäivämäärälausekkeen sijasta muodossa "kun Suomi osallistuu 

yhtenäisvaluutan alueeseen". 
 

Kiinnitän huomiota siihen, että muotoilu on tulkinnanvarainen ja omiaan synnyttä-

mään toimivaltasuhteisiin liittyviä erimielisyyksiä sellaisessa päätöksenteossa, jonka 

merkitys koko kansakunnalle on keskeinen. Sopimusmääräysten mukaan 

yhtenäisvaluutta-alue muodostuu 1.1.1999. Suomessa vakiintuneesti seuratun tavan 

mukaan ratkaisevaa on vuorokauden alkamishetki. Tuona päivänä rahamarkkinat eivät 

kuitenkaan tule olemaan avoinna, ja juuri tuohon päivään tulee ajoittumaan Suomen 

markan kurssin peruuttamaton kiinnittäminen euroon. Hallituksen esitykseen 

sisältyvän toisen lakiehdotuksen voimaantulosäännös jättää epäselväksi, tuleeko 

pankkivaltuusto osallistumaan tuohon päätöksentekoon. Jos esityksen tarkoituksena on 

poistaa pankkivaltuuston osallistuminen päätöksentekoon, se on valiokunnan 

lausunnon PeVL 5/1997 vp valossa ristiriidassa perustuslain kanssa ja edellyttää 

vaikeutettua säätämisjärjestystä. 
 

Tulkintaerimielisyyksien välttämiseksi olisi asianmukaista, että ainakin toisen 

lakiehdotuksen voimaantulosäännöstä täsmennettäisiin esimerkiksi siten, että rahalain 

kumoaminen astuisi voimaan "kun Suomen markan vaihtokurssi yhtenäisvaluuttaan 

nähden on vahvistettu Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 109 1 artiklan 

mukaisesti". Muotoilu kattaisi yhtenäisvaluutan alueeseen osallistumisen sekä 

ensimmäisten joukossa (109 1 artiklan 4 kappale) että myöhemmin (5 kappa-le). 
 

Torontossa 5 päivänä maaliskuuta 1998 
 

 

Martin Scheinin 



 

Lfffc 539 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mikael Hiden 
 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 6.3.1998 KELLO 9. HE   

/98 vp laiksi Suomen Pankista ja eräiksi siihen liittyviksi 

laeiksi 
 

 

 

Ehdotetulla lailla Suomen Pankista esitetään kumottavaksi viime vuoden heinäkuussa annettu laki 

Suomen Pankista (719/24.7.1997). Tuohon lakiin johtaneesta esityksestä perustuslakivaliokunta 

antoi viime keväänä laajahkon lausunnon (prvl 5/HE 261(96 vp)/97 vp). Lakiin esitetään nyt 

muutokset, jotka ovat tarpeen Suomen Pankin liittämiseksi osaksi Euroopan 

keskuspankkijärjestelmää silloin kun Suomi osallistuu euroalueeseen. 

 

Kun perustuslakivaliokunta viime vuoden touko-kesäkuussa käsitteli Talous- ja rahaliittoa 

koskevaa valtioneuvoston selontekoa (prvl 18/VNS 4/97 vp), valiokunta otti kantaa myös EU- 

liittymissopimuksen voimaansaattamislain ja sen käsittelyjärjestyksen merkitykseen EMU:n 

kolmanteen vaiheeseen ja yhteisen rahan käyttöön siirryttäessä. Valiokunta totesi tuolloin 

yhteenvetona seuraavan: 

"Yhteenvetona voidaan todeta, että koska EU-liittymissopimuksen voimaansaat-

tamislaki käsiteltiin poikkeuslakina supistetussa perustuslainsäätämisjärjestyksessä, 

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 (vrt. Pe VL 5/1997 vp). Näin muodoin vielä 

tarvittavat kansalliset ratkaisut voidaan tehdä yksinkertaisin enemmistöpäätöksin, 

jollei jostain syystä erityisesti muuta johdu." 
 

 

Valiokunnan lausunto kokonaisuudessaan kohdistui lähinnä kysymykseen eduskunnan päätök-

senteosta ennen EMU:n kolmannen vaiheen alkamista. Siteeratusta kohdasta ilmenevää linjaa on 

tässäkin kohden kuitenkin perusteltua seurata. Jos lakiehdotukseen sisältyy perustuslaista 

poikkeavia järjestelyjä, jotka ovat välttämättömiä euroalueeseen siirtymisen ja siihen liittyvien 

velvoitteiden johdosta, ne voidaan perustuslaista poikkeavuudestaan huolimatta toteuttaa 

tavallisella lailla. Jos lakiehdotukseen kuitenkin sisältyisi sellaisia perustuslaista poikkeavia 

järjestelyjä, jotka eivät ole välttämättömiä euroalueeseen siirtymiseen liittyvien velvoitteiden 

vuoksi (joille ts. on toimivia, jäsenyysvelvoitteet täyttäviä ja perustuslainmukaisia vaihtoehtoja), 

olisi laki säädettävissä vain poikkeuslakina. 

