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PERUSTUSLAKIVALIOKUNNALLE 

 

 

 

Lausuntonani hallituksen esityksestä n:o 186 v. 1992 vp. laiksi rahalain 2 §:n muuttamisesta esitän kunnioittaen 

seuraavaa. 

 

7. Rahalain nykyisen 2 §:n tulkinnasta 

 

Hallituksen esityksen perusteluissa otetaan kantaa myös rahalain nyt voimassa olevan 2.3 §:n tulkintaan. 

Momentin säännökset kuuluvat seuraavasti: 

"Suomen Pankki huolehtii siitä, että markan ulkoinen arvo pysyy vaihtelualueen rajoissa. Vakavan häiriön 

sattuessa valuuttamarkkinoilla Suomen Pankilla on kuitenkin oikeus tilapäisesti olla noudattamatta 

vaihtelualueen rajoja. Tällainen asia onniin pian kuin mahdollista saatettava valtioneuvoston käsiteltäväksi 

siten kuin 2 momentissa säädetään." Suomen Pankin johtokunta päätti rahalain 2.3 §:n toisen virkkeen 

nojalla 8.9.1992 olla tilapäisesti noudattamatta valtioneuvoston kyseisen pykälän 2 momentin mukaisesti 

15.11.1991 vahvistamia vaihtelualueen rajoja (1342/91) eli päästi markan kellumaan. Samana päivänä 

kokoontuneelle pankkivaltuustolle johtokunta ehdotti, että "pankkivaltuusto saattaisi asian 

valtioneuvoston käsiteltäväksi ja siinä yhteydessä toteaisi, että toimenpide on välttämätön ja että rahalain 

2 §n 2 momentin edellyttämä esitys markan ulkoisen arvon vaihtelualueen rajoiksi tehdään niin pian kuin 

se on valuuttamarkkinoiden tila huomioonottaen mahdollista. Mikäli vakava häiriö pitkittyisi eikä sitä 

enää voitaisi pitää tilapäisenä, Suomen Pankki saattaa asian valtioneuvoston käsiteltäväksi." 

Valtioneuvosto päättikin — myös samana päivänä - hyväksyä Suomen Pankin toimenpiteet edellyttäen 

kuitenkin samalla, että "rahalain 2 §n 2 momentin edellyttämä esitys markan ulkoisen arvon vaihtelu-

alueen rajoiksi tehdään niin pian kuin se on valuuttamarkkinoiden tila huomioon ottaen mahdollista". 

Valtioneuvosto edellytti niin ikään, että "häiriön pitkittyessä Suomen Pankki saattaa asian valtioneuvoston 

käsiteltäväksi". 
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Rahalain 2.3 §:n kahden jälkimmäisen virkkeen sisältämiin eräänlaisiin 

hätätilasäännöksiin liittyy joukko tulkintaongelmia: 

- Mitä momentin toisessa virkkeessä tarkoitetaan tilapäisyydellä? 

- Tarkoitetaanko Suomen Pankilla oikeudella olla tilapäisesti noudattamatta 

valtioneuvoston vahvistamia vaihtelualueen rajoja oikeutta päättää tilapäisesti uusista 

vaihtelualueen rajoista (eräänlaisesta "esi"devalvaatiosta tai -revalvaatiosta) vai oikeutta 

päästää markka kellumaan vaiko molempia? 

- Mitä momentin kolmannessa virkkeessä tarkoitetaan "tällaisella asialla", joka on "niin 

pian kuin mahdollista saatettava valtioneuvoston käsiteltäväksi siten kuin 2 momentissa 

säädetään"? Voidaan ajatella kolmea vaihtoehtoa, joista ensimmäisen mukaan 

valtioneuvostolle on niin pian kuin mahdollista tehtävä 2 momentin mukaisessa 

järjestyksessä esitys, joka koskee Suomen Pankin oikeutta olla noudattamatta 

vaihtelualueen rajoja. Toisen tulkintavaihtoehdon mukaan valtioneuvostolle on niin pian 

kuin mahdollista tehtävä 2 momentissa tarkoitettu esitys vaihtelualueen rajoista (uusien 

rajojen ja vahvistamisesta tai aiemmin vahvistettujen palauttamisesta voimaan). 

Kolmannen vaihtoehdon mukaan "tällainen asia" tarkoittaa molemman tyyppisiä 

esityksiä. 

- Mitä ilmaus "niin pian kuin mahdollista" tarkoittaa? Viittaako se ainoastaan 

eräänlaiseen tekniseen valmiuteen vai (myös) valuuttapoliittiseen tilannearviointiin? 

Syyskuun 8. päivänä tehdyt päätökset osoittavat ensinnäkin, että rahalain 2.3 §:n toisen virkkeen 

säännöksen katsottiin oikeuttavan Suomen Pankin (myös) päästämään markka kellumaan. Tuolloin 

noudatettu päätöksentekomenettely puolestaan näyttäisi viittaavan tulkintaan, jonka mukaan 2.3 §n 

kolmannessa virkkeessä mainittu "tällainen asia" tarkoittaa sekä Suomen Pankin oikeutta olla 

noudattamatta vaihtelualueelle vahvistettuja rajoja että uusien rajojen vahvistamista (tai aiempien 

palauttamista voimaan). Valtioneuvoston käsiteltäväksi — hyväksyttäväksi — saatettiin päätös 

vaihtelualueen noudattamatta jättämisestä, minkä ohella niin johtokunnan ehdotuksessa pankkivaltuustolle 

ja pankkivaltuuston esityksessä valtioneuvostolle kuin valtioneuvoston päätöksessäkin edellytettiin 

rahalain 2.2 §:n mukaista esitystä "niin pian kuin se on valuuttamarkkinoiden tila huomioon ottaen 

mahdollista". 

Noudatettua menettelyä voi edelleen tulkita siten, että rahalain 2.3 §:n toisen virkkeen 

mukainen "tilapäisyys" sidottiin "tekniseen" valmiuteen saattaa asia valtioneuvoston käsiteltäväksi, joko 

esityksellä, joka koskee Suomen Pankin oikeutta olla noudattamatta vaihtelualueen rajoja, tai itse näitä 

rajoja koskevalla esityksellä. Tulkintana lienee edelleen ollut, että valtioneuvoston edellisen tyyppisestä 

esityksestä tekemällä hyväksyvällä päätöksellä Suomen Pankin poikkeusvaltuutta voidaan jatkaa yli 

"tekniseen" valmiuteen sidotun tilapäisyyden. 

Syyskuun 8. päivän päätöksistä voidaan tehdä päätelmiä myös siitä, miten rahalain 2.3 §:n 

ilmausta "niin pian kuin mahdollista" silloisessa tilanteessa tulkittiin. Siltä osin kuin kyseessä oli Suomen 

Pankin oikeus olla noudattamatta vaihtelualueen rajoja, velvollisuus saattaa asia valtioneuvoston 

käsiteltäväksi sidottiin ilmeisesti "tekniseen" valmiuteen. Sen sijaan 2.2 §:ssä tarkoitetun esityksen osalta 

omaksuttiin laajempi tulkinta, jonka mukaan tällainen esitys on tehtävä "niin pian kuin se on 

valuuttamarkkinoiden tila huomioon ottaen mahdollista". 

Nyt käsiteltävänä olevan hallituksen esityksen perusteluissa rahalain 2.3 §:stä on esitetty 

tulkintoja, jotka eivät ehkä täysin vastaa syyskuun 8. päivänä noudatettua menettelyä ja tehtyjä päätöksiä. 

