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PERUSTUSLAKIVALIOKUNTA 7.2.1997 KELLO 9.45
HE 261/96 vp laiksi Suomen Pankista sekä eräiksi siihen liittyviksi
laeiksi

Hallituksen esityksen perusteluissa on käsitelty eräitä säätämisjärjestykseen liittyviä kysymyksiä.

Ensimmäisenä konkreettisena seikkana on viitattu siihen, että rahapoliittiset päätökset siirtyisivät

pankkivaltuustolta johtokunnalle. Tämä 1. lakiehdotuksen 13 ja 16 §:n säännöksiin perustuva tilanne ei

perustelujen mukaan merkitse puuttumista eduskunnan elimen päätösvaltaan, vaan Suomen Pankin

toimielinten välistä päätösvallan järjestelyä ja on siksi säädettävissä tavallisessa laissa. Tähän päätelmään

voidaan hyvin yhtyä. Perusteluissa viitataan tässä HM 73,2 §:ään. Sen lisäksi on ehkä paikallaan todeta, että

HM 73.1 §:n säännöksessä ei edellytetä pankkivaltuutettujen roolista konkreettisesti muuta kuin se, että

Suomen Pankki toimii pankkivaltuutettujen "valvomana". Tämä muotoilu ei ainakaan vaadi sitä, että jotkin

konkreettiset, esim. rahapolitiikkaa koskevat Suomen Pankin ratkaisut olisi tehtävä juuri

pankkivaltuustossa.

Toinen perustelujen em. jaksossa esiin nostettu asia on 1. lakiehdotuksen 7 §:ssä oleva säännös

vähimmäisvarannosta. Tämä säännös vastaa suurimmalta osaltaan säännöstä Suomen Pankista annetun lain

1 a §:ssä (583/28.6.1993). Tämän säännöksen perustuslainmukaisuutta perustuslakivaliokunta on käsitellyt

vuoden 1993 valtiopäivillä antamassaan lausunnossa (prvl 11/HE 66/93 vp). Valiokunta katsoi tuolloin, että

ko. säännös oli "sisältämänsä Suomen Pankin hyväksi tulevan lainsäädäntövallan delegaation vuoksi

käsiteltävä perustuslainsäätämisjärjestyksessä". Kuten perusteluissa todetaan, voidaan poikkeuslaissa oleva,

perustuslaista poikkeamista merkitsevä säännös "siirtää" toiseen, tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä

käsiteltävään lakiin, jos poikkeusta ei samalla laajenneta. Nyt ehdotettu 7 § säännös ei siten tässä vaadi

perustuslainsäätämisjärjestyksen noudattamista.



Pieni kysymys liittyy tässä kuitenkin siihen, että nyt voimassa olevan säännöksen mukaan

varantovelvollisen, joka on laiminlyönyt säännöksessä asetetun velvollisuutensa, on maksettava Suomen

Pankille vuotuista viivästyskorkoa, jonka suuruuden enimmäismäärä (sen määräämisperuste) todetaan

laissa, kun taas ehdotetun säännöksen mukaan on laiminlyöjän maksettava laiminlyömisestä saamansa

taloudellinen hyöty enintään puolitoistakertaisena Suomen Pankille. Ymmärrän tilanteen niin, että

ehdotetun säännöksen mukainen seuraamus voi muodostua merkittävästi raskaammaksi kuin voimassa

olevassa laissa säädetty seuraamus. Järjestelyillä on lisäksi se ero, että voimassaolevan säännöksen

mukaan seuraamus määräytyy suoraan lain nojalla ilman Suomen Pankin tätä seuraamusta koskevaa

harkintaa, kun sen sijaan ehdotettu säännös jättää seuraamuksen suuruuden - ja ilmeisesti koko

seuraamuksen vaatimisenkin - Suomen Pankin harkintaan. Suomen Pankki toisin sanoen saa vallan

omassa harkinnassaan lain osoittamissa rajoissa päättää lainvastaisen menettelyn taloudellisesta seu-

raamuksesta. Tällainen järjestely - jossa viranomainen saa suhteellisen väljissä rajoissa määrätä itselleen

tulevan sanktioluontoisen maksun suuruuden - tuskin sopisi yleiseksi malliksi julkiseen toimintaan. En

kuitenkaan näe estettä sille, että tällaisessa asiassa uskotaan ehdotetunkaltainen valta Suomen Pankille

tavallisessa laissa.

Yksi varaus tässä on kuitenkin tehtävä. Taloudellisen hyödyn maksamiseen velvoittava päätös on

nähdäkseni sisällöltään sellainen, että siihen täytyy liittyä muutoksenhakuoikeus.

Muutoksenhakuoikeuden merkitykseen myös säätämisjärjestyksen kannalta on perustuslakivaliokuntakin

viitannut em. lausunnossaan vuoden 1993 valtiopäiviltä (prvl 11/93 vp). En tiedä, onko sitä tarkoitettu -

vai onko kyseessä jokin erehdys - mutta ehdotuksen 42 §:n 1 momentti näyttää viittavan siihen, että

muutoksenhakuoikeus koskisi 7 §:n 1 momentissa tarkoitettua vähimmäisvarannon pitovelvollisuutta

koskevaa päätöstä ja 7 §:n 5 momentissa tarkoitettua ulosmittausta/ulosmittauspäätöstä (?), mutta se ei

koskisi 7 §:n 4 momentissa tarkoitettua Suomen Pankin päätöstä laiminlyönnillä saadun taloudellisen

hyödyn maksamisesta Suomen Pankille. Ehkä 42 §:ssä on iässä vain painovirhe.

Valtiosäännön kannalta mielenkiintoinen säännös on ehdotuksessa vielä sen 38 §:ssä. Sen mukaan VJ

50,1 §:ssä tarkoitetulla valiokunnalla on oikeus saada pankilta kaikki sellaiset tiedot, jotka ovat tarpeen

valiokunnan tehtävien hoitamiseksi. Eduskunnan työjärjestyksen 10,3 §:n mukaan tämä valiokunta on

talousvaliokunta. Minusta ehdotettu säännös ei ole oikein asianmukainen. Eduskunnan valiokuntien

tiedonsaantioikeudesta on nyt säädetty



perustuslain tasolla. Näitä säännöksiä ovat kaikkia valiokuntia koskeva VJ 53 §, ulkoasiainvaliokuntaa

koskeva VJ 48 § sekä eri kohdat Euroopan Unionin asioiden käsittelyä koskevassa VJ 4 a luvussa.   Jos

VJ 50 §:ssä tarkoitetun valiokunnan tiedonsaantioikeuden turvaamisen katsotaan vaativan erillistä

säännöstä, on vaikea nähdä, miksi se olisi säätely- ja turvaamistavaltaan toisenlainen asia kuin muiden

valiokuntien tiedonsaantioikeudet niiden käsiteltävissä asioissa. Kysymys ei ole vain järjestelyjen

pelkästä muodollisesta "statuksesta", vaan myös siitä, onko eduskunnan valiokunnan tiedonsaantioikeus

sellainen asia, että se sopii yksinkertaisen enemmistön (kulloisenkin hallituskoalition) määrättäväksi.