 

Olen yrittänyt arvioida, olisiko lakiehdotuksessa sellaisia, erityisesti ehkä juuri Suomen Pankkia 

koskevaan HM 73 §:ään liittyviä perustuslainvastaisuuksia, joita EU-voimaansaattamislaki ei 

edellä tarkoitetulla tavalla kata. Mitään merkittävää tällaista normisisältöä ei ehdotuksessa 

nähdäkseni ole. Eräs yksityiskohta, joka ei varsinaisesti liity euroalueeseen siirtymiseen, näyttäisi 

kuitenkin ansaitsevan hiukan huomiota.   Ehdotuksen 5 §:n 1 momentin 6) kohdan mukaan 

Suomen Pankki antaa pankeille ja muille rahalaitoksille sekä vastaaville yhteisöille rahan 

käsittelyä koskevia määräyksiä ja ohjeita.   Kohta on perustelujen mukaan lisätty nykyiseen 

vastaavaan säännökseen - tavallaan siirrettynä nyt kumottavaksi esitetyn rahalain 13 §:stä. 

Rahalain ko. kohta ei havaitaukseni ole ollut perustuslakivaliokunnan arvioitavana. 



 

Perustuslakivaliokunta on toisaalta suhtautunut selvän rajoittavasti siihen, että Suomen Pankille - 

tai muille elimille valtioneuvoston ja ministeriöiden piirin ulkopuolella - voitaisiin tavallisessa 

laissa uskoa aineellista norminantovaltaa (esim. prvl 11/HE 66/93 vp sekä vuoden 1966 

valtiopäivillä useaan otteeseen: prvl 12/HE 7/96 vp.prvl 13/HE 38/96 vp, prvl 19/HE 47/96 vp ja 

prvl 40/HE 192/96 vp). En tiedä, mitä kaikkea nyt ehdotettu lainkohta voi käytännössä sisältää. 

Olettaisin kuitenkin, että se käytännössä todella koskee vain rahan tai pitäisikö sanoa rahojen 

käsittelyä. Jos sen merkitys on tällä tavoin käytännöllinen ja kun sen mukaisten määräysten 

kohteina voivat olla vain rahalaitokset ja niitä vastaavat yhteisöt, voidaan määräysten 

antamisvaltaa pitää sillä tavoin teknisenä, ettei ole estettä ko. toimivallan järjestelylle tavallisessa 

laissa. 

hik C3 
 

 

 

 

 

ANTERO JYRÄNKI/6.3.1998 PeV 
 

 

 

 

 

P.M. 

Ehdotus laiksi Suomen Pankista ym. 
 

Suomen pankkia koskevan lakiehdotuksen ja rahalain kumoamista koskevan lakiehdotuksen 

valtiosääntöoikeudellisen arvioinnin pohjana on perustuslakivaliokunnan HEsta 261/1996 vp 

antama lausunto S/1997 vp. Siinä todettiin, että EU-Iiittymissopimuksen voimaansaattamislailla 

perustuslakiin tehdyt poikkeukset kattavat esityksessä ehdotetut perustuslain kanssa ristiriidassa 

olevat säännökset siltä osin kuin ne johtuvat välittömästi liittymissopimuksesta. Kuitenkin on 

muistettava, että mainittu lausunto annettiin ensi sijassa ns. ERM-vaihetta silmällä pitäen. 

Nyt käsillä olevassa arvioinnissa on edellä mainitun periaatekannan konkretisointeina myös 

otettava huomioon voimassa olevan, Suomen Pankista annetun lain (719/1997) ne säännökset, 

joiden perustuslakivaliokunta lausunnossaan 5/1997 vp katsoi olevan ristiriidassa perustuslain 

kanssa. Toisaalta on hyvä pitää mielessä, että ns. aukkoteoriaa sovellettaessa on aukon aukaisijana 

pidettävä EU-liittymissopimuksen voimaansaattamislakia - ei voimassa olevaa, Suomen Pankista 

annettua lakia, joka hyväksyttiin tavallisessa säätämisjärjestyksessä. 