Suomen Pankin poikkeusvaltuuden sisältöä kyllä tulkitaan tuolloisten päätösten mukaisesti. Perustelujen 

mukaan vakavassa häiriötilanteessa "Suomen Pankki voi tilapäisesti joko määrittää markalle 

vaihtelualueen rajojen ulkopuolella olevan täsmällisen ulkoisen arvon tai antaa sen vapaasti määräytyä 

markkinatilanteen mukaisesti eli antaa markan kellua". Sen sijaan perusteluissa ei lainkaan viitata siihen 

8.9.1992 ilmeisesti noudatettuun tulkintaan, jonka mukaan ko. momentin kolmannessa virkkeessä mainittu 

"tällainen asia" voisi koskea myös valtioneuvostolle tehtävää esitystä Suomen Pankin oikeudesta olla 

noudattamatta vahvistettuja vaihtelualueen rajoja ja valtioneuvoston hyväksyvällä päätöksellä pankin 

poikkeusvaltuutta voitaisiin jatkaa ohi "tekniseen" valmiuteen sidotun tilapäisyyden. Perusteluissa 

velvollisuutta saattaa asia valtioneuvoston käsiteltäväksi "niin pian kuin mahdollista" tarkastellaan 
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yksinomaan velvollisuutena tehdä valtioneuvostolle 2.2 §:n mukainen esitys uusiksi vaihtelualueen 

rajoiksi. 

Suomen Pankin poikkeusvaltuuden "tilapäisyydelle" perusteluissa esitetään kaksi 

vaihtoehtoista tulkintaa, jotka molemmat sidotaan velvollisuuteen tehdä 2.2 §:n mukainen esitys "niin 

pian kuin mahdollista". Ensimmäisen vaihtoehdon mukaan esitys uusiksi vaihtelualueen rajoiksi on 

tehtävä "heti, kun ne ovat laskennallisesti määritettävissä". Perusteluissa asetutaan kuitenkin puoltamaan 

poikkeusvaltuuden laajempaa tulkintaa. Sen lähtökohtana on, että ko. säännöksen "sanamuoto ... ilmentää 

Suomen Pankille asetettua tavoitetta pyrkiä uusien vaihtelualueen rajojen määrittämiseen, kun raha- ja 

valuuttamarkkinoilla oleva tilanne sen suinkin sallii". Tällaisesta tilanteesta ei olisi kyse vielä silloin, kun 

vaihtelualueen rajat olisivat tosin laskennallisesti määritettävissä "mutta kansantalouden kehityksen 

epävarmuus ja sen raha- ja valuuttamarkkinoihin heijastuminen johtaisivat suurella todennäköisyydellä 

vakavien häiriöiden jatkumiseen ja toistuviin, kestämättömiksi osoittautuneiden vaihtelualueen rajojen 

muutoksiin". Uuden vaihtelualueen rajojen vahvistamisen estävä tilanne saattaisi perustelujen mukaan 

"jatkua verraten pitkään, useita kuukausiakin". Laajempaa tulkintaa hallituksen esityksessä perustellaan 

SPOS 1 §:n tehtävä-määrityksellä: kuvatun kaltainen "kehitys voisi vakavasti vaarantaa raha-olojen 

vakauden turvaamisen, joka kuuluu keskeisenä osana Suomen Pankin perustehtäviin Suomen Pankin 

ohjesäännön (365/25) 1 §:n nojalla". 

Syyskuun 8. päivän päätöksentekomenettelyssä noudatettuja samoin kuin hallituksen 

esityksen perusteluissa puollettuja tulkintoja voidaan nähdäkseni perustellusti arvostella. Voidaan näet 

katsoa, että rahalakia v. 1977 muutettaessa tarkoituksena ei ollut sallia kuin aivan lyhytaikainen 

poikkeaminen valtioneuvoston vahvistaman vaihtelualueen rajoista. Hallituksen tuolloin antamassa 

esityksessä (52/1977 vp.) ei lainkaan mainita markan kelluttamista vaihtelualueen rajojen ulkopuolella 

pitempiaikaisena valuuttakurssi- ja talouspoliittisena välineenä; perusteluissa itse asiassa tyydyttiin 

Suomen Pankin poikkeusval-tuuden osalta vain toistamaan säännösteksti. Lisäksi rahalain muutos jo 

sinänsä merkitsi eräänlaisen pysyvän kelluttamisen omaksumista. Markan ulkoinen arvo vaihtelee 

normaalitilanteissakin jatkuvasti valuutta-alueen sisällä. Lain itsensä omaksumalla kellu tus järjestelmällä 

voitaisiin nähdäkseni jopa perustella sitä yllä esittämääni tulkintavaihtoehtoa, jonka mukaan Suomen 

Pankin rahalakia v. 1977 muutettaessa myönnetyssä poikkeusvaltuudessa ei lainkaan olisi ollut kyse 

markan kelluttamisesta vaihtelualueen ulkopuolella vaan uuden vaihtelualueen tilapäisestä määräämisestä. 

Lain 2.3 §:n säännös on niin ikään poikkeussäännös, joka on ristiriidassa 2 §:ssä markan ulkoisen arvon 

määräämisestä omaksutun pääsäännön kanssa ja jota sen vuoksi olisi tulkittava suppeasti. Nämä 

näkökohdat puoltavat käsitystä, jonka mukaan 3 momentin viimeisen virkkeen ilmaus "niin pian kuin 

mahdollista" olisi ymmärrettävä pikemminkin "teknisen" valmiuden kuin valuutta- ja muun talouspoliit-

tisen tilanteen arvioinnin mukaisesti. Päätöksenteon tämän kaltaisen arvioinnin pohjalta rahalain 2 § on 

pidättänyt valtioneuvostolle. 

On myös kyseenalaista, voidaanko SPOS 1 §:n sisältämällä yleisellä tehtävä-

määrityksellä perustella pankille rahalain 2.3 §:n mukaan kuuluvan poikkeuksellisen toimivallan laajuutta. 

Ensinnäkin on nähdäkseni yleisestikin suhtauduttava varauksellisesti tämän kaltaisten lainsäädäntöön 

sisältyvien tehtävämääritysten käyttämiseen välittömänä oikeudellisena toimivaltaperusteena. Toiseksi 

Suomen Pankin tehtäväksi säädetyllä "Suomen rahalaitoksen pitämisellä vakavalla ja turvallisella 

kannalla" ei ainakaan alun perin — kultakannan oloissa — tarkoitettu valuuttakurssipolitiikkaan vaan 

maan sisäisiin rahaoloihin liittyviä tehtäviä. Rahalaki on lisäksi erottanut pankin 

valuuttakurssipolitiikkaan kuuluvat tehtävät SPOS:n sääntelyalasta. 

Myös tulkinta, jonka mukaan valtioneuvosto voisi lain 2.2 §:n mukaisessa järjestyksessä 

tekemällään päätöksellä jatkaa Suomen Pankin poikkeusvaltuutta, on altis kritiikille. Tällaista tulkintaahan 

ilmeisesti 8.9.1992 noudatettiin, vaikka sitä ei hallituksen nyt esittämissä perusteluissa mainitakaan. 

Myöskään tämä tulkinta ei saa tukea hallituksen v. 1977 antaman esityksen perusteluista, vaan 2.3 §:n 

viimeisellä virkkeellä on ilmeisestikin tarkoitettu asettaa Suomen Pankille velvollisuus tehdä 2.2 §:n 

mukainen esitys vaihtelualueen rajoista, mihin ilmaus "tällainen asia" viittaa. Todettakoon, että 

oikeuskansleri katsoi pääministerille 4.7.1980 lähettämässään kirjeessä, että valtioneuvostolla ei ole 

"oikeutta delegoida sitä toimivaltaa, joka sille on katsottava rahalain 2 §:ssä tarkoitetuissa asioissa 

kuuluvan". Kannanotto koski kysymystä, kuinka laajaksi vaihtelualue voidaan vahvistaa ilman, että 
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joudutaan ristiriitaan rahalain 2 §:ssä omaksutun toimivallanjaon kanssa. Vastaavan kaltaisena 

delegointina voidaan kuitenkin eritellä myös tilannetta, jossa valtioneuvosto oikeuttaisi Suomen Pankin 

olemaan noudattamatta vahvistamansa vaihtelualueen rajoja kauemmin kuin 2.3 §:n toisen virkkeen 

tilapäisyys-rajoituksen vuoksi on mahdollista. 

Kuten hallituksen esityksen perusteluissakin todetaan, valuuttakurssin talouspoliittinen 

rooli — ja, voitaneen lisätä, siihen vaikuttavat ulkoiset ja sisäiset tekijät — on muuttunut oleellisesti 

vuoden 1977 jälkeen, SPOS:n säätämisajoista puhumattakaan. Mikäli uusi tilanne vaatii uusia 

valuuttakurssipoliittisia välineitä — kuten mahdollisuutta markan tilapäistä pitempiaikaiseen 

kelluttamiseen - niitä voidaan luoda rahalakia muuttamalla, mihin hallituksen esitys tähtääkin. 