Minusta valiokuntien tiedonsaantioikeus kuuluu uudistettavassakin perustuslaissa asioihin, jotka

säädetään (peruspiirteiltään) perustuslaissa. En myöskään osaa pitää Suomen Pankkia sillä tavoin

erityisenä, jotenkin eduskunnan alaisena laitoksena, että se voisi valiokunnan tiedonsaantioikeuden

järjestelyn kannalta olla erityistapaus.

Jos ehdotetunkaltaista säännöstä pidetään tarpeellisena, olisi mielestäni syytä harkita sen sijoittamista VJ

50 §:n säännökseen, esim. uudeksi lyhyeksi 3 momentiksi. Jos perustuslain muuttamista ei tässä pidetä

suotavana, voisi eräs tavalliseen lakiin soveltuva järjestely ehkä olla se, että 38 §:n tavoitetta

lähestyttäisiin toisesta suunnasta ja säännös muotoiltaisiin Suomen Pankin velvollisuudeksi toimittaa ko.

valiokunnalle kaikki tiedot, joita valiokunta tarvitsee tehtäviensä hoitamiseksi.

Mainitsen lopuksi pari yksityiskohtaa, joihin ei liity valtiosääntökysymyksiä. Ehdotuksen 2 §:n 2

momentissa lausutaan velvollisuudesta tukea "talouspolitiikan tavoitteiden saavuttamista". Sana

talouspolitiikka on tässä jätetty mielenkiintoisella tavalla täysin isännättömäksi ikään kuin

talouspolitiikka olisi samantapainen tietyn sisällön saanut arvostuspohjainen käsite kuin esim.

oikeusturva tai vaikka kuluttajansuoja. Tässä suhteessa muotoilu on toinen kuin esim. 3 §:ssä, jossa

"rahapolitiikalla" on sentään jonkinlainen vastuutaho/isäntä (“maan").

Ehdotuksen 5 §:n 2 momentin mukaan Suomen Pankki ei saa rahapolitiikkaan liittyviä tehtäviä

hoitaessaan pyytää tai ottaa vastaan määräyksiä. Perustelujen mukaan säännös tarkoittaa myös sitä, että

johtokunta ei saa ottaa ko. asioissa määräyksiä myöskään pankkivaltuutetuilta. Minusta tämän päätelmän

johtaminen juuri tai pelkästään 5 §:stä ei ole oikein vakuuttavaa siihen nähden, että 5 § :n säännös lausuu

vain sen, että " Suomen Pankki ei saa" ja lain 11 §:n mukaan pankkivaltuusto on yksi Suomen Pankin

toimielimistä. Jos halutaan painavasti



5

todeta, että pankkivaltuusto ei saa puuttua rahapoliittiseen päätöksentekoon, olisi se kai ensisijassa

perustettava 13 §:n ja 16 §:n toimivaltasäännöksiin ja siihen, että johtokunnalla on yleistoimivalta ja

pankkivaltuustolla vain ne toimivallat, jotka on erikseen osoitettu 13 §:ssä.
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Herra puheenjohtaja1

Esillä olevan lakiehdotuksen keskeinen säätämisjärjestyskysymys on,
voidaanko pankkivaltuutettujen päätösvaltaa heikentää nykyisestä tasosta tavallisella
lailla. Tällainen merkittävä päätösvallan heikennys tapahtuu ainakin muodollisesti ja
ennen mahdollista EMU-jäsenyyttä sikäli, että valtuusto menettää asemansa Suomen
rahan arvoa koskevassa päätöksentekomenettelyssä heti kun keskuspankki aloittaa
toimintansa. Näin siis Suomen jäsenyyteen katsomatta.

Muina seikkoina voidaan mainita mm. pankin norminantovalta ja virkamiesten
työtaisteluoikeuden rajoitus suhteessa yhteen perusoikeusjärjestelmään.

Suomen Pankin valtiosääntöoikeudellinen asema ja sen muut-
taminen.

Hallituksen esityksessä todetaan useassa kohtaa, että Suomen Pankin val-
tiosääntöoikeudellista asemaa ei ole tarkoituksena muuttaa. Samalla viitataan
EMU:un toteamuksin, että mikäli Suomi liittyy jäseneksi, jäsenvelvoitteiden
aiheuttamat muutokset lainsäädäntöön arvioidaan tuolloin käytettävissä olevien
tietojen pohjalta erikseen. Onkin selvää, että EMU-jäsenyyskaudella ei voida sanoa,
että Suomen Pankki toimii "eduskunnan takuulla ja hoidossa" HM 73,1 §:n
tarkoittamassa mielessä. Perustuslaki ei ottaisi lainkaan huomioon sitä uutta asemaa,
joka pankilla olisi Euroopan keskuspankin alaisuudessa.

Jo nyt esillä olevaa lakikokonaisuutta on silti syytä arvioida pankin val-
tiosääntöoikeudellisen aseman näkökulmasta. Tämä edellyttää HM 73 §:n tulkintaa:

-eduskunnan pankkivaltuutetut -nimisen instituution analyysiä :onko kyseessä
Suomen Pankin toimielin, kuten esityksessä useassa kohdassa painotetaan, vai onko
se eduskunnan toimielin. Jälkimmäisen tulkintavaihtoehdon hyväksyntä johtaisi
jatkokysymykseen : jos pankkivaltuutettujen päätösvaltaa vähennetään, onko kyseessä
sellainen välillinen eduskunnan päätösvallan heikennys, joka edellyttää perustuslain
säätämisjärjestyksen käyttämistä?

1.HM 73,1 §:n sisältö.

1 Tässä asiakirjassa on harvennettu ne kohdat, joita käsittelen puheenvuorossani.

Esko Hakkila toteaa HM 73,1 §:ää kommentoidessaan, että Suomen Pankkia
koskevilla säännöksillä pankin hoito ja valvonta on erotettu tasavallan hallituksen

johtamasta hallinnosta yleensä ja lähinnä valtiovarainhallinnosta eduskunnan
alaiseksi. Tämä sitaattiosa puuttuu hallituksen esityksestä. Ståhl-
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bergin mukaan "eduskunnan toimivalta on sääntönä"2. Perusteellisimmin tätä
asiakokonaisuutta tutkinut

Paavo Kastari luonnehtii HM73,l§:n "ylimalkaiseksi normiksi", mutta korostaa
sensijaan sitä, että eduskunta valitsee pankkivaltuusmiehet, "jotka eivät ainoastaan
valvo kiinteästi pankin toimintaa vaan myös ratkaisevat joitakin pankin asioita, joiden
joukossa on eräitä kaikkein tärkeimpiä". Kastari korostaa, että voittovaroja koskevaa
valtaa lukuunottamatta eduskunnalla ei ole muuta "välitöntä valtaa".3

Näyttää siltä, että HM 73,1 § on sisällöltään lähes tyhjä.