 

Talous- ja rahaliiton kolmannen vaiheen toteutuessa Suomen Pankki siirtyy osaksi Euroopan 

keskuspankkijärjestelmää. Tämä muutos heijastuu Suomen Pankkia koskevassa lakiehdotuksessa, 

jossa säädetään, että: 

- hoitaessaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtäviä Suomen Pankki toimii Euroopan 

keskuspankin suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti (lakiehd. 1.1 §); 

- Suomen Pankin tehtävänä on toteuttaa osaltaan Euroopan keskuspankin neuvoston määritte-

lemää rahapolitiikkaa (3.1 §). 

- hoitaessaan Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtäviä Suomen Pankki tai sen toimielimen 

jäsen ei saa pyytää tai ottaa vastaan toimintaansa koskevia määräyksiä muulta kuin Euroopan 

keskuspankilta (4.1 §). 

Nämä määräykset ovat ristiriidassa HM 1 §:n Suomen täysivaltaisuutta ja HM 2 §:n 
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valtiollisten perustehtävien jakoa koskevien säännösten kanssa. Toisaalta ne johtuvat suoraan 

EY:n perustamissopimuksesta, jonka voimaansaattamislain säätämisjärjestys kattaa nämä 

määräykset. 

 

Lakiehd. 2 §:n mukainen Suomen Pankin ensisijainen tavoite (hintavakauden ylläpitäminen) 

saattaa rajoittaa julkisyhteisöjen mahdollisuutta toteuttaa ns. sosiaalisiin perusoikeuksiin (HM 11 

§, 15-15a §) sisältyviä perustuslaillisia toimeksiantoja (esim. velvoite työllisyyden edistämiseen, 

HM 15.2 §). Tavoite johtuu kuitenkin suoraan EY:n perustamissopimuksesta, jonka 

voimaansaattamislain säätämisjärjestys kattaa lakiehd. 2 §:n määräyksen. 

 

HM 72 §:ssä säädetään: "Suomen rahayksikkö on markka. Lailla säädetään, miten markan 

ulkoisesta arvosta päätetään." 

Euroalueeseen siirtyminen merkitsee lyhyen siirtymäkauden jälkeen Suomen oman 

rahayksikön häviämistä. Se on tietenkin ristiriidassa HM 72 §:n kanssa, mutta toisaalta 

EU-liittymissopimus edellyttää sitä.Hallitus ei esitä HM 72 §:n muodollista kumoamista, eikä se 

rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymiselle ole välttämätöntäkään; tämä perustuslainsään-nös 

vain vähitellen kadottaa merkityksensä. 

Hallitus esittää sitä vastoin rahalain kumoamista kokonaisuudessaan. Rahalain 4 § täyttää 

HM 72 §:n velvoitteen; käsittelen tätä seikkaa hieman jäljempänä. 

 

HM 73. 1 § kuuluu seuraavasti: "Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa sekä 

eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen valvomana." Perustuslakivaliokunta tulkitsi tätä 

säännöstä (PeVL 5/1997 vp) siten, että eduskunnan ja Suomen Pankin suhteessa on kaksi 

valtiosääntöoikeudellisesti merkityksellistä osaa: 1. Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla 

ja hoidossa, ja 2. pankki toimii myös pankkivaltuutettujen valvomana. 

Valiokunnan kannan mukaan pankki toimii pankkivaltuutettujen valvomana jo silloin, kun 

pankkivaltuutetuilla on pankin sisäistä hallintoa koskevia valtuuksia. Tällainen oikeustilaa riittää 

täyttämään tuon edellytyksen. 

Sitä vastoin eduskunnan hoidossa toimiminen edellyttää, että Suomen Pankki toimii 

eduskuntaan liittyvässä erikoishallinnossa erillään säännönmukaisesta valtionhallinnosta. 

"Eduskunnan valitsema pankkivaltuusto muodostaa tärkeimmän pysyväisluonteisen toiminnal-

lisen kytkennän eduskunnan ja Suomen Pankin välillä." Eduskunta valitsee lisäksi Suomen 

Pankin tillintarkastajat. Sen lisäksi pankkivaltuutetuilla on ollut erinäisiä rahapoliittisia 

valtuuksia, jotka kuitenkin nykyisellä lailla poistettiin, lukuunottamatta rahalain 4 §:ssä 

säädettyä valtuutta tehdä Suomen Pankin esitys muutoksista markan ulkoiseen arvoon ja 

vaihtelualueen rajoihin. Viimeksi mainitunkin valtuuden poistamista hallitus esitti v. 1997, mutta 

perustuslakivaliokunnan katsottua, ettei poisto ns. ERM-vaiheessa suoraan ja välttämättä johdu 

EU-liittymissopimuksen velvoitteista ja että sen hyväksyminen vaatii sen tähden perustuslain 

säätämisjärjestyksen, eduskunta hylkäsi lakiehdotuksen rahalain 4 §:n muuttamisesta. 