Perusteluissa ehdotettuja uusia säännöksiä tosin luonnehditaan hieman ristiriitaisen tuntuisesti yhtäältä 

pelkästään nykyisten säännösten "tulkinnan täsmentämiseksi", toisaalta taas Suomen Pankin 

poikkeusvaltuuden "täsmentämiseksi ja laajentamiseksi". 

En seuraavassa puutu ehdotettujen säännösten valuutta- ja muuhun talouspoliittiseen 

tarkoituksenmukaisuuteen. Arvioin ensin niiden perustuslainmukaisuutta ja tämän jälkeen niiden 

mahdollisesti aiheuttamia — tai säilyttämiä - tulkintaongelmia. 

 

2. Ehdotettujen säännösten perustuslainmukaisuudesta 

 

Hallitusmuodon nykyisen 72 §:n mukaan "Suomen rahayksikkö on markka" ja "lailla säädetään, miten 

markan ulkoisesta arvosta päätetään". HM 73.1 §:n mukaan taas "Suomen Pankki toimii eduskunnan 

takuulla ja hoidossa sekä eduskunnan pankkivaltuutettujen valvomana". Säännöksiä muutettiin HM VI 

luvun kokonaisuudistuksen (1077/91) yhteydessä, mutta muutoksilla ei pyritty sisällöllisesti vaikuttamaan 

aiemmin jo vallinneeseen oikeustilaan. Aikaisemmin voimassa olleessa HM 72 §:ssä säädettiin 

ainoastaan, että "Suomen rahasta säädetään lailla". Hallituksen uudelle 72 §:ssä esittämien perustelujen 

mukaan (HE 262 v. 1990 vp., s. 62) "kultakannasta luopumisen jälkeen rahasta ei ... enää ole tarpeen 

edellyttää säädettäväksi lailla" ja "vain rahan ulkoisen arvon määräytymistä koskevasta päätöksenteosta 

tulisi säätää laissa". Perusteluissa vielä täsmennetään, että "lailla säädettäisiin eduskunnan, Suomen 

Pankin ja valtioneuvoston toimivallanjaosta sekä keskeisistä menettelyistä tehtäessä päätöksiä markan 

ulkoisesta arvosta". 

HM 72 §:stä ei nähdäkseni voida johtaa sisällöllisiä vaatimuksia sille, miten laissa olisi 

järjestettävä markan ulkoista arvoa koskeva, esimerkiksi valtioneuvoston, pankkivaltuuston ja Suomen 

Pankin johtokunnan välinen toimivallanjako. Vaikka perusteluissa mainitaankin tässä yhteydessä sekä 

eduskunta, Suomen Pankki että valtioneuvosto, säännös nähdäkseni mahdollistaa sellaisetkin 

toimivaltajärjestelyt, jotka kokonaan syrjäyttävät jonkin näistä tahoista. Todettakoon, että vuosina 1945-

1962 markan ulkoisesta arvosta päätti eräiden SPOS:n säännösten (11 §n 3) kohta ja 16.1 §) tulkinnan 

nojalla Suomen Pankin johtokunta, eikä tätä vastaan tietääkseni esitetty perustuslakiin nojaavia 

argumentteja. Kun toimivalta v. 1962 säädetyllä rahalailla siirrettiin valtioneuvostolle, uusien 

toimivaltasäännösten perustuslainmukaisuutta ei myöskään asetettu kyseenalaiseksi. 

Myöskään HM 73.1 § ei rajoita mahdollisuuksia säännellä tavallisella lailla markan 

ulkoista arvoa koskevia toimivaltasuhteita. Eduskunnan "takuuta" koskeva säännös tarkoittaa, että 

eduskunta vastaa viime kädessä Suomen Pankin sitoumuksista budjettivaltaansa kuuluvalla 

"valtiovarastolla". Säännös siitä, että Suomen Pankki toimii eduskunnan hoidossa, puolestaan osoittaa, että 

pankki ei kuulu valtioneuvoston alaiseen, ns. varsinaiseen valtionhallintoon. Se ei sen sijaan sääntele 

pankin ja valtioneuvoston välistä toimivallanjakoa esimerkiksi valuuttakurssipolitiikassa. 

Käsitykseni mukaan ei olekaan osoitettavissa valtiosääntöisiä esteitä sellaiselle 

valuuttakurssien määräytymistä koskevalle toimivallanjaolle, jota hallituksen esityksessä ehdotetaan. 

 

3. Ehdotettujen säännösten tulkinnanvaraisuus 

 

Hallitus ehdottaa rahalain 2.3 §:ään lisättäväksi virkettä, jonka mukaan "valtioneuvosto voi Suomen 

Pankin esityksestä pysyttää pankin sanotun oikeuden olemaan voimassa toistaiseksi". Momentin viimeisen 
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virkkeen alku puolestaan muutettaisiin monikolliseksi eli kuulumaan "nämä asiat on niin pian kuin 

mahdollista saatettava valtioneuvoston käsiteltäviksi siten kuin 2 momentissa säädetään". 

Esityksen perusteluissa on selvennetty ehdotettujen säännösten tulkintaa. Perustelujen 

mukaan Suomen Pankin päätettyä 3 momentin toisen virkkeen nojalla olla vakavan häiriön sattuessa 

tilapäisesti noudattamatta vaihtelualueen rajoja sen on tehtävä valtioneuvostolle momentin viimeisessä 

virkkeessä tarkoitettu esitys "heti kun asianmukainen valmistelu ja päätöksenteko sen sallivat". Tässä 

tilanteessa ilmausta "niin pian kuin mahdollista" siis tulkittaisiin "tekniseen" valmiuteen viittaavasti. 

Valtioneuvostolle tehtävä esitys koskisi ensisijaisesti uusien vaihtelualueen rajojen vahvistamista, "mikäli 

vaihtelualueen rajat ovat määritettävissä". Jos tämä ei olisi mahdollista, esitys koskisi Suomen Pankin 

poikkeusvaltuuden pysyttämistä olemaan voimassa toistaiseksi. Tämän mukaisesti momentin viimeisen 

virkkeen ilmaus "nämä asiat" kattaisi kummankin sisältöiset esitykset. Niin ikään voidaan päätellä, että 

myös poikkeusvaltuuden voimassa pysyttämistä tarkoittava esitys on tehtävä 2 momentissa säädetyssä 

järjestyksessä. 

Ehdotetusta lakitekstistä ei nimenomaisesti ilmene, milloin Suomen Pankki voi jättää 

tekemättä 2 momentissa tarkoitetun esityksen uusista vaihtelualueen rajoista, vaikka tähän olisikin 

"tekninen" valmius, ja esittää sen sijasta poikkeusvaltuuden pysyttämistä voimassa toistaiseksi sekä 

milloin valtioneuvosto voi vastaavasti tehdä tätä koskevan päätöksen. Johtoa tähän on ilmeisesti haettava 

niistä perusteluissa kuvatuista edellytyksistä, joiden täytyttyä pankin on poikkeusvaltuuden ollessa 

valtioneuvoston päätöksellä toistaiseksi voimassa esitettävä joko paluuta voimassa oleviin vaihtelualueen 

rajoihin tai uusien rajojen vahvistamista. Näin pankin on tehtävä silloin, kun "paluu voimassa olleen 

vaihtelualueen rajoihin on mahdollista tai edellytykset uuden vaihtelualueen rajojen vahvistamiselle ovat 

olemassa". Jälkimmäisiä edellytyksiä perusteluissa täsmennetään siten, että "uusien rajojen vahvistaminen 

edellyttäisi sekä raha- ja valuuttamarkkinoilla vallinneen vakavan häiriötilan lakkaamista että raha- ja 

valuuttamarkkinoiden tilaan vaikuttavien taloudellisten perustekijöiden olevan sellaiset, että uusien 

vaihtelualueen rajojen vahvistaminen ei itsessään aiheuta uuden häiriötilan syntymistä". Vastaavat 

näkökohdat lienee tarkoitettu merkityksellisiksi myös silloin, kun pankki arvioi esitystään, jonka nojalla 

valtioneuvosto tekee päätöksen, joka lopettaa 3 momentin toisen virkkeen mukaisen tilapäisen oikeuden 

soveltamisen. 

