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Perustuslakivaliokunnalle

Lausuntona hallituksen esityksestä laiksi Suomen Pankista sekä eräiksi siihen
liittyviksi laeiksi (HE 261/1996 vp) esitän kunnioittavasti seuraavaa.

Lausuntoni perustuu lähiaikoina julkaistavan tutkimukseni "EMU ja Suomen
valtiosääntö" käsikirjoitukseen.

1. Uudistuksen lähtökohdat

Suomen Pankkia koskevan lainsäädännön uudistamista koskeva hallituksen
esitys vastaa pitkälti vuosina 1993–1994 toimineen Suomen Pankki -komitean
ehdotuksia.1 Komitea omaksui ehdotustensa lähtökohdiksi uudistuksen
toteuttamisen "kansallisista lähtökohdista"2 ja  Suomen  Pankin
valtiosääntöoikeudellista asemaa muuttamatta, samalla kuitenkin Euroopan
integraatioon "varautuen"3 ja Maastrichtin sopimuksen määräykset huomioon
ottaen. Komitean työtä ohjasi vahvasti pyrkimys toteuttaa uudistus tavallisessa
lainsäädäntöjärjestyksessä.4 Tästä syystä komitea ei pohtinut esimerkiksi
Suomen Pankin asemaa Euroopan keskuspankkijärjestelmän osana, pääjohtajan
ja johtokunnan jäsenten nimittämismenettelyn uudistamista, mahdollisia
muutoksia kaksiportaiseen organisaatiorakenteeseen

1 Ks. Komiteanmietintö 1994:12.
2 sama, s. 2 ja 163
3 s. 3 ja 163
4 s. 173
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(pankkivaltuutetut ja johtokunta) tai ylipäätään kysymystä Suomen Pankin ja
rahapoliittisen päätösvallan demokraattisesta vastuunalaisuudesta Suomen
osallistuessa talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Samalla komitea
sivuutti pohdinnan siitä, miten voitaisiin parhaiten sovittaa toisiinsa EMU:n
toteutuksesta seuraavat sopimusvelvoitteet ja kansallinen perinne keskuspankista
eduskunnan pankkina.

Kyseessä on siten "välivaiheen" lainsäädäntöuudistus, joka ei poista tarvetta
myöhemmin ratkaista kansallisen keskuspankin tehtävät ja organisaatio EMU:n
kolmannen vaiheen toimintaympäristössä. Ongelmalliseksi asetelman tekee se,
ettei esityksessä kuitenkaan rajoituta nykytilanteessa välttämättömiin
muutoksiin, vaan toteutetaan samalla vuodelta 1925 olevan nykyisen
lainsäädännön kokonaisuudistus. Vaikka tällaista tavoitetta ei nimenomaisesti
esitetä, ratkaisu saattaisi käytännössä johtaa siihen, että nyt säädettävään
lainsäädäntöön aikanaan tehtäisiin vain pienimmät mahdolliset muutokset
EMU:n kolmatta vaihetta varten. Tämä olisi valtiosääntöisten periaatteiden
kannalta ongelmallista, koska Euroopan unionin rakennelmassa Euroopan
keskuspankki (EKP) tulee olemaan merkittävä vallankäyttäjä, jonka
demokraattista vastuunalaisuutta unionitasolla toteuttavat järjestelyt ovat kovin
vajavaiset instituution merkittävyyteen nähden. Olisi suurelta osin kansallisen
lainsäädännön asia turvata rahapoliittisen päätöksenteon demokraattinen vas-
tuunalaisuus, ja tässä suhteessa kansallisen keskuspankin asemaa, tehtäviä ja
organisaatiota koskeva lainsäädäntö on avainasemassa.