Esillä olevassa Suomen Pankkia koskevassa lakiehdotuksessa pankkivaltuustolle jätetään 

pankin valvontaa ja hallintoa koskevia tehtäviä. Yleisesti pankille jää eduskuntaan liittyvä 

eri-koishallinto, joka on erillään muusta valtionhallinnosta.Rahapoliittisia valtuuksia pankkival-

tuustolle ei jää. Tämä johtuukin siitä, ettei markkaa enää olisi eikä siten tarvetta määrätä sen 

ulkoista arvoa. 

Joka tapauksessa todettavaksi jää, että rahalain kumoaminen on muodollisesti ristiriidassa 

HM 73.1 §:n kanssa, mutta kun se on EU-liittymissopimuksen rahaliiton kolmannessa vaiheessa 



 

vaatima toimia, sopimuksen voimaansaattamislain säätämisjärjestys kattaa tämänkin 

perustuslainvastaisuuden. 

Nyt luotavaa järjestelmää voi yleisesti luonnehtia siten, että viimeisen rahapoliittisen 

valtuuden hävitessä pankkivaltuustolta, tämä orgaanin asema muuttuu periaatteessa merkittä-

västi. Se antaa aiheen harkita, millaista yhteiskunnallista tehtävää eduskuntaan kytkeytyvä 

erillishallinto Suomen Pankin osalta enää täyttää. Pitkä historiallinen kaari, jonka alkupiste on 

1600-luvulla, joka lähti reaktiona yksityisten pankkikokeilujen epäonnistumiseen ja joka on 

käytännössä tuonut Suomen Pankille merkittävän riippumattoman aseman eduskunnan 

valvonnassa, on kääntymässä laskuun, ja on syytä ehkä miettiä uusia ratkaisuja. Sidosta 

eduskuntaan ei ainakaan enää tarvita riippumattomuuden takeeksi; sidos Euroopan keskus-

pankkijärjestelmään takaa riippumattomuuden vähintään yhtä hyvin. 

Hallitusmuoto 2000 -komitea ei tähän ryhtynyt monistakaan syistä, joista tärkein oli ehkä 

se, ettei haluttu ottaa aineellista kantaa EMU-kysymykseen. Kun kanta kohdakkoin otetaan, on 

tie vapaa uuden miettimiselle. Rahapoliittisesti olennaista olisi vastaisuudessa 

kansanedustuslaitoksen yhteys Euroopan keskuspankkiin - samaan tapaan kuin eduskunnalla nyt 

pankkivaltuuston kautta on suora yhteys Suomen Pankkiin. EY:n perustamissopimus ei tällaista 

yhteyttä kuitenkaan salli. EKP:n neuvostoilla tulee olemaan hyvin itsenäinen asema. Poliittinen 

vaikutus tulee kulkemaan neuvoston ja komission kautta; hyvin tärkeä on tietenkin neuvoston 

valta päättää euron keskuskursseista valtuuttakurssijärjestelmässä. Kansallisella tasolla 

eduskunta kyllä pystyy keskustelemaan EKP:n politiikasta pankkivalniutettujen kertomusta 

tarkastaessaan. Pankkivaltuusto antaisi eduskunnalle kertomuksen "rahapolitiikan 
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toteuttamisesta ja muusta pankin toiminnasta" - katsomatta siihen, ettei sillä enää ole rahapo 

liittisia valtuutuksia ja Suomen Pankillakin niitä on merkittävästi vähemmän kuin ennen. 

Pankkivaltuuston tehtäväluettelosta sitä paitsi puuttuu määräys siitä, että sillä olisi erityinen 

velvoite seurata eduskunnan nimissä juuri EKPJ:n toimintaa. 

 

Hallituksen esityksessä viitataan myös valmiuslain mahdollistamiin kytkentäihin Suomen 

Pankin ja valtioneuvoston kesken kriisinhallinnan tarkoituksessa. On mahdollista, että Suomen 

Pankin uusi asemaa rikkoo valmiuslain järjestelmää tältä osin. Perustuslakikysymys asiasta 

syntynee enintään sinä vaiheessa, jossa valtioneuvosto ryhtyy siirtämään valtuuksia Suomen 

Pankille - jos silloinkaan. 