Ehdotettu 3 momentin viimeisen virkkeen säännös pankin velvollisuudesta saattaa "nämä 

asiat" valtioneuvoston käsiteltäväksi niin pian kuin mahdollista kattaa perustelujen valossa myös sellaisen 

esityksen paluusta voimassa olleisiin vaihtelualueen rajoihin tai uusien rajojen määräämisestä, jonka 

perusteella valtioneuvosto tekee toistaiseksi voimassa olevan poikkeusvaltuuden peruuttavan päätöksen. 

Tässä yhteydessä ilmausta "niin pian kuin mahdollista" tulkittaisiin kuitenkin toisin kuin silloin, kun 

kysymyksessä on esitys momentin toisen virkkeen Suomen Pankille antaman tilapäisen oikeuden 

soveltamisen lopettavaksi päätökseksi. Nyt ratkaisevaa ei ole "tekninen" valmius vaan raha- ja valuutta-

markkinoiden sekä niihin vaikuttavien taloudellisten perustekijöiden tila. 

Ehdotettu säännösteksti jättää siis ensinnäkin avoimeksi, milloin valtioneuvosto voisi 

pankin esityksestä pysyttää poikkeusvaltuuden olemaan voimassa toistaiseksi. Samoin se jättää avoimeksi 

sen, mitä momentin ehdotetussa viimeisessä virkkeessä tarkoitetaan "näillä asioilla". Perustelujen mukaan 

ilmaus viittaa kolmen tyyppisiin esityksiin. Pelkästään s äännös tekstistä on kuitenkin esimerkiksi vaikea 

päätellä, että silloin kun poikkeusvaltuus on valtioneuvoston päätöksellä voimassa toistaiseksi, kyseinen 

virke velvoittaisi pankin tekemään esityksen vaihtelualueen rajoista perustelujen kuvaamassa tilanteessa. 

Hallituksen ehdottama säännösteksti ei myöskään yksinään täsmennä ilmauksen "niin pian kuin 

mahdollista" sisältöä; nykyisten säännösten synnyttämät juridiset ongelmathan ovat paljolti tiivistyneet 

juuri tämän ilmauksen tulkintaan. Perustelujen mukaan ilmausta olisi tilanteesta riippuen tulkittava eri 

tavoin: tietyissä tilanteissa "tekniseen" valmiuteen viittaavasti, toisissa taas raha- ja valuuttapoliittisen 

tilannearvioinnin näkökulmasta. 

Hallituksen ehdotukseen sisältyy myös säännös, jonka nojalla valtioneuvosto voisi — 

varattuaan ensin Suomen Pankille tilaisuuden antaa asiasta lausuntonsa — oma-aloitteisestikin peruuttaa 

voimassa pysyttämänsä poikkeusvaltuuden. Katson, että säännös on sopusoinnussa sen 

valuuttakurssipolitiikkaan koskevan valtioneuvoston ja Suomen Pankin välisen toimivallanjaon kanssa, 

jota rahalain 2 §:n mukaan "normaalitilanteissa" noudatetaan. Voidaan myös huomauttaa siitä 



7 

omalaatuisesta poikkeusvaltuuden antajan ja saajan välisestä suhteesta, joka ilman tällaista säännöstä 

vallitsisi: poikkeusvaltuuden antajalla ei olisi mahdollisuutta peruuttaa valtuutta ilman sen saajan aloitetta. 

Mikäli tulevat tulkintaongelmat halutaan mahdollisimman pitkälle välttää, säännöstekstiä 

olisi nähdäkseni selvennettävä. Esityksen perustelut sisältävät sellaisia 
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tulkintoja, joita on vaikea perustaa yksin ehdotettuihin sanamuotoihin. Noudatettaviksi tarkoitettujen 

oikeusnormien tulisi kuitenkin mikäli mahdollista ilmetä itse lakitekstistä, eikä niitä tulisi jättää 

perustelujen varaan. Mikäli tavoitteena on turvata hallituksen esityksen perusteluissa kuvattu järjestely, 

lain 2.3 §:n toisen virkkeen jälkeiset säännökset voisivat kuulua esimerkiksi seuraavasti: 

"... Suomen Pankin on niin pian kuin mahdollista tehtävä valtioneuvostolle 2 momentissa 

tarkoitettu esitys. Vakavan häiriötilan jatkuessa valtioneuvosto voi kuitenkin Suomen 

Pankin 2 momentin mukaisessa järjestyksessä tekemästä esityksestä pysyttää sanotun 

oikeuden olemaan voimassa toistaiseksi. 

Milloin oikeus olla noudattamatta vaihtelualueen rajoja on päätetty 

pysyttää olemaan voimassa toistaiseksi, Suomen Pankin on niin pian kuin raha- ja 

valuuttamarkkinoiden tila sen sallii tehtävä valtioneuvostolle 2 momentissa tarkoitettu 

esitys. Valtioneuvosto voi tällöin myös omasta aloitteestaan, sen jälkeen kun Suomen 

Pankille on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen asiassa, peruuttaa sanotun oikeuden. 

Helsingissä 2.10.1992 

Kaarlo Tuori 



 

L n'k A H f 
 

 

Mikael Hiden 

 

 

 

 

PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 2 .10.1992    kello 9 .15 

HE 186 /92 vp laiksi rahalain 2  §:n muuttamisesta 
. 

 

 

Esitys    rahalain muuttamisesta on perustuslakivaliokunnassa 

lausunnolla.    Olen  ymmärtänyt tämän    johdosta    niin, että 

esityksessä tarkoitettu ehdotus on täällä ensisijaisesti 

 

perustuslainmukaisuuden   arvioimista varten. 

 

Toisin    kuin    aikaisemmin,  ei HM 72 §:ssä    enää edellytetä SMHBIÄ 

Suomen    rahasta    säädeltäväin lailla.    Viime    vuonna vah-

vistetun   perustuslainmuutoksen mukaan (1077 / 1991)  säännöksessä 

todetaan, että   maan rahayksikkö    on markka. Tämän lisäksi    

säädetään,  että      "Lailla säädetään,    miten markan ulkoisesta    

arvosta päätetään."    Tätä    säännöstä ei    ko. hallituksen   

esityksessä   (HE 263/90 vp) laajemmalti perusteltu. Tässä   yhteydessä 

voidaan mainita perustelujen lyhyt maininta: 

"Lailla säädettäisiin eduskunnan, Suomen Pankin ja valtio-

neuvoston toimivallanjaosta sekä   keskeisistä menettelyistä 

tehtäessä päätöksiä   markan ulkoisesta arvosta. Markan   

ulkoisella arvolla tarkoitetaan markan vaihtoarvoa muihin 

valuuttoihin nähden." 

 

 

Perustuslainkohta jättää t^ggfrlselvästijmarkan    ulkoisen arvon 

maaraamismenettelyn / tavall«tt lain säätäjän toimivaltaan. *Voi- 

*&c&n—Tnyrre—kate-oa-,—.etiä»/perustuslaki ■»taotMfedellyttäa , että 

kaikki oleelliset    seikat    markan ulkoisen arvon määräämisin  

menettelystä—s* annettava lain tasolla.    Sen sijaan perustuslain 

säännös ei sano mitään siitä, minkä elinten   pitäisi olla mukana 

markan ulkoisen arvon määräämisessä.      Myöskään Suomen Pankkia 

koskevasta HM 73 §:stä   ei   nähdäkseni voida^ johtaa ainakaan 



 

mitään   yksityiskohtiin menevää päätelmää siitä, minkälainen Suomen 

Pankin   toimivallan markan   ulkoisen   arvon määrääräämisessä tulisi 

olla. 