2. Hallitusmuoto ja Suomen Pankin asema

Hallitusmuodon 73 §:n ilmaisu Suomen Pankin asemasta eduskunnan "takuulla
ja hoidossa" palautuu vuoden 1772 hallitusmuotoon ja kauemmaskin Ruotsin
vallan aikaan. Missään vaiheessa Suomen hallitusmuodon 73 §:n säännös ei ole
merkinnyt Suomen Pankin johdonmukaista organisoimista eduskunnan
yhteyteen. Venäjän vallan aikana toteutettu hallitusvallan vahva osuus muun
muassa pankin johdon nimittämisessä säilytettiin myös maan itsenäisyyden
aikana. Kuten Paavo Kastari huomauttaa, Suomen Pankin kehityksen kannalta
ratkaiseva vuoden 1867 asetus oli "näköjään" ristiriidassa vuoden 1772 Ruotsin
hallitusmuodon 55 §:n kanssa, kun pankin hallintoon osallistui valtiopäivien
ohella hallitusvalta5. Säännös Suomen Pankin toiminnasta eduskunnan "takuulla
ja hoidossa" tuli myös vuoden 1919 hallitusmuotoon ilman että olisi erityisesti
pohdittu tarvetta irrottaa keskuspankki täydellisesti — siis johtokunnan
nimittämistä myöten -- hallitusvallan yhteydestä. Silti säännöksen ensisijaiseksi
sisällöksi on nähty keskuspankin erottaminen hallituksen johtamasta hallinnosta
"eduskunnan johdon alaiseksi"6. Tätä taustaa vasten "takuulla ja hoidossa" -
lausekkeen sisältönä on perusratkaisu keskuspankin

5Kastari 1955 s. 9
6 Hakkila 1939 s. 306
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asemasta suoraan eduskunnan alaisuudessa. Säännös "pankkivaltuutettujen
valvonnasta" hallitusmuodon 73 §:n 1 momentin lopussa puolestaan määrää sen
muodon tai ainakin erään muodon, jossa eduskunnan "hoito" toteutuu.

Suomen ja Ruotsin keskuspankkien asema valtiopäivien alaisuudessa palautuu
aikaan, jolloin hallitusvallan käyttö ei yleisesti ollut parlamentaarisen vastuun
alaista. Nykyisin valtioneuvoston ja sen alaisen hallinnon toimintaa ohjaa
parlamentarismin periaate, mikä merkitsee toimeenpanovallan poliittista
vastuunalaisuutta eduskunnalle ja eduskunnan mahdollisuutta saada hallitus tai
sen yksittäinen jäsen milloin hyvänsä eroamaan epäluottamuslauseen kautta.
Ruotsin vallan aikana ja -- vaihtelevassa määrin -- autonomian aikana
keskuspankin asema valtiopäivien alaisuudessa turvasi kansanedustuslaitoksen
kontrollin keskuspankin suhteen siitä huolimatta, ettei toimeenpanovallan käyttö
yleisesti ollut parlamentarismin periaatteen mukaisesti valtiopäivien
valvottavissa.

Parlamentarismin toteuduttua Suomen Pankin asema eduskunnan pankkina on
saanut toisenlaisen funktion: eduskunnan suora kontrolli keskuspankkiin nähden
korostaa pankin riippumattomuutta valtioneuvostosta. Parlamentarismin
kannalta voi tällöin olla ongelmallista, ettei valtioneuvosto kanna vastuusta koko
talouspolitiikasta, vaan ainoastaan siitä osasta talouspolitiikkaa, jota ei ole lailla
säädetty keskuspankin hoidettavaksi. Demokratian kannalta ongelma on
pienempi, koska kansanedustuslaitoksen valvontavalta kuitenkin kohdistuu
toisessa muodossa myös keskuspankkiin. Viime kädessä arvio eduskunnan
pankiksi organisoidun keskuspankin suhteesta demokratiaan jää riippumaan
siitä, kuinka hyvin pankkivaltuutetut ja muut eduskunnan vaikutuksen tai
valvonnan muodot tosiasiallisesti toimivat.

Paavo Kastarin vuonna 1955 esittämä tulkinta hallitusmuodon 73 §:n "takuulla ja
hoidossa" -lausekkeesta on tiivistäen seuraava. Viittaus keskuspankin toimintaan
eduskunnan "takuulla" on muuttunut merkityksettömäksi sen perussisältönsä
kannalta, joka liittyi valtiopäiväsäätyjen asemaan verosuostuntavallan haltijoina
ja merkitsi siten tarvittaessa verosuostuntojen kautta toteutuvaa vastuuta pankin
taloudellisista sitoumuksista ja erityisesti siitä, että pankin liikkeeseen laskemat
setelit voitiin lunastaa.7 Säännös Suomen Pankin asemasta eduskunnan
"hoidossa" ei puolestaan vuoden 1809 jälkeen ole tarkoittanut juuri muuta kuin
pankin erityisasemaa valtiopäivien ja hallitusvallan välimailla. Pankki on
erotettu säännönmukaisesta valtionhallinnosta ja jäljestetty siten että
valtiopäivien valitsemilla pankkivaltuutetuilla on "merkittävä asema". Kastarin
mukaan asian "todellista laitaa" kuvastaakin hallitusmuodon 73 §:n 1 momentin
loppuosa, jonka mukaan keskuspankki toimii eduskunnan valitsemien
vaikutettujen valvonnan alaisena8. Hallitus-