2. Pankkivaltuutettujen päätösvalta.

Hallituksen rahalakimuutoksen keskeisenä sisältönä on rahalain 4 §:n muutos,
jolla esityksentekovalta rahan arvon muutoksesta siirretään valtuutetuilta Suomen
Pankille. Kysymyksessä on erittäin merkittävä päätösvallan käytön muoto. Muutos
tulee sovellettavaksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän perustamisesta. Muutos on
merkittävä mm. siksi, että se tulee sovellettavaksi siihen katsomatta, tuleeko Suomesta
heti alkuvaiheessa EMUn jäsen vai ei.

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysosassa korostetaan, että Eduskunnan
pankkivaltuusto on Suomen Pankin toimielin. Toimivaltamuutos merkitsee siten
muutosta vain pankin sisällä. Kantaa ei perustella. Se on peräisin Suomen Pankki-
komitean mietinnöstä (194:12), missä kanta niinikään esitetään itsestäänselvyytenä.
Mielestäni asia ei ole täysin selvä, eikä tämä argumentti tavallisen
lainsäätämisjärjestyksen puolesta ole vakuuttava. Viittaan seuraaviin seikkoihin:

- Toimielimen nimi "eduskunnan pankkivaltuutetut" johtosäännön otsikossa
sekä Pankkivaltuusmiehet laissa Suomen Pankista (15 §) viittaa selvästi siihen, että
kysymyksessä on eduskunnan toimielin. Luontevampi nimitys, jos kyseessä olisi
Suomen Pankin toimielin, olisi "Suomen Pankin valtuusto".

Valtuuston päätösvalta on säädetty HM 73,2 §:ssä ja VJ 83 §:ssä. Se ei siten
ole rinnasteinen esim. Yleisradion hallintoneuvostoon tai KELAn valtuutettuihin, jotka
valitaan eduskunnassa, mutta eivät selvästikään ole eduskunnan toimielimiä.

-Valtuuston ("Eduskunnan pankkivaltuusmiehet") asema on säädetty laissa
Suomen Pankista käsittein, jotka eivät viittaa siihen, että valtuusto olisi Suomen
Pankin toimielin. Itse asiassa ehdotetun uuden Suomen Pankkia koskevan lain 11 §:ssä
vasta tämä asema selkeästi todetaan. 11 § verrattuna nykyiseen 15 §:ään, voidaan
nähdä valtuuston aseman kokonaismuutoksena.

-Paavo Kastari korostaa, että HM 73 , 1 §:n säännös eduskunnan asemasta on
epämääräinen, mutta korvautuu silloisten pankkivaltuusmiesten selkeillä
toimivaltuuksilla.

2 Esko Hakkila:Suomen tasavallan perustuslait, s.306. Ståhlbergin kanta on ajalta ennen hallitus-
muodon säätämistä, R. Hermansonin juhlakirjassa 1916 s .326.
3 Paavo Kastari: Suomen valtiosääntö, s.243
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-valtuuston asiana on HM 73,1 §:n mukaan valvoa Suomen Pankkia. Saman
suuntaisesti säädetään VJ 83,1 §.ssä. Voidaan ajatella, että se valvoo pankkia
nimenomaan eduskunnan nimiin ja siten pankin ulkopuolisena toimielimenä.

On siis olemassa perusteita katsoa, että Eduskunnan pankkivaltuutetut
toimielimenä on eduskunnan toimielin vähän samaan tapaan kuin eduskunnan
palkkavaltuuskunta aikanaan oli.

Jos päätellään näin, on kysyttävä, millä tavoin valtuutettujen päätösvallan
merkittävä vähentäminen vaikuttaa rahalakimuutoksen käsittelyjärjestykseen. Totean
tässä, että valtuuston toimivallan lisäys nimitysvallan johtokunnan jäseniä koskevalla
esityksenteko-oikeudella tuskin kompensoi tätä muutosta.

Voidaan päätellä ainakin kahdella tapaa : valta vaikuttaa Suomen rahan
ulkoiseen arvoon on eduskunnalle kuuluvaa välillistä päätösvaltaa Suomen pankissa
vakuutettujen toimesta. Kun tätä valtaa vähennetään, kyseessä on eduskunnan vallan
vähennys, joka vaatii poikkeuslain tai

HM 73,1 § on perussäännös siitä, mitä päätösvaltaa pankkivaltuustolla on.
Kun säännös säädettiin, valtuus miehillä ei ollut päätösvaltaa Suomen rahasta. Sen
valtuusmiehet saivat myöhemmin säädetyllä tavallisella lailla. Kun tämä päätösvalta
ja eduskunnan välillisen päätösvallan lisä on säädetty tavallisella lailla, sen
käyttämistä voidaan muuttaa niin ikään tavallisella lailla. Alkuperäisen rahalain
(21.12.1925) mukaan pankkivaltuusmiehet hyväksyivät virallisten kultapitoisuuksien
alapuolella olevan vaihtorahan lyömisen. 1931 pankkivaltuusmiehet pääsivät
vaikuttamaan rahan arvoon kriisioloissa (30.10.1931). Lainsäädäntöä muutettiin
edelleen myöhemmillä muutoksilla, kunnes tultiin nykyiseen järjestelmään.

On syytä huomata, että ns. kellutusvaiheessa pankkivaltuutetut menettivät
välillisesti päätösvaltansa, koska Suomen markan arvo saattoi vaihdella vapaasti.
Kellutuksen mahdollistaneen lainsäädäntömuutoksen yhteydessä ei katsottu, että tämä
tosiasiallinen muutos valtuutettujen päätösvaltaan olisi vaatinut
perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä.

Edelleen voidaan viitata perustuslakivaliokunnan lausuntoihin (mm. 17/1992),
joissa korostettiin, että markan maininta perustuslaissa ei merkitse sitä, että markkaa
koskevia päätösvaltasuhteita ei voitaisi säännellä tavallisessa laissa. Valtasuhteet ovat
lainsäätäjän harkinnassa, eikä ylivaltiollista päätösvallan käyttöä ole toteutettu
(suhteessa EMS ja ERM, PeVL 7/1996).

Merkille voidaan panna myös perustuslakivaliokunnan kannanotto 37/1992,
kun vakuusrahasto siirrettiin pois valtuutettujen välittömästä valvonnasta.
Poikkeuslailla (uuden budjetin ulkopuolisen rahaston perustaminen oli
käsittelyjärjestyksen syy) toteutettu järjestely oli muutettava vain uudella
poikkeuslailla, koska eduskunnan vaikutusvaltaa heikkeni. Tämän tapauksen
korostaminen ennakkotapauksena - toisin kuin kaksi edellistä - näyttäisi viittaavan
poikkeuslain tarpeeseen myös nyt esillä olevassa tapauksessa.