Rahalain/vrfÄe   vuoden kesä"n~ä~-»ä^ »̂^» muutetun £   1   ja 2 momentin 

mukaan markan   ulkoinen arvo määritellään Euroopan yhteisöjen 

jäsenvaltioiden valuuttojen kurssien perusteella siten, että    markan 

ulkoisen arvon laskentaperusteet ja    sen vaihtelu-alueen rajat 

vahvistaa valtioneuvosto ja tämä vahvistaminen tapahtuu eduskunnan 

pankkivaltuutettujen esityksestä, josta pankkivaltuusmiehet taas 

päättävät Suomen Pankin johtokunnan ehdotuksen   perusteella.    

Säännöksen alkuperäisessä, vuonna 1962 säädetyssä muodossa    

säilyn^een k momentin mukaan valtioneuvos^ ton   on   hyväksyttävä 

Suomen Pankin esitys muuttamattomana tai hylättävä se. Näitä    

säännöksiä asiassa noudatettavasta menettelystä ei nyt ehdoteta 

muutettavaksi. 

Ehdotetut muutokset kohdistuvat af^fc vain siihen tähänastisten 

säännösten kohtaan, jonka mukaan Suomen Pankki on ollut oikeutettu    

"tilapäisesti" olemaan noudattamatta vaihtelualueen rajoja. Hallitus 

esittää nyt lisäystä, jonka mukaan valtioneuvosto voi pysyttää tämän 

noudattamatta olemisoikeuden olemaan voimassa "toistaiseksi".  Tämä 

pysyttämispäätös voidaan tehdä vain Suomen Pankin esityksestä.    Tähän 

pysyttämisoikeuteen on liitetty uudessa 4-momentissa säädetty 

valtioneuvoston oikeus omasta   aloitteestaan peruuttaa sanottu oikeus 

jolloin kuitenkin Suomen Pankille on    varattava ennen päätöstä    

tilaisuus lausua asiasta. 

Lyhyesti voidaan ehdotettujen muutosten sisältö kuvata niin, että kun 

nykyinen säännöstö antaa Suoraen PankiÖäs»- oikeuden poiketa 

vaihtelualueen rajoista tilapäisesti ,    jolloin asia on 
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myös saatettava valtioneuvoston käsiteltäväksi "niin    pian kuin 

mahdollista
1
^ ta^-^ndotus ag^ lisäksi    mahdollisuuden tämän 

poikkeamisoikeuden pysyttämiseen yhtiöneuvoston päätöksellä Suomen 

Pankin esityksestä ja     pysyttämisen poistamiseen valtioneuvostoa 

'päätöksellä sen omasta aloitteesta.. 

Minusta  [ehdotetulla tavalla muutettunakin )rahalga#2 § :n säännöstö    

täyttämisen   HM 72 §:stä    johdettavan^ vaatimuksen, J lain tasolla -
täytyy /'kaikki oleelliset menettelyt!, järjestää/ Vaikka   ehdotettu 

säännöstö jättää periaatteessa avoimen valtuuden jatkaa ns.    

kelluttamista harkinnan   mukaan, ei säännöstä tämänkään    johdosta 

voida pitää perustuslaini'säännöksen kannalta liian    valjänä. HM 72 §:n 

säännöstä    ei mielestäni    voida tulkita niin että sen    mukaan 

markan ulkoisen arvon    täytyisi aina olla 

tai    ainakin melkein yhtäjaksoisessani olla laissa osoitetulla 

tavalla määritelty.    HM 72 § 'ei ts.   < m i  Qle-s-frä&ä â^^cantaa siihen 

minkälaisia joustomahdol^lisuuksia ulkoisen arvon määräamis-menettelyyn 

sisällytetään , kHHkaHxsää±HiyHxxkHkHHaixHHXxxäi±yy 

SHilkaisKHaxxHtiäxHMxXxxSixsäxxxx Kielteinen kanta säätelyn 

perustuslainmukaisuuteen voisi    tulla   kysymykseen   lähinnä sil3ai 

jos laissa vain annettaisiin vapaa harkintavalta ulko îse-n arvon 

määräämiseen esim. valtioneuvostolle. Tällöin   säätely ei oikeas> 

taan vasipisikaan HM.72^ §£ssä   asetettuun i 

"miten^r-^TThdotetulla tavalla taydennettysaännöstö on kuitenkin 

kaukana tällaisesta väljyydestä. VTaAcĉ  ̂
 

Edellä    esitettyyn    viitaten    katson,  että ehdotettu laki on    

käsiteltävä    tavallisena lakina. 

1 

 

 

 

 

 

 

AJ/2.10.1992 PeV 

 

 

 

 

 

 

 

 

P.M, 

HE 186/1992 vp 

(rahalain muutos) 
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1. Markan ulkoisen arvon määrääminen perustuslakikysymyksenä 

 

1.1, Valtionorgaanien keskinäissuhteet ja Suomen Pankin 

erikoisasema 

 

Suomen Pankin ohjesäännön 1 §:n mukaan pankin -tehtävänä on 

Suomen rahalaitoksen pitäminen vakavalla ja turvallisella 

kannalla sekä maan rahaliikkeen edistäminen ja helpottaminen. 

 

Markan ulkoisen arvon määräämisperusteet on nykyisin vahvis-

tettu rahalailla (276/62, 759/7, 877/917), jonka puitteissa 

päätösvalta asiassa jakautuu SP:n johtokunnan, eduskunnan 

asettaman pankkivaltuuston ja valtioneuvoston kesken. Pää-

sääntöisesti ratkaiseva päätösvalta kuuluu valtioneuvostolle, 

kuitenkin niin toimivallanjako erinäisissä tilanteissa. 

2 

joista juuri nyt on kysymys, on tarpeettoman epäselvä. 

 

HM 73 §:n mukaan Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja 

hoidossa sekä eduskunnan valitsemien valtuusmiesten valvonnan 

alaisena. Pankkia hoidetaan ohjesäännön mukaan, joka 

laaditaan, niin kuin laista on säädetty. 

 

Suomen Pankin asema eduskunnan hallinnon alaisena laitoksena 

näkyy ensi sijassa siinä, että eduskunnan valitsemalle 

pankkivaltuustolle on uskottu tietty määrä päätösvaltaa pankin 

asioissa ja että eduskunta käsittelee pankkivaltuuston 

kertomuksen ja päättäää sen jäsenten syytteeseenpanosta 

virkavirheen johdosta- Pankkivaltuusto on samalla kertaa sekä 

pankin toiminan valvoja että ratkaisuelin pankin asioissa. 

 

Käytännössä on ohjesäännön sisällöstä päätettäessä ja ta-

louspoliittisen kehityksen myötä muutenkin johduttu siihen, 

että SP: n johtokunta on pankin hallinnossa merkittävämpi elin 

kuin pankkivaltuusto. Johtokunnan jäsenet nimittää tasavallan 

presidentti. Pankkivaltuusmiesten on tosin tehtävä 

presidentille esitys johtokunnan jäsenen viran täyttämisestä, 

mutta esitys ei sido presidenttiä. Johtokunnan jäseniä voi 

siten pitää enemmän hallituksen kuin eduskunnan 

luottamushenkilöinä, ja presidentin valtaa vapauttaa johto-

kunnan jäsen virasta voidaan pitää hallituksen viimekätisenä 

keinona ohjata SP:n toimintaa. 
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Valtion perustehtävien perinteisen kolmijaon kannalta SP:n 

toiminnot kuuluvat toimeenpanovallan luokkaan. Pankin aiis3 

tarainen perustuslain erityisella säännöksellä eduskunnan 

hallintoon on poikkeus kolmijaon periaatteessa. On vaikea 

esittää kiistattomia lausumia siitä, kuinka paljon toimival-

taa pankkivaltuustolle on annettava, että HM 73 §:n säännös 

täyttyisi. Nykyinen SO:n ohjesääntö on joka tapauksessa 

hyväksytty tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä. 

 

Toiselta puolen voidaan kysyä, onko perustuslain kannalta 

esteitä lisätä hallituksen, siis tasavallan presidentin tai 

valtioneuvoston vaikutusvaltaa Suomen Pankin hallinnossa. 

Haha-, finanssi- tai talouspoliittiset näkökohdat saattavat 

puoltaa keskuspankin jonkinasteista autonomiaa, kuten ulko-

maisetkin esimerkit osoittavat, mutta toinen asia on, onko 

tällainen pankin autonomian vaatimus - suhteessa hallitukseen 

- luettavissa perustuslaista. Minun ymmärtääkseni näin ei ole 

laita. 