 

 

Esitykseen kuuluvat lakiehdotukset voidaan hyväksyä tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. 

Ltk PS 
f  

 

 

 

Hallituksen esitys laiksi Suomen Pankista ia 

eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (numeroimaton 

versio). 

 

 

Herra puheenjohtaja. 
 

Hallituksen esityksen keskeisin valtiosääntöoikeudellinen kysymys on se, 

voi-maansaatettiinko Eduskunnan ja Suomen Pankin keskinäisiin valtasuhteisiin ja 

Suomen Pankin asemaan itsenäisenä keskuspankkina nyt esitettävät muutokset jo 

silloin, kun liittymissopimus voimaansaatettiin ns. supistetussa perustuslain-

säätämisjärjestyksessä. Jos näin tehtiin, valtiosääntöoikeudellisesti relevantteja kohtia 

esityksessä ovat ne, jotka eivät liity Suomea sitoviin velvoitteisiin yhteisön suuntaan. 
 

*fc   JJJ   ?fr 

Asiaa tarkoittanut hallituksen esitys (135/1994) on tässä suhteessa melko avoin, joskin 

tähän asiakokonaisuuteen viitattiin (HE 135/1994 s. 667, palsta 2).Tässä esityksen 

säatärnisjärjestysosaan liittyvässä jaksossa tyydytään toteamaan, että 

keslaispankkijärjestelmään liittyvät artiklat "ovat osittain ristiriidassa hallitusmuodon 

täysivaltaisuuden ja rahapolitiikan hoitamista Suomessa koskevien päätösten kanssa ja 

ne on siksi hyväksyttävä supistetussa r^mstaslainsä^tämisjärjes-tyksessä". Eduskuntaan 

ja Suomen Pankkiin ei säätämisjärjestysosassa nimenomaisesti viitattu. Sensijaan 

esityksen jaksossa "keskeiset vaikutukset" s.76 palsta 2 mainitaan suvereniteettiin 

liittyvänä seikkana mm. keskuspankille kuuluvien tehtävien siirtyminen EKPJ:lle 
 

Valtiosääntökomitea 1992: n mietinnön ("Euroopan unionin vaikutukset Suomen 
valtiosääntöön- jakso, KM 1994:4 s.298 s., johtopäätökset) mukaan EU-jäsenyys 

merkitsee sitoutumista Maastrichtin sopimuksen aikamääreiden ja muiden edellytysten 

mukaisesti talous- ja rahaliiton III vaiheeseen. Velvoitteet on III vaiheen toteutumiseen 

liittyvistä epävarmuustekijöistä huolimatta otettava huomioon yhtenä 

liittymissopimuksen säätämisjärjestykseen vaikuttavana tekijänä, vaikka EU-jäsenyys 

toteutuisi II-vaiheen aikana (kuten sitternmin tapahtui). Toisaalla komiteamietinnössä 

arviointiin nimenomaan Eduskunnan ja Suomen pankin keskinäisiä suhteita ja Suomen 

pankin asemaa (s. 293 ss. ja 187 ss.). 
 

Hallituksen esityksestä annettu perustuslakivaliokunnan lausunto 14/1994 on niinikään 

niukkasanainen tässä suhteessa. Lausunnossa yhdytään hallituksen esityksen 

säätämisjärjestysperusteluihin, mutta yksityiskohtia koskevassa jaksossa ei syvennytty 

Eduskunnan ja Suomen Pankin valtasuhteisiin. Omassa lausunnossani tätä 1994 

kannanottoa silmällä pitäen lähdin siitä, että kaikki EMU-velvoitteet tulevat 

voimaansaatetuiksi osina Maastrichtin sopimusta. 
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Lausunnossa 18/1997 perustuslakivaliokunta totesi selkeästi, että voimaansaat-

tamislailla on Maastrichtin sopimus tullut voimaansaatetuksi Suomessa lainsäädännön 

alaan kuuluvin osin koko laajuudessaan ja Suomi on sitoutunut kaikkiin unionin 

jäsenyydestä seuraaviin velvoitteisiin." Näin muodoin vielä tarvittavat kansalliset 

ratkaisut voidaan tehdä yksinkertaisin enemmistöpäätöksin, jollei jostain erityisestä 

syystä muuta johdu" (s. 7). 
 