3. Eduskunnan Pankkivaltuuston aseman sääntely pankkilain 11 S:ssä.

Lakiehdotuksen (Laki Suomen Pankista) 11 §:n mukaan "Suomen Pankin
toimielimiä ovat pankkivaltuusto ja johtokunta sekä tilintarkastajat." Muutoksessa
hämmästyttää ensikin se, että laissa ei käytetä nimeä eduskunnan pankkivaltuusto
(kuten esim. nykyisessä laissa 15§ "pankkivaltuusmiehet" ja nykyisessä rahalain
4§:ssä sekä rahoitustarkastuslaissa). Nimitystä Eduskunnan pankkivaltuusto tai -
pankkivaltuusto ei ole nähdäkseni käytetty perustus lakitasossa, joten tuon etuliitteen
"eduskunnan" pois jättäminen ei sellaisenaan ole valtiosääntökysymys. Se voi
kuitenkin olla signaali siitä, että eduskunnan toimielintä ollaan muuttamassa Suomen
Pankin toimielimeksi.

Kuten edellä jo on selostettu, on olemassa perusteita katsoa, että Pankki-
valtuusto on eduskunnan toimielin. Mikäli tämä tulkintalinja hyväksytään, lienee
selviö, että eduskunnan toimielimen muuttaminen Suomen Pankin toimielimeksi
voidaan toteuttaa vain poikkeuslailla, mieluiten pysyvällä perustuslain muutoksella.
Jos taas valtuusto luonnehditaan selkeästä Suomen Pankin toimielimeksi, joka
itsenäisesti valvoo pankkia ja tekee erinäisiä esityksiä, muutos on säädettävissä
tavallisena lakina. Olennaisena pidän sitä, että valtuustolla säilyy HM 73,1 §:ssäja
valtiopäiväjärjestyksessä säädetty valvontavalta.

Muita seikkoja

4.Suomen Pankin säädösvalta.

Pankkilakiehdotuksen 7 §:ssä säädetään Suomen Pankille kuuluvasta vä-
himmäisvarantoja koskevasta säädösvallasta. 16 §:n 3 momentin mukaan johtokunta
voi antaa tarkempia määräyksiä pankin yksiköiden ja pankin palveluksessa olevien
tehtävistä ja toimivallasta.

Hallituksen esityksen säätämisjärjestysosassa viitataan perustuslakivalio-
kunnan lausuntoon, jossa on vahvistettu periaate, jonka mukaan Suomen Pankille ei
periaatteessa voida delegoida norminantovaltaa. Kun nyt on kysymyksessä
poikkeuslailla suoritetun delegoinnin siirto uuteen lakiin lähes sellaisenaan, siirto
voidaan suorittaa tavallisella lailla. Olen tästä asiasta ns. aukkoteorian kannalta
samalla kannalla.

Henkilökohtaisesti en pidä johdonmukaisena tulkintaa, jonka nojalla
eduskunnan (ylimmän lainsäädäntöelimen) valvonnassa olevalle toimielimelle ei voida
delegoida lainsäädäntövaltaa (4/1957), kun sitä voidaan delegoida esim.
parlamentaarisen ohjausvallan ulottumattomissa oleville keskusvirastoille. Uskoakseni
koko teoria perustuu Veli Merikosken valtiosääntöoikeudelliseen oivallukseen, joka on
päähänpiston luontoinen.

# * #

Varantojärjestelmää arvioitiin aikanaan perustuslakivaliokunnassa myös
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omaisuudensuojakysymyksenä, eikä velvoitteen katsottu vaativan poikkeuslain
käyttämistä.

7 §:n 4 momentissa säädetään sanktioluontoisesta taloudellisen hyödyn
menettämisestä. Mielestäni se voidaan säätää omaisuudensuojan estämättä tavallisena
lakina, kun päätöksestä on säädetty 42,1 §:ssä muutoksenhakumahdollisuus
KHO:teen.

5. Työtaisteluoikeuksien rajoitussäännökset.

Pankkia tarkoittavassa laissa rajoitetaan ensinnäkin ns. työnantajavirka-
miesten työtaisteluoikeutta. Tätä merkittävämpi on 25 §:n säännös. Sen mukaan
työtaistelutoimet, jotka haittaisivat Suomen Pankin laissa säädettyjen tehtävien
hoitamista siten, että niistä voisi aiheutua huomattavaa vahinkoa maalle tai vakavaa
häiriötä maksu- tai rahoitusjärjestelmän toiminnalle taikka vakava uhka Suomen
Pankin turvallisuudelle, ovat kiellettyjä. Säännös ei erottele virkamiehiä
yksityisoikeudellisissa työsuhteissa olevista henkilöistä.

Tällaisia työtaisteluoikeuksien rajoituksia on säädetty mm. tasavallan
presidentin kansliaa ja eduskunnan virkamiehiä koskevalla tavalla tavallisessa
lainsäätämisjärjestyksessä ennen perusoikeusuudistusta. Uuden HM 10 a §:n 2
momentissa on vahvistettu ammatillinen yhdistymisvapaus ja vapaus järjestäytyä
muiden etujen valvomiseksi. 1 momentissa vahvistetaan mielenosoitusvapaus.

Voidaan esittää kysymys, voidaanko työtaistelukieltoja uudessa perus-
oikeusjärjestelmässä säätöä tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. Jos tarkastellaan
uuden HM 11 luvun esitöitä, havaitaan, että eräissä valiokuntien lausuntoihin
liitetyissä eriävissä mielipiteissä vaadittiin työtaisteluoikeuden nimenomaista
perustuslain suojasäännöstä. Tätä oli esitetty perusoikeusuudistuksen valmistelun eri
vaiheissa mutta tuloksetta. Ns. lainsäätäjän tahtona on siis ehkä pidettävä sitä, että
työtaisteluoikeus ei ole perustuslain turvaama oikeus. Itse olen kyllä vanhastaan ollut
toisella kannalla : kansalaisen vapauden suojasta ja yhdistymisvapauden suojasta
voidaan johtaa työtaisteluvapauden perustuslainsuoja. Tätä tulkintaani vahvistaa
nyttemmin perustuslakiin tulleet uudet säännökset ammatillisesta järjestäytymisestä.
Samaa voidaan todeta mielenosoitusvapaudesta jonka voidaan ehkä sanoa merkitsevän
jonkinasteista turvaa esim. solidaarisuutta osoittaville työtaistelutoimille (ns.
mielenosoituslakoille).

2 momentissa vahingonkorvausvastuun laajentaminen työtaistelutilanteissa
rajoitetaan virkamiehiin.

3 momentissa asetetaan velvoitteita kolmansille osapuolille, joiden työ-
taistelutoimi voi olennaisesti haitata Suomen Pankin tehtävien hoitamista. Vastaava
säännös on säädetty tavallisessa laissa ennen perusoikeusuudistusta. Myös tämä
säännös merkitsee käytännössä työtaisteluoikeuden rajoittamista.