 

Kun siis uudestifiäännellään sitä menettelyä, jossa markan 

ulkoinen perusarvo määräytyy, ei perustuslaki näytä asettavan 

esteitä sille, että tässä yhteydessä lisättäisiin ja 

vahvistettaisiin hallituksen osuutta päätöksentekoon* 

 

Entä päinvastainen suunta. Suomen Pankin riippumattomuuden 

lisääminen suhteessa hallitukseen? Rajoittaako perustuslaki 

tällaista kehitystä? 

 

HM 2 §:ssä lausuttu yleinen periaate , jonka mukaan toimeen-

panovalta on uskottu presidentille ja valtioneuvostolle, ei 

ole estänyt tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä perusta-

masta valtionhallinnon piiriin välillisen valtionhallinnon 4 

yksikköjä, joilla on merkittävän itsenäinen asema suhteessa 

hallitukseen. Hallituksen niitä koskeva ohjaus saattaa 

tapahtua vain yleissäännöin, budjettipäätöksin ja nimitys-

ratkaisuin . 

 

 

 

Kysymys voi ollakin vain siitä, uskotaanko Suomen Penkille 

autonomisesti käytettäväksi sellaisia valtuuksia, jotka ovat 

ristiriidassa perustuslain joidenkin erityissäännöstenkans-sa. 

Markan ulkoisesta arvosta päättäminen kyllä vaikuttaa hyvin 

olennaisella tavalla niin maan talouselämään kuin 
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valtiontalouteenkin, mutta se el ole suoraan rinnastettavissa 

budjettivallan käyttöön eikä sitä koskevan valtuuden uskomisen 

yksistään Suomen Pankille siten voi katsoa loukkaavan 

hallitusmuodossa taattua eduskunnan budjettivaltaa. Toinen asia 

on, onko tällainen toimi yhteiskunnallisesti 

tarkoituksenmukainen. 

 

 

1,2, HM 72 §:n merkitys 

 

HM 72 §:n mukaan lailla säädetään, miten markan ulkoisesta 

arvosta päätetään. Tämä säännös viittaa, paitsi säätämis-

tasoon, valtionorgaaneja koskeviin toimivaltasääntelyihin, 

joista edellä on ollut puhe. Säännös el sitä vastoin edellytä, 

että ulkoisesta arvosta päättäminen olisi uskottava Suomen 

Pankille tai jollekin valtionorgaanille. 

 

Kun rahan arvon nouseminen tai laskeminen saattaa vaikuttaa 

hyvin vahvasti yksityisen kansalaisen varallisuusasemaan, 

joudutaan kysymään,   viittaisiko HM 72  §     jotenkin myös 5 

HM: ssa turvattuihin perusoikeuksiin ja niiden rajoittami-

seen. Näin tuskin on laita. VaralllsuudenBuojakysymykset on 

arvioitava toisista lähtökohdista käsin. Kultakannasta 

luopumisesta säädettiin aikanaan perustuslainsäädäntöjär jes-

tyksessä, mutta san jälkeen ei rahan arvon määrääviä päätök-

siä ja niiden tekemisjärjestystä ole arvioitu HM 6 §an 

ontaisuudenturvasäännökslen kannalta. Rahan arvoon voidaan 

vaikuttaa niin lainsäädäntötoimin kuin hallinnollisin pää-

töksin, mutta vaikutusta on pidetty siten välillisenä, ettei 

tässä yhteydessä ole nostettu peruatuslakikysymystä. 

 

 

 

 

2. Ehdotetun sääntelyn tekninen taso 

 

Olen ymmärtänyt käsillä olevan esityksen tarkoituksen siten, 

että tavoitteena pitää toimivallan jako markan ns. kellutta-

misessa valtioneuvoston ja Suomen Fankin kesken jotenkin 

tasapainossa. Lakiehdotuksen sanamuoto ei ehkä tässä tapauk-

sessa ole kaikkein onnistunein. Joka tapauksessa se jättää 

joitakin asioita avoimiksi. 

 

Uudessa 2 §:ssä määrättäisiin, että SP:11a on tietyin edel-

lytyksin oikeus "tilapäisesti olla noudattamatta" vaihtelu-

alueen rajoja ja että valtioneuvosto voi kuitenkin SP;n 

esityksestä "pysyttää pankin sanotun oikeuden olemaan voi-
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massa toistaiseksi". 2.3 §:n viimeisessä virkkeessä sääde-

tään; "Nämä asiat on niin pian kuin mahdollista saatettava 

valtioneuvoston käsiteltäväksi siten kuin 2 momentissa 

säädetään." Tämä merkinnee, että kelluttamispäätös on aina 

saatettava valtioneuvoston käsiteltäväksi, ja - ilmeisesti 6 

että Suonien Pankin on aina -tehtävä siinä yhteydessä VN s 

lie jokin esitys, siis joko kelluttamisen lopettamisesta tai 

sen jatkamisesta toistaiseksi* 

 

Päätöksen markan kelluttamisen lopettamisesta tekisi HE;n 

perustelujen mukaan valtioneuvosto Suomen Pankin esityksestä. 

Tämä el ilmene uudesta 3 eikä 4 momentista, mutta oikeus 

kuuluisi valtioneuvostolle ilmeisesti vanhan 2 momentin 

mukaan. 

 

Sitä vastoin VN: n oikeus lopettaa kelluttaminen ilman Suomen 

Pankin esitystä on kirjoitettu uuteen 4 momenttiin, Sen mukaan 

jää tosin ongelmaksi, onko pankkivaltuustoa tällaisessa 

tapauksessa kuultava. Pankkivaltuustoa tietenkin joudutaan 

kuulemaan, jos Suomen Pankki VN:n lopettmaispää-töksen jälkeen 

esittää siirryttäväksi uuteen vaihteluväliin. Mutta - 

hallituksen tulkinnan mukaan - lakiehdotus ei edellytä 

pankkivaltuston kuulemista, jos Suomen Pankki VN: n 

lopettamispäätöksen jälkeen päättää palata vanhaan vaihtelu-

väliin* 



 

L rfk C 
 

 

 

1 

 

 

Teuvo Pohjolainen 

2.10.1992 
 

 

 

 

 

 

Lausunto Hallituksen esityksestä 186/1992 vp laiksi 
rahalain 2 §:n muuttamisesta 
 

Perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta hallituksen 

esityksestä esitän kunnioittavasti seuraavan. Käsittelen asiaa yksinomaan 

lakiehdotuksen säätämisjärjestyksen kannalta: 
 

 

1. Yleista 
 

Rahalain säätämisjärjestyskysymys kytkeytyy ensisijaisesti kysymykseen siitä, 

onko ehdotetulla muutoksella sellaisia vaikutuksia Suomen Pankin asemaan tai 

ylimpien valtionelinten keskinäisiin toimivaltasuhteisiin, että muutokset olisivat 

perustuslain säännösten vastaisia. 
 

Suomen Pankin asemaa koskevana perussäännöksenä voidaan pitää HM 73 Sää 

(muut. 1077/9D, jonka mukaan Suomen Pankki toimii "eduskunnan takuulla ja 

hoidossa sekä eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen valvomana". 

Samassa lainkohdassa (2 rnom.) edellytetään, että "Suomen Pankkia hoidetaan 

niin kuin siitä lailla säädetään". Sanotun lakivarauksen voidaan katsoa viittavan 

siihen, että lailla säädetään Suomen Pankin hallinnosta HM 73 S:n määräämissä 

rajoissa. Vielä hallitusmuodossa on säädetty (73,3 §), että "Eduskunta päättää 

Suomen Pankin voittovarojen käyttämisestä valtion tarpeisiin". 
 

Pankki on sanotuilla hallitusmuodon säännöksillä selvästi irrotettu 

hallitusvallasta ja asetettu eduskunnan valvontaan - ehkä alaisuuteenkin. 