 

Valtiosääntöoikeudellisesti arvioiden tilanne on tällöin se, että liittymissopimuksen 
voimaansaattanut poikkeuslaki teki Suomen valtiosääntöön aukon, jonka puitteissa nyt 

käsillä oleva ehdotus laiksi Suonien Pankista voidaan säätää tavallisessa 
lainsäätämisjärjestyksessä niiltä osin, kuin lain säännökset toteuttavat 

perustamissopimuksen tai perussäännön oikeudellisia velvoitteita. Merkittävimpiä 

näistä velvoitteista ovat ne, jotka 

1. vievät Suomen Pankilta sen valtiosääntöön perustuvan aseman itsenäisenä 

keskuspankkina ja sitovat sen toiminnan keskuspankkijärjestelmään ja mm. Euroopan 

Keskuspankin toimielinten päätösvaltaan 

2. poistavat kansallisilta päätöksentekijöiltä (pankkivaltuutetut, Suomen pankki ja 

valtioneuvosto) vallan päättää kansallisen rahayksikön ulkoisesta arvosta sekä 

3. tekevät' merkityksettömäksi tai sisällöttömäksi HM 72 §:n säännöksen, jonka 
mukaan Suomen rahayksikkö on markka, joka korvautuu eurolla. Tätä ennakoidaan 

hallituksen esityksessä 1/1998 Suomen Hallitusmuodoksi, jossa ei enää mainita 

markkaa (perustelut tälle s. 58 s.). 
 

Hallituksen esityksen sisältämien lakiehdotusten käsittelyjärjestysproblematiik-ka 

keskittyy tämän jälkeen siihen, sisältyykö lakiehdotuksiin ehkä kohtia, jotka muista 

kuin sitovista EU-velvoitteista johtuvista syistä olisivat vastoin perustuslakeja. 
*fa   *f*   *fc 

 

Suomen Pankin asema suhteessa eduskuntaan /'takuulla ja hoidossa". 
 

Perustuslakivaliokunta on useissa lausunnoissa käsitellyt Suomen Pankkia ja 

lausunnossa 5/1997 hyvin perusteellisesti myös HM 73.1 §:n säännöstä, jonka mukaan 

Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa. Valiokunta on myös 

korostanut, ettei pankille hevin voida delegoida normienantamisvaltaa. 
 

Ehdotus laiksi Suomen Pankista näyttäisi olevan linjassa lausunnon 5/1997 ja eräiden 

sen edeltäjien kanssa.Se, että pankki menettää asemansa itsenäisenä keskuspankkina, ei 

välittömästi vaikuta HM 73 §;ään. Se näyttäisi olevan neutraali tässä suhteessa : se 

säätää vain eduskunnan rahoituksellisesta takuusta ja keskinäisestä hallintosuhteesta. 

Säännös ei ota kantaa siihen, kuinka itsenäisen tai vahvan eduskunnan takaaman ja 

valvoman pankin tulee olla. 

"Eduskunnan takuulla" merkitsee perustuslakivaliokunnan mukaan sitä, että eduskunta 
vastaa viime kädessä pankin taloudellisista velvoitteista, jos pankki ei itse niistä 

kykene suoriutumaan. Se, mitä "eduskunnan vastaamisella" tarkoitetaan, on avoinna. 

Tällä kait tarkoitetaan sitä, että eduskunnan finanssivaltaan kuuluvin ratkaisuin, mm 

määrärahoilla, nämä taloudellisesti ylivoimaisiksi osoittautuneet vastuut katetaan. 

Tähän järjestelyyn ei hallituksen esityksessä puututa. 

"Eduskunnan hoidossa" merkitsee, että eduskunnan tulee toimia eduskuntaan 
liittyvässä erillishallinnossa erillään säännönmukaisesta valtionhallinnosta ja 

eduskunnan hoitoon liittyvät valtuuston ja tilintarkastajien tehtävät. Välittömiä 

toimintaohjeita tai hallintomääräyksiä eduskunta ei ole ennenkään voinut pankille 

antaa. Myöskään tässä suhteessa ei tapahdu muutosta. HM 73 §:n säännökset ollaan 

siirtämässä sanamuodoltaan entisenä uuteen hallitusmuotoon (91§). 
 

73 §:n mukaan pankki toimii "eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen 

valvomana". EKPJ:ssä pankki siirretään voimaperäisesti EKP:n valvontaan. Myös 

tämä valvontavalta EKP.Ile on jo tullut voimaansaatetuksi. 
 