Helsingissä 6 päivänä helmikuuta 1997

Ilkka Saraviita
Julkisoikeuden professori
Jean Monnet Chair

Suomen Pankkia koskeneita perustuslakivaliokunnan kannanottoja4

Raha, rahayksikkö, HM 72, HM 73, Suomen Pankki, pankkivaltuusto.

Hallituksen esityksessä ehdotettiin täsmennettäväksi Suomen Pankin oikeutta olla
tilapäisesti noudattamatta valtioneuvoston vahvistamien markan ulkoisen alueen
vaihtelualueen rajoja valuuttamarkkinoilla sattuneen vakavan häiriön vallitessa.
Valtioneuvosto voisi pysyttää Suomen Pankilla tämän oikeuden olemaan toistaiseksi

voimassa.

Perustuslakivaliokunta totesi HM 72 selkeänä tarkoituksena olevan jättää markan
ulkoisesta arvosta päättäminen suoritettavaksi tavallisella lailla. Säännöksestä ei
saateta Johtaa vaatimuksia esimerkiksi siihen nähden, minkälaiset eri toimielinten
(pankki, valtioneuvosto, eduskunta) toimivalta suhteiden tulisi olla päätettäessä
markan arvon muutoksista. Järjestely oli valtiosääntöoikeudellisesti ongelmaton li-
säksi HM 73 kannalta (perussäännös Suomen Pankista). Laki voitiin käsitellä
tavallisena lakina. Valiokunta kuitenkin kiinnitti huomiota eräisiin avoimiksi tai
tulkinnanvaraisiksi jääviin toimivaltasuhteisiin päätettäessä Suomen Pankin
lausunnosta.

Prvl 17/1992
-------------------------------

Suomen Pankki, omaisuudensuoja, käyttövapaus, HM 6, delegointi,
Ihmisoikeussopimus, oikeusturva.

4
 Alleviivaukset tämän kirjoittajan.

Hallituksen esityksen mukaan Suomen Pankki sai oikeuden määrätä talletuspankki,
luottolaitos ym. pitämään Suomen pankissa korotonta vähimmäisvarantoa. Suomen
Pankki määräisi varannon laskemisperusteet
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sekä antaisi muut varantovaatimuksen soveltamiseksi tarpeelliset määräykset ja ehdot
mm. viivästyskorkoihin. Valiokunnan mukaan lakiehdotusta oli arvioitava omaisuuden
käyttörajoitussääntöjen näkökulmasta (omaisuuden normaali, kohtuullinen ia järkevä
käyttö). Esitys ei rajoittanut omaisuudensuojaa ts. täytti nämä edellytykset (viittaus
lausuntoon 4/1957). Valiokunta totesi, että omaisuus on suojattu "lain mukaan".
Viittauksin lausuntoihinsa 4/1957 ia 1/1984. joissa oli todettu, ettei Suomen pankki
kuulunut niiden viranomaisten joukkoon, joille voidaan luovuttaa aineellista
lainsäädäntövaltaa, joten esitys edellytti perustuslain säätämisjärjestyksen käyttämistä.

Valiokunta kiinnitti huomiota siihen, ettei lakiehdotus sisältänyt
muutoksenhakusäännöksiä. Myös tämä seikka osaltaan vaikutti perus-
tuslainsäätämisjärjestyksen käyttämiseen.
Valiokunta huomautti muutoksenhakusäännösten puuttumisen mahdollisesti olevan

merkityksellinen seikka myös Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan kannalta.
Lakiehdotuksen säännökset viivästyskorosta eivät vaikuttaneet käsittelyjärjestykseen.

Prvl 11/1993
----------------------------------

Raha, markan ulkoinen arvo, ERM, EMU, suvereniteetti, täysivaltaisuus, val-
tioneuvoston yleisistunto, ylikansallisuus, valtiosopimus, Eurooppa-neuvosto,
konvergenssi, lähentymisperuste.

Hallituksen esityksessä 9/1996 laiksi rahalain muuttamisesta lainsäädäntöä esitettiin
muutettavaksi, jotta Suomella on lainsäädännölliset valmiudet liittyä aikanaan
Euroopan valuuttajärjestelmään (EMS) kuuluvaan valuuttakurssijärjestelmään (ERM)
tai muuhun valuuttakurssijärjestelmään sitten, kun edellytysten markan kurssin
kiinnittämiselle katsotaan olevan olemassa. Lakiehdotuksen mukaan päätökset markan
ulkoisesta arvosta tekee valtioneuvosto Suomen Pankin esityksestä. Esityksen tekisivät
Suomen pankin pankkivaltuutetut Suomen Pankin johtokunnan ehdotuksen perusteella
Valtioneuvosto voisi Suomen pankin esityksestä valtuuttaa valtiovarainministeriön
päättämään ERM:n puitteissa tehtävistä muutoksista markan ulkoiseen arvoon.
Perustuslakivaliokunta piti esitystä valtiosääntöoikeudellisesti merkittävänä kolmesta

syystä. Lakiehdotusta on arvioitava hallitusmuodon 72 §:n kannalta, jonka mukaan
"lailla säädetään, miten markan ulkoisesta arvosta päätetään”. Jos Suomi liittyy
valuuttakurssijärjestelmään, olisi noudatettavana säännös, jonka perusteella
valtioneuvosto voisi valtuuttaa valtiovarainministeriön päättämään tämän järjestelmän
puitteissa tehtävistä kurssimuutoksista ja muutoksista vaihtelualueen rajoihin. Tätä
valtuutussäännöstä tulee arvioida hallitusmuodon



40 §:n 2 momentin kannalta.

Kansallinen päätöksentekomenettely.

Viittauksin mietintöön 17/1990 valiokunta totesi tarkentaneensa HM 72 §:n tulkintaa
siten, ettei pykälä ("lailla säädetään") ulotu tilanteisiin, joissa markan ulkoisesta
arvosta päättäminen kuuluisi ylikansalliselle toimielimelle. Tällaista tilannetta tulisi
valiokunnan mukaan arvioida ainakin hallitusmuodon 1 ja 2 §:n kannalta. Valiokunta
on todennut lisäksi, ettei pykälästä saateta johtaa vaatimuksia esimerkiksi siihen
nähden, minkälaiset eri toimielinten toimivaltasuhteiden tulisi olla markan ulkoisesta
arvosta päätettäessä. Päätösvaltajärjestelmä on selkeästi lainsäätäjän harkinnassa.
Lakiehdotus sisältää riittävän täsmälliset säännökset., joten ehdotus on tältä kannalta
HM 72 §:n mukainen. Pankkivaltuuston asema vastasi HM 73 §:n ja VJ 83 §:n
säännöksiä. Valtioneuvostolle säädettävää valtuutta tuli arvioida HM 40 §:n 2
momentin kannalta. Yleisistunnossa ratkaistaan " laajakantoiset ja periaatteellisesti
tärkeät asiat ja ne muut asiat, joiden merkitys sitä vaatii". Ehdotettu valtuutus oli laa-
juudeltaan arveluttava. Tietyin edellytyksin valtuutus voitiin katsoa moitteettomaksi,
mutta sanamuotoa oli täsmennettävä.