Tietoisena pyrkimyksenä on ollut turvata samassa HM VI luvussa eduskunnalle 

uskottua finanssi- ja budjettivaltaa. Järjestelyllä pyrittiin alunperin varmistamaan, 

ettei hallitus voisi rahapolitiikkaan puuttumalla kaventaa parlamentin oikeuksia 

(ks. esim. Kastari, Suomen Pankki, s. 314-316). Eduskunnan valvova rooli 

Suomen Pankkiin on vahvistettu 



 

valtiopäiväjärjestyksessä. Siinä (63 S, muut. 1076/91) on säännelty 

pankkivaltuutetuista, joiden tehtävät liittyvät sekä rahapoliittisten ratkaisujen 

tekemiseen, että Suomen Pankin valvontaan. Valtiopäiväjärjestykseen sisältyvät 

vielä säännökset eduskunnan valiokuntalaitoksen -nyttemmin eduskunnan 

työjärjestyksen kautta lähinnä talousvaliokunnan - tehtävistä Suomen Pankin 

valvonnassa. 
 

Perustuslain tasoisten säännösten yhteisenä sisältönä, ja tarkoituksena näyttäisi 

olevan asettaa Suomen Pankki parlamentin valvontaan ja selkeästi osoittaa sen 

suhteellista itsenäisyyttä hallitukseen ja tasavallan presidenttiin nähden. Eräät 

alemmanasteiset säännökset yhdessä omaksuttujen tulkintalinjojen kanssa ovat 

kuitenkin modifioineet pankin asemaa siitä, mikä perustuslaissa näyttää säädetyn. 
 

Suomen Pankin asemaa ei määritetä yksinomaan organisaationormein. Siihen 

vaikuttaa olennaisesti se yhteys, joka organisaationormeilla ja Suomen Pankin 

tehtäviä määrittävillä aineellisilla säännöksillä on keskenään. Viimeksi 

mainituista eräs keskeisimmistä on lakina annetun Suomen Pankin ohjesäännön 1 

S, jossa on säädetty keskuspankin päätehtävä; "Suomen rahalaitoksen pitäminen 

vakavalla ja turvallisella kannalla sekä rnaan rahaliikenteen edistäminen ia 

helpottaminen". Tämän tehtävän asettaminen pankille on yhteydessä 

perustuslaissa säädettyyn järjestelyyn, jolla on tarkoitettu toteuttaa edellytykset 

päätehtävän asianmukaisen hoitamisen varmistamiseksi. Olennaiset muutokset 

lainsäädännössä, jotka johtavat- tulokseen, jonka mukaan päätehtävän 

hoitaminen vaikeutuu tai joiden mukaan päätehtävän toteuttamiseen osallistuu 

jokin muu valtioelin kuin eduskunnan valvoma pankki itse, merkitsevät samalla 

puuttumista siihen organisaatiorakenteeseen, joka puolestaan perustuu 

perustuslain säännöksiin. 
 

 

2. Rahalaki ja ylimpien valtioelinten keskinäissuhteet 
 

Edellä on viitattu siihen, että Suomen Pankin asemaan voidaan tehdä muutoksia 

paitsi muuttamalla nimenomaisia organisaatiosäännöksiä myös muuttamalla 

sellaisia aineellisia säännöksiä, joilla on kiinteä yhteys organisaatiosäännöksiin. 

Yksi tällainen säädös, jonka muuttamisella voi olla sanottu vaikutus on rahalaki. 

Rahalaki on keskeinen säädös Suomen Pankin päätehtävän (Suomen 

rahalaitoksen pitäminen vakavalla ja turvallisella kannalla) toteuttamisen 

kannalta. Tämän vuoksi rahalaissa mahdollisesti tehtävillä toimivaltasuhteiden 

muutoksella on välitön kytkentä myös perustuslaissa säädettyyn Suomen Pankin 

asemaan. 
 

Rahalain 2 S:n nykyisen sääntelyn mukaan Suomen markan ulkoisen arvon 

määrääminen perustuu valtioneuvoston päätökseen siitä, mitkä ovat 

valuuttaindeksiluvun vaihtelualueen rajat. Päätöksen valtioneuvosto tekee 

Suomen Pankin esityksestä. Viimeksisanotun taas tekevät pankkivaltuutetut 

pankin johtokunnan ehdotuksen perusteella. Valtioneuvosto voi ainoastaan 

hyväksyä tai hylätä Suomen Pankin asiaa koskevan esityksen. Valtioneuvostolla 



 

ei ole nykyisen lainsäädännön mukaan oikeutta olla aloitteentekijänä siinä, 

milloin mahdollisesti tehdään uusi ehdotus markan ulkoisesta arvosta, ainoastaan 

Suomen Pankista tulevan ehdotuksen hyväksyjänä tai hylkääjänä. 
 

Nykyisin voimassa olevan lainsäädännön (RahaL 2 S) mukaan Suomen Pankki 

voi "vakavan häiriön sattuessa valuuttamarkkinoilla" päättää "tilapäisesti olla 

noudattamatta valuuttaindeksiluvun vaihtelualueen rajoja", ts. Suomen Pankki 

voi tehdä päätöksen päästää markka "tilapäisesti" kellumaan. Tähän päätökseen 

ei tarvita valtioneuvoston myötävaikutusta, eikä valtioneuvostolla ole asiassa 

esimerkiksi aloiteoikeutta. Saman lainkohdan mukaan asia on kuitenkin 

saatettava niin pian kuin mahdollista valtioneuvoston vahvistettavaksi uusien 

rajojen määräämiseksi. Uudet rajat - valuutan uusi arvo - määrätään taas Suomen 

pankin esityksestä, kuten edellä on esitetty. 
 

Säännökset antavat Suomen Pankille suhteellisen itsenäisyyden 

valuuttakurssipolitiikassa, joka puolestaan on olennainen osa pankin 

perustehtävän toteuttamisessa. Sitä taas on pyritty suojaamaan pankin HM:ssa 

säännellyllä organisatorisella asemalla. 
 

 

3- Ehdotetut muutokset ja säätämisjärjestys 
 

HE ia mukaan markan "tilapäisen" kelluttamisen kohdalla ei esitetä muutoksia. 

HE:n perusteluissa mainituista syistä esitetään kuitenkin, että kelluttamista 

voidaan jatkaa siten, että "Valtioneuvosto voi Suomen Pankin esityksestä 

pysyttää pankin sanotun oikeuden olemaan voimassa toistaiseksi". Menettely 

esityksen tekemisessä olisi sama kuin markan uuden arvon määräämisessä. 

Tämä ehdotus ei muuta Suomen Pankin asemaa suhteessa valtioneuvostoon. 

Kysymyksessähän on tapaus, jossa markan uuden arvon välittömän määräämisen 

sijasta todetaan, ettei edellytyksiä uuden arvon määräämiselle (vielä) ole. Kun 

esityksen tekeminen ja päätöksenteko tapahtuu samalla tavalla kuin markan 

uuden arvon määräämisessä, tämän säännöksen antaminen ei ole ristiriidassa 

perustuslain kanssa: se ei muuta Suomen Pankin asemaa suhteessa eduskuntaan 

ja hallitukseen. 
 

HE:een sisältyy uutena säännös siitä, miten toistaiseksi voimassa olevaksi sallittu 

kellutus lopetetaan. Voimassaolevan lainsäädännön mukaanhan kellutuksen 

lopettaminen voi tapahtua vain siten, että Suomen Parikki tekee esityksen markan 

uudesta arvosta, jonka valtioneuvosto hyväksyy tai hylkää. Esityksen mukaan 

"valtioneuvosto voi myös omasta aloitteestaan, sen jälkeen kun Suomen Pankille 

on varattu tilaisuus lausunnon antamiseen asiassa ja ottaen huomioon raha- ja 

valuuttamarkkinoitten tila, peruuttaa sanotun oikeuden" (markan kehittämisen 

toistaiseksi). Säännös merkitsee olennaista muutosta nykyiseen 

lainsäädännölliseen tilaan. Se antaa valtioneuvostolle oikeuden määrätä Suomen 

Pankin antamaan esityksen markan (uudesta) arvosta. Tällaisen määräyksen 

antamisen oikeus - riippumatta ehdotukseen sisältyvästä lausuntomenettelystä - 

lisää selvästi valtioneuvoston valtuuksia vaikuttaa rahapolitiikkaan ja sitä kautta 



 

Suomen Pankin tehtävien, jopa perustehtävän hoitoon. Samalla ehdotus 

merkitsee selvää puuttumista siihen Suomen Pankin asemaan, joka perustuu 

hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen säännöksiin. Katson, että, ehdotettu 

menettely on ristiriidassa perustuslain kanssa. 
 