Oikeusturva 
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Nyt ehdotetusta laista on poistettu virkamiesoikeudelliset säännökset, jotka säädetään 

erikseen. Virkamiesoikeudellisiin säännöksiin saattaa sisältyä HM 16.2 §:ään liittyviä 

tarpeita säätää muutoksenhakuoikeudesta. Ehdotukseen laiksi Suomen Pankista ei 

sisälly yleistä säännöstä muutoksenhakuoikeudesta pankin toimielinten päätöksiin eikä 

oikeusturvasta HM 16 §:n edellyttämällä tavalla. On vaikea sanoa, tehdäänkö Pankin 

piirissä sellaisia ihmisen oikeuksia, etuja tai velvollisuuksia tarkoittavia konkreettisia 

päätöksiä, joissa voitaisiin käyttää valitusoikeutta. 

Suomen Pankki ei kuulu hallintolainkäyttölain muutoksenhakujärjestelmän piiriin, 

sillä se ei ole valtioneuvoston alainen toimielin. Jos siis muutoksenhakuoikeus on 

tarpeen, siitä tulisi säätää erikseen laissa Suomen Pankista. Yksilön oikeusasemaan 

liittyviä säännöksiä saattaa sisältyä 11 §:n 6. kohdassa tarkoitettuihin eläke- ja 

perhe-eläkesääntöihin. Kun tällaisia säädöksiä annetaan, niihin tulee joka tapauksessa 
sijoittaa säännökset muutoksenhauista ja oikeusturvasta. 
 

Lakiehdotukseen sisältyy säännös Suomen Pankin toimivallasta määrätä uhkasakko. 

Säännös vastaa sitä muotoilua, jonka talousvaliokunta antoi perustuslakivaliokunnan 

katsottua, että uhkasakon asettamista tarkoittava valituskielto oli HM 16.2 §:n 

vastainen. Valittaa saa siten sekä asettamisesta että määräämisestä. 

Johtokunnan jäsenen virkasuhteen päättämisestä säädetään valitusoikeus, ja pu-

heenjohtajan aseman osalta toteutetaan perussäännön 14 artiklan 2 kohdan velvoite; 

pankin pääjohtajan HM 16 §:ssä tarkoitetun oikeusturvan ja muutoksenhakuoikeuden 

kannalta on riittävää, että päätös tehtävästä vapauttamisesta voidaan saattaa yhteisöjen 

tuomioistuimen käsiteltäväksi. 

11 §:n 3 kohdan mukaan pankkivaltuuston tehtävänä on päättää varoituksen an-

tamisesta johtokunnan jäsenelle ja ratkaista muut johtokunnan jäsenen virkasuhteeseen 

liittyvät asiat. Näitä seikkoja koskevista oikeusturvajärjestelyistä lakiehdotus vaikenee. 

1986 virkamielain 24 §:n mukaan varoitus on virkamiehelle annettu kurinpito-
rangaistus (24 §). Voimassa olevassa laissa tästä luovuttiin eräiden menettely-

säännösten suhteen, varoitus säilytettiin (24 §). 53 §:ssä on tätä tarkoittava 

muutoksenhakusäännös. Virkamieslakia ei sovelleta Suomen Pankin virkamiehiin (3.1 

§). Voi olla, että varoitusta tarkoittava mahdollinen oikeusturva säädetään samalla, kun 

annetaan Suomen pankkia koskevat virkamiesoikeudelliset säännökset. 

17 §:ssä säädetty sivutoimilupaa tarkoittava harkintavalta lienee niin laajaa, ettei sen 

käyttämistä tarkoittaviin päätöksiin tarvitse liittää oikeusturvasäännök-siä. Valiokunta 

on esittänyt HM 16 §:stä tulkintaperiaatteen, jonka mukaan vapaata harkintaa 

tarkoittavien päätösten yhteydessä ei ole kysymys ihmisen oikeuksista, joten 

oikeusturvanormi HM 16 §: ei tule sovellettavaksi. Virkamieslain 57 §:ssä on säännös 

muutoksenhausta sivutoimilupa-asioissa. 
 

Pankkivaltuuston kertomustenantovelvoitetta laajennetaan niin, että vuotuisten 
kertomusten lisäksi voidaan antaa ad hoe kertomuksia ("tarvittaessa"). Ottaen 

huomioon hallitusmuodon säännöksen, jonka mukaan Suomen Pankki toimii 

eduskunnan takuulla ja hoidossa, säännös on mielestäni valtiosääntöoikeudelli-sesti 

moitteeton. 
 

8 §:n säännökset rahastoista (jotka ovat budjetin ulkopuolisia rahastoja, jotka sinänsä 

ovat kiellettyjä) siirretään voimassa olevasta laista uuteen lakiin, joten rahastot eivät 

ole valtiosääntö- ja budjettioikeudeliisesti ongelmallisia. 
 