Valuuttakurssijärjestelmään liittyminen.

Euroopan valuuttakurssijärjestelmä perustuu Eurooppa-neuvoston päätöslauselmaan
EMS:n perustamisesta (5.12.1978) ja siihen pohjautuvaan jäsenvaltioiden
keskuspankkien väliseen sopimukseen. Ranskan perustuslakineuvosto oli todennut
päätöksen merkitsevän poliittisluonteista julistusta, eikä sitä niin ollen pidetty Ranskan
perustuslain valossa itsenäisiä oikeusvaikutuksia omaavana kansainvälisenä
sopimuksena.
EU:n jäsenyyteen ei kytkeydy muodollista velvoitetta liittyä EMS:ään. Suomen

Pankki liittyi EMS sopimukseen vuoden 1995 alusta. Mm. Suomi ei ole liittynyt ERM:
ään.
EMS ja ERM vaikuttavat EY:n perustamissopimuksen EMUa koskevien säännösten

taustalla.. Valiokunta viittasi lähentymisperusteeseen 109 j artiklassa. Valiokunta esitti
tulkintoja tästä artiklasta. Säännöksen tulkinnanvaraisuus ei ollut
valtiosääntöoikeudellisesti merkittävä seikka. Oleellista on, että jäsenvaltio voi olla
osallistumatta ERM:ään, Perustamissopimuksen määräykset EMU:sta eivät ole luoneet
jäsenvaltioille oikeudellista velvollisuutta liittyä ERM:ään, joka on yhteisön oikeuden
ulkopuolinen järjestely. Lakiehdotuksen käsittelyjärjestys määräytyy siten sen
mukaan, miten ERM:ään osallistumisen vaikutuksia on arvioitava perustuslakiemme
osalta.
Järjestelmän puitteissa määritellään markan keskuskurssi suhteessa ecuun. Val-

tiosäännön kannalta keskeiseksi muodostuu kysymys, merkitseekö ERM:ään
liittyminen sitä, että markan ulkoisesta arvosta päättäminen kuuluisi ylikansalliselle
toimielimelle tai että järjestely jostakin muusta syystä olisi ristiriidassa
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täysivaltaisuutta koskevien hallitusmuodon 1 ja 2 §:n säännösten kanssa. Liitty-
mismenettely käynnistyisi ERM:n tasolla Suomen valtiovarainministeriön pyynnön
perusteella. Valiokunta kuvasi menettelyn yksityiskohtaisesti. Päätökset tehtäisiin
yksimielisyysperiaatteella rahapoliittisen komitean suorittaman valmistelun pohjalta.
Yksimielisyysvaatimus koskee niin markan keskuskurssia suhteessa ecuun kuin tämän
perusteella määräytyviä kahdenkeskisiä kursseja. ERM merkitsee rajoitusta
kansallisille päätöksentekijöille. Se on sikäli merkittävä, että Suomen ei ole
mahdollista päättää itsenäisesti valuuttansa ulkoisesta arvosta. Toisaalta valtioiden
itsenäinen liikkumavara on nykyaikana muutenkin rajoittunut olennaisesti. Suomea
esimerkiksi sitoo EY:n perustamissopimuksen 109 m artikla, joka edellyttää
jäsenvaltion pitävän valuuttakurssipolitiikkansa yhteistä etua koskevana asiana.
Yksimielisyysvaatimus suhteellistuttaa liittymisestä aiheutuvan
päätöksentekorajoitusten merkitystä. Kun viimekätinen päätösvalta jäi Suomen
viranomaisille, kyseessä ei ollut päätöksenteon siirtyminen ylikansalliselle
toimielimelle eikä liittyminen muutoinkaan ole ristiriidassa HM 1 ja 2 §:n kanssa.
Lakiehdotuksen 4 §:n 1 momentti on sillä tavoin avoin, ettei siinä mitenkään rajata

valtioneuvoston ja Suomen Pankin päätösvaltaa. Valiokunta huomauttaa, ettei
perustuslain mukaan valtioneuvoston päätöksellä voida jättää markan ulkoista arvoa
määräytymään jonkin sellaisen järjestelmän perusteella, jossa päätösvalta kuuluisi
ylikansalliselle toimielimelle.

PeVL 7/1996
------------------------------------------------------

Eduskunnan budjettivalta, finanssivalta, budjetin ulkopuolinen rahasto, eduskunnan
valta, kertomus, aukkoteoria, valtioneuvosto, pankkivaltuutetut, talousvaliokunta.

Hallituksen esityksessä ehdotettiin valtion vakuusrahastosta annettua lakia
muutettavaksi siten, että rahasto siirretään eduskunnan alaisuudesta valtioneuvoston
alaisuuteen. Rahaston valtuuksia pankkituen ym. myöntämiseen nostettiin 20
miljardista markasta 50 miljardiin markkaan.

Kun rahaston hallinto oli perustettu pankkivaltuutettujen hallintoon, siirto
valtioneuvoston hallintoon merkitsi niin ikään sellaista eduskunnan (finanssi)vallan
kavennusta, että laki vaati perustuslain säätämisjärjestyksen. Kysymys oli tälläkin
kohtaa perusoikeuspoikkeuksen laajentamisesta. Kertomus rahaston toiminnasta
(viittaus prvl 2/1989) voitiin säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä:
"säätämisjärjestysarvioinnissa on keskeinen merkitys annettava sille seikalle, millä
tavoin kertomus liittyy perustuslaeissa säädettyihin eduskunnan ja hallituksen välisiin
suhteisiin. "Eduskunnalla tulee olla riittävät kei-



not seurata valtioneuvoston toimintaa. Kertomus on yksi tässä tarkoituksessa
kyseeseen tuleva keino. Valiokunta edellytti - säädöstekstin ollessa
tulkinnanvarainen -, että kertomuksen antaa valtioneuvosto. Valiokunta
analysoi yksityiskohtaisesti keinoja, jolla eduskunnan asema rahaston
toiminnan valvonnassa voidaan turvata. Valtioneuvoston päätökset voitaisiin
tehdä "eräänlaisin eduskuntaehdoin" (jälkitarkastusmenettely). Rahastoon
voitaisiin perustaa valvova ja neuvoa-antava periaatekysymyksiin paneutuva
toimielin.

Valiokunta piti mahdollisena talousvaliokunnan aseman sääntelyä sa-
manlaiseksi kuin ulkoasiainvaliokunnan. Eduskunnan tietojensaantioikeuteen
(myös salassa pidettävät tiedot) kiinnitettiin huomiota. Huomiota kiinnitettiin
VJ 53:ään (viittaus prvm 7/1990). Joidenkin tietojen kuuluminen esim. liike
tai pankkisalaisuuden piiriin ei sinänsä voi olla perustuslain mukainen
peruste jättää antamatta ne ao. valiokunnalle.