7 Kastari 1955 s. 15-17. Lisäksi Kastari (1955 s. 16) hakee säännöksestä "jonkinlaista tulkinnallista
tukea" käsitykselle, jonka mukaan rahan arvon vakaana pysyttäminen kuuluisi omaisuuden
perustuslainturvan piiriin.
8 Kastari 1955 s. 14
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muodon 73 §:stä huolimatta tavallisella lailla voidaan keskuspankin hoitamista
"muodostella... jokseenkin vapaasti, kunhan vain säilytetään pankin tavalla tai
toisella läheinen suhde eduskuntaan ja sen periaatteellinen erillisyys hallituksen
johtamasta hallinnosta"9. Mahdollisuudet tavallisella lailla lisätä hallituksen
määräysvaltaa pankin asioissa tai tehostaa pankin riippumattomuutta myös
eduskunnasta olivat Kastarin mukaan varsin avoin kysymys. Kastari myös
korosti pankkivaltuutettujen valvonnallisen roolin yli menevän toimivallan
merkittävyyttä.10

Teuvo Pohjolaisen ja Mikko Puhakan luonnehdinnat vastaavat Kastarin kantaa.
Suomen Pankki on hallitusmuodon säännöksin "irrotettu hallitus vallasta ja
asetettu eduskunnan valvontaan - ehkä alaisuuteenkin". Eduskunnan
pankkivaltuutettujen muut kuin valvonnaksi luonnehdittavat tehtävät perustuvat
mainittujen tutkijoiden mukaan hallitusmuodon valtuutuksella säädettyyn
tavallisen lain tasoiseen sääntelyyn, olkoonkin että suoraan perustuslain tasolla
pankkivaltuutetuille on määrätty vain valvontatehtävä.11

Rahalakia koskevassa valiokunnan vuoden 1996 lausunnossa12 sivuttiin hallitus-
muodon 73 §:n perustavia sisältökysymyksiä eduskunnan ja eduskunnan
pankkivaltuutettujen asemasta suhteessa Suomen Pankkiin. Joitakin vuosia
aiemmin perustuslakivaliokunta oli lausunut, ettei hallitusmuodon 72 §:stä voida
johtaa vaatimuksia toimielinten toimivaltasuhteista markan ulkoista arvoa
koskevassa päätöksenteossa13. Sen sijaan tällaisia vaatimuksia saattaa seurata
hallitusmuodon 73 §:stä ja valtiopäiväjärjestyksen 83 §:stä. Ottamatta tarkemmin
kantaa, millaisia toimivaltasuhteita koskevia vaatimuksia viimeksi mainituista
perustuslain säännöksistä seuraa, valiokunta piti rahalakiin ehdotettua
toimivallanjakoa perustuslain mukaisena: "Eduskunnan pankkivaltuuston asema
päätöksenteossa vastaa hallitusmuodon 73 §:n ja valtiopäiväjärjestyksen 83 §:n
säännöksiä."14

On huomionarvoista, ettei pankkivaltuuston asema lausunnon Pe VL 7/1996 vp
kohteena olleessa rahalain nykyisessä 4 §:n 4 momentissa ole pelkistettävissä
"valvontaan" vaan merkitsee aitoa osallistumista itse päätöksentekoon: Suomen