Delegointi. 5 §:n 1 momentin 6 kohdan mukaan Suomen Pankki voi tehtäviensä 
hoitamiseksi "antaa pankeille ja muille rahalaitoksille sekä vastaaville yhteisöille rahan 

käsittelyä koskevia määräyksiä ja ohjeita." Säännöstä on arvioitava lainsäädäntövallan 

delegointia tarkoittavien periaatteiden mukaan. Suomen Pankki ei kuulu niiden 

viranomaisten piiriin, joille normaalisti voidaan delegoida säädösvaltaa. Materiaalisten 

säädösten antamisvaltaa ei voida delegoida ylipäätänsäkään. Hallinnollista 

määräystenantovaltaa voidaan antaa hallintoviranomaisille. Tiukkojen 

delegointiperiaatteiden valossa säännös vaikuttaa avoimelta mm. sikäli, ettei siinä 

yksilöidä tarkoin sitä, mille kaikille yhteisöille sitovia määräyksiä voidaan antaa eikä 

myöskään näiden määräysten yksityiskohtia. Säännös on siirretty 1993 rahalaista, joka 

on säädetty ennen uusien delegointiperiaatteiden vakiintumista. 

Muu delegoitava norminantovalta (mm. virkamiesten kielitaitovaatimukset, ti-

linpäätöksen perusteet, johtokunnan jäsenten virkamiesoikeudelliseen asemaan liittyvä 
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normitus, 11 §) näyttää olevan pankin sisäistä ja ongelmatonta dele-gointiperiaatteiden 

kannalta. 

Voimaantulo. 31.1 §:n mukaan laki tulee voimaan, kun Suomi perustamissopimuksen 

mukaisesti osallistuu yhtenäisvaluutan alueeseen. On siis teoriassa mahdollista että laki 

ei koskaan tule voimaan. Voimaansaattamissäännös on muodoltaan harvinainen, ja 

täyttää HM 20.3 §:n vaatimukset. 
 

Rahalain kumoaminen 
 

Ehdotuksessa rahalain kumoamisesta viitataan useisiin voimassa olevan lain 
säännöksiin määräyksin, että niitä sovelletaan tietyin edellytyksin. Perusoikeus-teorian 

("yleiset opit") mukaan nämä säännökset siis avataan ja ne on tarkastettava uuden 

perusoikeusjärjestelmän kannalta. Säännökset ovat tässä suhteessa moitteettomia. 
 

Laki metallirahasta 
 

1 §:n mukaan valtiolla on yksinoikeus Euroopan yhteisön lainsäädännön mukaisesti 
lyöttää Suomessa metallirahaa omaan lukuunsa. Monopoli on oikeudellisessa mielessä 

ongelmaton. 

Rahanlyöntioikeuden kytkentä yhteisön lainsäädäntöön sisältää 
suvereniteet-tiprobleeman eli täysivaltaisuusrajoituksen (EKP:n hyväksyntä). 

Katsoisin, että myös tämä suvereniteettirajoitus tuli voimaansaatetuksi 

liittymissopimuksen voimaansaattamislailla. Sama koskee neuvostolle tulevaa 

päätösvaltaa (yksikköarvot ja eritelmät). 

5 §:n mukaan asianomainen ministeriö voi Euroopan yhteisön lainsäädännön 

mukaisesti päättää metallirahojen lakkauttamisesta laillisina maksuvälineinä. 

Kysymyksessä on valtiosääntöoikeudellisesti toisaalta delegoitava päätösvalta, 

toisaalta suvereniteettirajoitus. Suvereniteettirajoituksen osalta kysymys lienee tässäkin 

jo voimaansaatetusta velvoitteesta. Ministeriölle tulevan päätösvallan osalta asia on 

ongelmallisempi. Vastaavaa voimassa olevaa säännöstä ei ole säädetty uusien 

delegointiperiaatteiden voimassaolokaudella. Tämä päätösvalta on annettava jollekin 
viranomaiselle, joskaan yhteisövelvoitteet eivät määrää siitä, mille. Katsoisin, että 

taustalla oleva yhteisöoikeudellinen velvoite oikeuttaa säätämään tästä seikasta 

tavallisella lailla. 
 

Yhteenveto. 
 

Vähäisiä yksityiskohtia lukuunottamatta katson, että hallituksen esityksen sisältämät 

lakiehdotukset ovat säätämisjärjestyksen suhteen ongelmattomia. 

Helsingissä 4 päivänä maaliskuuta 1998. 

Ilkka Saraviita. 