Prvl 37/1992
-----------------------------------------

Budjettivalta, rahasto, pankkivaltuutetut, aukkoteoria, poikkeuslaki,
eduskunnan valta, VJ 53.

Lausunto hallituksen esityksestä 379/1992 valtion vakuusrahastosta annetun
lain ja talletuspankkien toiminnasta annetun lain muuttamisesta. Esityksessä
ehdotettiin valtion vakuusrahastosta annettua lakia muutettavaksi rahaston
johtokunnan ja rahaston henkilöstöä koskevien säännösten osalta. Lakiin
esitettiin otettavaksi säännökset erityistarkastusten tekemisestä
tukitoimenpiteiden kohteena olevassa pankissa sekä rahaston
osallistumisesta pankkitukimäärärahojen käyttöä koskevien päätösten
valmisteluun ja tällaisen tuen käytön valvontaan. Nyt esillä olleella esityksellä
pankkivaltuutetut irroitettiin rahaston valvonnasta. Sen sijaan valtioneuvosto
asettaa eduskunnan vaalikaudeksi 17-jäsenisen hallintoneuvoston ja
talousvaliokunnalle annettiin tietojensaantioikeus. Parlamentaaristen
voimasuhteiden mukaan koottu hallintoneuvosto merkitsi sitä, että
eduskunta ei enää valtioelimenä olisi välittömästi osallisena
hallintoneuvoston asettamisessa. Tällainen sinänsä eduskunnasta välittyvä,
mutta eduskunnan varsinaisesti valtioelimenä sivuuttava vaikuttaminen
hallintoneuvostoa asetettaessa ei ole riittävä vastapaino eduskunnan
valitsemien pankkivaltuutettujen aseman muutokselle. (Talousvaliokunnan)
lausuntopyynnössä maini-
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tut muutokset vaativat näin ollen perustuslainsäätämisjärjestyksen. Riittävää
sensijaan olisi, että eduskunta itse valitsee kokoonpanoltaan
lausuntopyynnössä tarkoitetun hallintoneuvoston. Koska rahaston silloinen
hallintoneuvosto oli eduskunnan asettama, tällaista uudelleen muotoiltua
valintatehtävää ei ole pidettävä sellaisena uutena tehtävänä, jollaisen
antamista eduskunnalle vaatisi perustuslainsäätämisjärjestyksen.

Prvl 2/1993
---------------------------------------------

Virkamies,   erittelyvirat,  delegointi

Hallituksen esityksessä 349/1992 ehdotettiin valtion virkamieslakiin
muutoksia: erittelyvirkoja vähennettäisiin, virkojen täyttömenettely
säädettäisiin asetuksen tasolla ja virkamies voitaisiin suostumuksensa
mukaisesti määrätä määräajaksi työskentelemään paitsi toisessa valtion
virastossa, myös muun työnantajan kuin valtion palveluksessa.
Perustuslakivaliokunta ei ole havainnut lakiehdotuksessa sellaista, jonka
voitaisiin katsoa olevan merkityksellistä valtiosääntöoikeudelliselta kannalta.

Prvl 3/1993
------------------------------------------------

Delegointi, Suomen Pankki, direktiivi, säätämisjärjestys, vallanjako, norminantovalta,
toimeenpanovalta

Hallituksen esityksessä 7/1996 ehdotetaan säädettäväksi laki sijoituspalvelu-
yrityksistä. Lailla pääasiallisesti pantaisiin täytäntöön neuvoston direktiivi sijoi-
tuspalvelujen tarjoamisesta arvopaperimarkkinoilla.
Esityksen valtiosääntöoikeudellinen merkittävyys johtuu siitä, että lakiehdotuksiin

sisältyy norminantovaltuuksia sekä Suomen Pankille että sen yhteydessä toimivalle
rahoitustarkastukselle.
Kysymys on siitä, missä määrin aineellisena pidettävää norminantovaltaa ylipäätään

voidaan uskoa muille kuin sellaisille toimielimille, joille joko perustuslain mukaan
(tasavallan presidentti ja valtioneuvosto) tai tavanomaisen käytännön (sic) perusteella
(ministeriöt) voi kuulua alemmanasteista säädösvaltaa. Kysymyksen taustalla on
näkemys, jonka mukaan näiden mainittujen, eräänlaisten varsinaisten säädösvallan
käyttäjien piirissä säädösvalta on tavalla tai toisella parlamentaarisen vastuukatteen
alaista, kun taas muiden eli ministeriön alaisten ja kokonaan ministeriöhallinnon
ulkopuolisten toimielinten norminanto on sen ulottumattomissa.



Aineellisella norminantovallalla tarkoitetaan toimivaltaa antaa yleisesti sitovia sääntöjä
eli aineellisia oikeusnormeja, jotka vaikuttavat yksityisen oikeusasemaan tai muutoin
koskevat lainsäädäntövallan alaan kuuluvia seikkoja. Lainsäädäntövallan delegointi
merkitsee sitä, että valtuuden saava toimielin voi asettaa yleisiä aineellisoikeudellisia
oikeusnormeja. Tämä ei puolestaan hallitusmuodon 2 §:n vallanjakosäännökset
huomioon ottaen suoranaisesti kuulu toimeenpanovallan käytön piiriin, minkä vuoksi
lainsäädäntövallan delegoinnille on asetettu melko ahtaat edellytykset. Mitä
täsmällisempi sisällöltään ja rajatumpi sovellutusalaltaan lain valtuutussäännös on ja
mitä vähäisempi on delegoitavan sääntelyn asiallinen merkitys, sitä alemmalle tasolle
säädösvaltaa voidaan siirtää.
Delegointia koskevaa perusasetelmaa hämärtää se, että hallinnollista toimivaltaa on

mahdollista käyttää myös määräysten muodossa, esimerkiksi teknisluonteisina
täytäntöönpanomääräyksinä. Siten kaikessa varsinaisten säädösvallan käyttäjien piirin
ulkopuolelle uskotussa määräystenantovallassa ei ole kysymys lainsäädäntövallan
delegoinnista valtiosääntöoikeudellisesti merkittävässä mielessä.
Perustuslakivaliokunta on eri yhteyksissä todennut Suomen Pankin jäävän niiden

hallintoviranomaisten piirin ulkopuolelle, joille hallitusmuodon periaatteiden mukaan
voidaan luovuttaa aineellista lainsäädäntövaltaa (esim. PeVL 1171993). Mitään
valtiosääntöön perustuvaa syytä tämän kannan muuttamiseen ei valiokunnan mielestä
ole. Myös rahoitustarkastus jää tämän piirin ulkopuolelle. Kummallekin toimielimelle
esitettiin säädettäväksi aineellista norminantovaltaa, josta oli siis säädettävä
perustuslain säätämisjärjestyksessä. Lait sisälsivät myös sellaista määräysten ja
ohjeiden antovaltaa, jota ei voitu pitää aineellisena lainsäädäntönä (teknis- ja
täytäntöönpanon luontoista norminantovaltaa, joka soveltuu toimeenpanovallan
käyttöön).
Valiokunta arvioi sitä, muuttuisiko käsittelyjärjestys, jos norminantovalta annettaisiin