9 Kastari 1955 s. 31
10 sama, s. 84-85
11 Pohjolainen ja Puhakka 1992 s. 822-824
12 PeVL 7/1996 vp
13 PeVL 17/1992 vp
14 PeVL 7/1996 vp. Myös lausunnossa PeVL 17/1992 vp sivuttiin hallitusmuodon 73 §:ää, kun
perustuslakivaliokunta puolsi nimenomaista säännöstä siitä, että markan ulkoista arvoa koskevan
Suomen Pankin ehdotuksen valtioneuvostolle tekee pankkivaltuusto. Toisin kuin lausunnossa PeVL
7/1996 vp tuossa yhteydessä kyseistä kantaa ei kuitenkaan nimenomaisesti johdettu hallitusmuodon 73
§:stä vaan yleisemmin pidettiin tärkeänä, ettei "pankkivaltuutettujen asema heikkene".
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Pankin johtokunta tekee ehdotuksen pankkivaltuustolle, joiden asiana on päättää
Suomen Pankin esityksen tekemisestä valtioneuvostolle. Elleivät
pankkivaltuutetut tee esitystä, valtioneuvosto ei voi tehdä päätöksiä markan
ulkoisesta arvosta.

Rahalain muutoksen yhteydessä esitetty tuore tulkintakannanotto tukee kantaa,
jonka mukaan tulkintakäytännön niukkuudesta huolimatta yhteys
hallitusmuodon 73 §:n ja valtiopäiväjärjestyksen 83 §:n historialliseen
syntytaustaan ei ole katkennut. Vaikka pankkivaltuutettujen tehtävä määritellään
valvovaksi sekä hallitusmuodon 73 §:n 1 momentin lopussa että
valtiopäiväjärjestyksen 83 §:n 1 momentissa, Suomen Pankin asema
"eduskunnan takuulla ja hoidossa" edellyttää joko pankkivaltuutettujen
osallistumista myös varsinaiseen päätöksentekoon pankin puolesta tai jotakin
toista pankkivaltuutettujen valvontatehtävää täydentävää "eduskunnan hoidon"
muotoa.

Pankkivaltuutetut eivät ole ainoa yhdysside eduskunnan ja Suomen Pankin
välillä. Voidaan viitata sekä talousvaliokunnan15 että Suomen Pankin
tilintarkastajien16 asemaan, samoin kuin hallitusmuodon 73 §:n 3 momentin
säännökseen eduskunnan päätösvallasta Suomen Pankin voittovarojen suhteen.
Toisaalta pankkivaltuutetut ovat eduskunnan ja keskuspankin välisten suhteiden
solmukohta, mitä ilmentävät muun muassa hallitusmuodon 73 §:n 1 momentin
muotoilu ja Suomen Pankin toiminnan arviointi talousvaliokunnassa
nimenomaan pankkivaltuutettujen antaman kertomuksen pohjalta. Rakennelman
kannalta on johdonmukaista, että juuri pankki-valtuutetuille on nykyisin säädetty
valvontatehtävän ohella myös varsinaista rahapoliittista päätösvaltaa.

Hallituksen esityksen valossa voidaan asettaa seuraava valtiosääntöoikeudellinen
ongelma: Voidaanko tavallisella lailla muuttaa pankkivaltuutettujen rooli
puhtaasti valvovaksi ilman että samalla eduskunnalle jossakin muussa muodossa
turvataan tätä valvontaa laajempi osuus keskuspankin "hoidossa"?

Hallitusmuodon 73 §:n säännöstä eduskunnan pankkivaltuutettujen tehtävänä
olevasta Suomen Pankin "valvonnasta" täydentää valtiopäiväjärjestyksen 83 §,
joka sisältää perussäännökset pankkivaltuutettujen asettamisesta. Perustuslain
nykyiset säännökset tai niiden esityöt eivät anna suoranaista vastausta siihen,
ovatko pankkivaltuutetut eduskunnan vai Suomen Pankin toimielin. Käytännössä
pankkivaltuutetut ovat yleensä olleet kansanedustajia, mutta missään
säädöksessä ei ole tätä edellytetty eivätkä kaikki pankkivaltuutetut ole
käytännössäkään olleet kansanedustajia.17 Pankkivalutettujen tehtävät eivät