Tässä yhteydessä voidaan huomauttaa siitä, että aikaisemminkin on tavallisessa 

lainsäätämisjärjestyksessä säädetty vastaavanlaisista merkittävistä Suomen 

Pankin asemaa koskevista muutoksista tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. 

Käin tapahtuikin 1962 rahalakia säädettäessä. Tuolloin markan ulkoisesta arvosta 

päättäminen siirrettiin edellä kuvatulla tavalla valtioneuvoston päätettäväksi 

muodollisen päätösvallan oltua aikaisemmin Suomen Pankilla, käytännössä 

johtokunnalla. Tässä yhteydessä ei liene syytä selitellä perusteita, miksi sanottu 

muutos, vaikka se selvästi lisäsi valtioneuvoston vaikutusmahdollisuuksia 

rahapolitiikassa, tehtiin tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä (Ks. Kastari, 

Suomen Parikki, s. 320-321). Säännösten kokonaisvaikutusten tarkastelu olisi 

tuolloinkin puoltanut perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttöä. 
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Herra puheenjohtaja 
 

Ymmärtääkseni tämänpäiväisen lausuntoasian ongelmana on 
se,kuin-ka valtiosääntöoikeudellisesti on arvioitava Suomen pankin ja 
valtioneuvoston valtasuhdemuutosta.Valtasuhdemuutos heijastuu myös 
pankkivaltuutettujen asemaan. 

Uusitun HM 72§:n mukaan Suomen rahayksikkö on markka.Lailla 
säädetään,miten markan ulkoisesta arvosta päätetään.Säännösmuutosta 
perusteltiin varsin lyhyesti (He 262/1990 vp s.62):"Pykalän mukaan vain 
rahan ulkoisen arvon määräytymistä koskevasta päätöksenteosta tulisi 
säätää laissa.Laissa säädettäisiin eduskunnan,Suomen pankin ja 
valtioneuvoston toimivallanjaosta seka keskeisistä menettelyistä tehtäessä 
päätöksiä markan ulkoisesta arvosta.Markan ulkoisella arvolla 
tarkoitetaan markan vaihtoarvoa muihin valuuttoihin 
nähden".Perustuslakivaliokunta puolestaan tyytyi toteamaan,että 
säädettävä lainsäädännöllinen valtuutus ei ulotu tilanteisiin, joissa 
markan ulkoisesta arvosta päättäminen kuuluisi ylikansallisille elimille 
(prvm 17/1990 vp s. 6.s). 

Hallituksen esityksen perustelujen ja perustuslakivaliokunnan 
mietinnön mukaan päätösvalta määrätä markan ulkoisesta arvosta on siis 
delegoitu päätettäväksi lakitasossa. 

Eduskunnan päätösvalta Suomen pankin asioista haluttiin pitää 
ennallaan ja HM 73§:ään tehtiin vain muotoa koskevia tarkistuksia ja 
pankkival-tuusmies-käsite korvattiin pankkivaltuutetulla. 

Lähtökohtaisesti näyttää siltä,että nyt esitetty päätösvaltasuhteiden 
melko vähäinen muutos (joka lisää sekä Suomen pankin että valtioneuvos-
ton toimivaltaa ) mahtuu HM 72§:n sisältämän lainsäädännöllisen valtuu-
tuksen puitteisiin. 

* * * 

Hallituksen esitystä on syytä arvioida myös suhteessa HM 73 §: ään 
jonka mukaan Suomen pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa. 
Voidaan teoriassa ajatella,että valtioneuvoston vähäinen päätösvallan 
laajennus merkitsee käänteisesti eduskunnalle HM 73§:ssä säädetyn 
Suomen pankkia koskevan päätösvallan heikkenemistä.Näin ei mielestäni 
ole asian-laita.Paavo Kastari on Suomen pankkia koskevassa 
monografiassaan mielestäni vakuuttavasti osoittamisetta HM 73 § on 
kutakuinkin ontto tai ainakin varsin vähäsisältöinen säännös. Se ei 
vastannut säätämisaikanaan eikä sen jälkeenkään todellisuutta. 

Suomen pankista muodostettiin tosiasiallisesti poikkeuksellisen itse-
näinen keskuspankki.Eduskunnan päätösvalta on ensisijaisesti 
välillistä:sitä päätösvaltaajoka Suomen pankin ohjesäännössä säädetään 
pankkivaltuutetuille (17§).Nyt esillä oleva päätösvaltasuhdemuutos koskee 
Suomen pankin ja hallituksen keskinäissuhdetta. 

Katson siis,että vastikään säädetty »Suomen rahasta päättämistä 
koskeva HM 72§ on lex specialisjoka syrjäyttää HM 73§:n.Päätösvalta 
rahasta on delegoitu lakitasoon. 

Lopuksi voidaan esittää vielä yksi teoreettinen kysymys."Lailla sää 
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detään,miten markan ulkoisesta arvosta päätetään.Onko kelluttaminen 
yleensä HM 72§:n tarkoittamaa ja sallimaa?Voimassaoleva rahalaki 
lähtee siitaketta markalla on tietty vaihteluväli.Tästä vaihteluvälistä 
voidaan vakavassa häiriötilanteessa tilapäisesti poiketa. 

Hallituksen esityksen mukaan valtioneuvosto voi oikeuttaa pankin 
poikkeamaan markan ulkoisesta arvosta toistaiseksi.Kellumisen taas 
sanotaan merkitsevän sitä,että markan arvo määräytyy 
"markkinatilanteen mukaisesti".Kun markka "kelluu 
toistaiseksi",voidaan kielellisellä tasolla väit-täa,että Suomen markan 
arvosta ei päätä mikään valtion viranomainen. Toisin sanoen ,kattaako 
HM 72§:n sisältämä lainsäädännöllinen delegointi myös markan 
viranomaisohjauksen ulkopuolella pitkäaikaisesti tapahtuvan 
arvonvamtelm.Säännöksen esitöistä ei tähän saa vastausta.Kysymykses-sä 
on avoin tulkintatilanne.Voidaan yhtä hyvin katsoa,että pitkäaikainen 
markan arvon viranomaisohjauksesta vapaa vaihtelu mahtuu tai ei 
mahdu HM 72§:n sisältämän valtuutuksen puitteisiin. 

On huomattava,että HM 72§:n vanha sanamuoto oli 
avoimempi.Sen mukaan Suomen rahasta oli säädettävä lailla .Tämän 
valtuutuksen puitteisiin ainakin merkitysopillisen eli semanttisen 
tulkinnan mukaan mahtui se,että markan arvo säädetään/päästetään 
markkinavoimien ohjailtavaksi.Nyt voimassaoleva sanamuoto on 
tiukempi.Se puhuu ulkoisesta arvosta päättämi-sestä.Ns.kellutuksen 
aikana arvosta ei sanan oikeudellisessa mielessä päätä kukaan. 

Jos painotetaan käytännöllisiä argumentteja,voidaan päätyä katso-
maan,että HM 72§:n valtuutus kattaa myös pitkäaikaisen vapaan arvon-
vaihtelun.Ilmeisesti valuuttapoliittiset seikat ovat olleet välttämättömyys 
silleittä markkaa kelluu .Markkaa ei ilmeisesti haluttu tai voitu 
devalvoida. Devalvointi puolestaan on seikkajoka ilman muuta mahtuu 
HM 72§:n puit-teisiin.Ilmeisesti devalvaatiota vastaan puhuivat niin 
järeät kansantaloudelliset syyt,ettei siihen voitu ryhtyä.Nämä 
kansantalouden realiteetit voidaan asettaa perusteluksi HM 72§:n laajalle 
tulkinnalle joka siis sallii päätöksenteon markan arvon pitkäaikaisesta 
vapaasta arvonmuodostuksesta. 

 