varsinaisten säädösvallan käyttäjien piiriin. Viittauksin PeVL 19/1994 selviteltiin
lainsäädäntövallan delegoimisen rajoitussääntöjä (mm. perusoikeuksiin kajoavat
säännökset). Valiokunta löysi lakiehdotuksista erinäisiä säännöksiä, jotka eivät
täyttäneet delegointia koskevan täsmällisyys-avoimuus-perusteen vaatimuksia. Toisin
sanoen eräät valtuutukset olivat yksilöimättömyydessään liian avoimia. Eräs suositeltu
yksilöimiskriteeri oli valtuutuksen kytkeminen jo annettuun direktiiviin. Eriävässä
mielipiteessä tätä määrittelyperustetta ei hyväksytty.
Rahoitustarkastus olisi oikeutettu myöntämään sijoituspalveluyritykselle luvan

noudattaa lain vakavaraisuutta ja riskien hallintaa koskevien säännösten asemesta
soveltuvin osin luottolaitostoiminnasta annetun lain säännöksiä. Valiokunnan mukaan
tällainen lainvalintasäännös on mahdollista sijoittaa tavalliseen lakiin vain, jos
poikkeusluvan myöntäminen sidotaan itse laissa rahoitustarkastuksen harkintaa
rajoittavasti oikeudellisiin edellytyksiin.
Valiokunta viittasi hallitusmuodon 92 §:stä ilmenevään hallinnon lainalaisuus-

periaatteeseen ja totesi rahoitustarkastukselle tulevan riskien määrittely valtuuksien
soveltuvan huonosti tähän periaatteeseen (sitovasti määritelty riskitaso sil-
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loin, kun arvio osoittautuu virheelliseksi). Olisi asianmukaisempaa, että valtuudet
annettaisiin asianomaiselle ministeriölle. Tämä ei kuitenkaan ollut
säätämisjärjestyskysymys.

PeVL 12/1996
-------------------------------
Delegointi, direktiivi, aineellinen lainsäädäntövalta, hallinnon lainalaisuusperiaate,
HM 92.

Hallituksen esityksessä ehdotetaan muutettavaksi luottolaitostoiminnasta annettua
lakia. Rahoitustarkastus (Suomen Pankin alaisena) antaisi tarkemmat määräykset
riskien laskemisesta ja markkinariskien rajoittamisesta suhteessa luottolaitoksen omien
varojen määrään.
Valiokunta viittasi lausuntoonsa 12/1996 tulkintasääntöjen osalta. Valiokunta katsoi

niiden perusteella että pääosa määräystenantovaltuuksista sopi teknis- ja
täytäntöönpanoluonteisina hallinnollisen toimeenpanovallan käyttöön.
Lakiehdotukseen sisältyi myös norminantovallan alaan kuuluvia valtuutuksia. Kun

laissa vaadittaisiin, että luottolaitoksella on omia varoja riittävästi riskien kattamiseksi,
voisi rahoitustarkastus valtuussäännöksen nojalla määrätä, mikä määrä omia varoja on
tässä mielessä riittävä. Rahoitustarkastus voisi käytännössä määrätä mikä määrä omia
varoja on tässä mielessä riittävä. Rahoitustarkastus voisi käytännössä määrätä
riittävyyden tason kuta kuinkin rajoituksitta. Valtuudet mahdollistavat aineellisena
pidettävän norminantovallan ja johtavat vaatimukseen perustuslainsäätämisjärjestyksen
käyttämisestä. Valiokunta viittaa lisäksi edellä mainitussa lausunnossa käsitellyt
hallinnon lainalaisuusperiaatteen merkitykseen.
Eräät valtuutukset varsinaisten lainsäädäntövallan käyttäjien piiriin olivat sisällöltään

niin väljiä, että ne olivat yhteensopimattomia delegoinnin sallittavuuden rajoihin.
Valiokunnan mielestä valtuutusten täsmentämiseksi olisi valtiosäännön kannalta
riittävää esimerkiksi sitoa niiden käyttäminen laissa joihinkin asiallisiin edellytyksiin
tai rajoituksiin taikka siihen, mikä on tarpeen asianomaisissa, jo annetuissa
direktiiveissä asetettujen vaatimusten täyttämiseksi.

PeVL 13/1996.
------------------------------------------

Delegaatio,  oikeusturva, pakkolaina.

Suomen Pankki ei kuulu niihin hallintoviranomaisiin,   joille voidaan siirtää
aineellista lainsäädäntövaltaa.
Hallituksen esityksen 23/1957 mukaan (10 §) Suomen pankin asiana oli mm.
määrätä, minkä perusteiden mukaan ja mistä ajankohdasta lukien
rahalaitoksen ja keskusosuuskunnan olisi suoritettava korkoa kassava-
rantotililtä puuttuvasta määrästä. Näitä seikkoja koskeva päätös sisälsi
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valiokunnan mukaan oikeussäännöksiä. Tämä taas merkitsisi sitä, että
Suomen Pankin päätös "olisi lainsäädäntöä aineellisessa merkityksessä" ja
ristiriidassa HM 2 §:n 2 momentissa säädetyn lainsäädäntövallan käyttöä
sekä HM 28 §:ssä olevan asetuksenantovallan käyttöä koskevan säännöksen
kanssa. (Prvl 4/1957). Koska koron maksajalla ei ollut muu-
toksenhakuoikeutta korkoa koskevaan Suomen Pankin päätökseen, laki
katsottiin hallitusmuodon vastaiseksi myös tässä suhteessa. Asiaan vaikutti
se, että toimenpiteellä kajottaisiin pakkolainan tavoin omaisuuden
vallintaoikeuteen.

Lausunnossa 4a tulkinnasta pidettiin kiinni. Kun aineellinen lainsää-
däntövalta oli muutetussa säädöstekstissä poistettu, laki voitiin tässä
suhteessa säätää tavallisena lakina. Lausunnossa korostettiin myös oi-
keusturvasäännösten merkitystä. Kun korkoprosentti esitettiin muutetussa
versiossa säädettäväksi suoraan laissa, ei oikeusturvan järjestämistarvetta
sen osalta enään ollut. Kun Suomen Pankki kuitenkin edelleen saattoi tehdä
yksityisiä pankkeja koskevia päätöksiä, joista hallintovalituslain nojalla voitu
valittaa, laki oli hallitusmuodon vastainen (vaati perustuslain
säätämisjärjestyksen).

Prvl 4/1957 ja Prvl 4a/1957

---------------