15 Ks. VJ50§
16 Ks. VJ 83.5 §
17 Komiteanmietintö 1994:12 s. 42-43. Vuoden 1992 kesäkuun alusta maaherraksi nimitetty ja
eduskunnan jäsenyydestä 26.5.1992 vapautuksen saanut Hannu Tenhiälä toimi pankkivaltuutettuna
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rajoitu Suomen Pankin toiminnan valvontaan, vaan heillä on mm. Suomen
Pankkia koskevan lain ja rahalain nojalla myös aitoa rahapoliittista ja
hallinnollista päätösvaltaa.18 Laajasti ymmärretyn rahapolitiikan osalta
pankkivaltuutettujen päätösvallan tärkeimmät osa-alueet ovat valtioneuvostolle
tehtävästä markan ulkoista arvoa koskevasta Suomen Pankin ehdotuksesta
päättäminen19 sekä peruskorosta ja muiden Suomen Pankin korkojen rajoista
päättäminen20. Pankkivaltuutetut päättävät myös ulkomaisen luoton ottamisesta
(6 kohta) sekä eduskunnalle tai valtioneuvostolle tehtävistä Suomen Pankin
esityksistä ja ehdotuksista (11 kohta). Eduskunnan pankkivaltuutettujen
merkittävä asema päätöksenteossa on osaselitys Suomen Pankin varhaiselle ja
alaltaan laajalle riippumattomuudelle verrattuna moniin muihin läntisiin
keskuspankkeihin21.

3. Maastrichtin sopimuksen velvoitteet kansallisen keskuspankin suhteen

Suomen liittyessä Euroopan unioniin liittymissopimuksen Suomi sitoutui myös
niihin sopimusvelvoitteisiin, jotka Maastricthin sopimuksessa koskevat talous- ja
rahaliittoa (EMU). Liittymissopimuksen voimaansaattamislaki (1540/1994) siirsi
kyseiset sopimusvelvoitteet myös Suomen oikeusjärjestyksen osaksi. Suuri osa
sopimusvelvoitteista on voimassa jo ennen EMU:n kolmannen vaiheen alkua
tapahtuvasta EKPJ:n perustamisesta lukien ja koskee Suomea siitä riippumatta,
osallistuuko Suomi yhteiseen rahaan vai jääkö Suomi aluksi poikkeusasemaan.
Osa keskuspankin asemaa koskevista velvoitteista koskee kuitenkin vain
yhteiseen rahaan osallistuvia valtioita. Suomen Pankin asemaan ja toimintaan
liittyvät sopimusvelvoitteet voidaan tiivistää seuraavasti:

(1) Kaikkien Euroopan unionin jäsenvaltioiden keskuspankkien asemaan ja
toimintaan liittyviä velvoitteita ovat:

(1.1.) Suomen Pankin riippumattomuuden vahvistaminen22, missä
keskeisiä osa-alueita ovat ohjeiden pyytämisen tai vastaanottamisen

seuraavan vuoden helmikuun loppuun (1992 vp Ptk s. 1884 ja 1993 vp Ptk s. 25). Vuoden 1995
eduskuntavaalien jälkeen valitut pankkivaltuutetut olivat kaikki kansanedustajia. Tultuaan valituiksi
Euroopan parlamentin jäseniksi pankkivaltuutettuina siihen saakka toimineet Pertti Paasio ja Esko
Seppänen pyysivät vapautusta pankkivaltuutetun tehtävästä "valiokuntapaikkojen järjestelyä varten"
(eduskunnan pöytäkirja 15.11. ja 20.11.1996).
18 Ks. pankkivaltuutettujen tehtäväluetteloa Suomen Pankista annetun lain 17 §:ssä (laissa 365/1925,
muutettuna mm. laeilla 142/1952 ja 504/1993) sekä Komiteanmietintö 1994:12 s. 45.
19 Ks. rahalain 4 § laissa 379/1996.
20 Ks. laki Suomen Pankista, 17 §:n 1 momentin 1 kohtalaissa 1060/1986.
21 Ks. esim. Starck 1992.
22 Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 107, 108 ja 109E.5 artikla sekä Euroopan
keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussääntö (sisältyvät Maastrichtin
sopimukseen)
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kielto, pääjohtajan (ja johdon muiden jäsenten) erityinen
virassapysymisoikeus, Suomen Pankin päätöksentekoelinten jäseniin
kohdistuva kilpailevien sidonnaisuuksien kielto, hintatason vakauden
asema Suomen Pankin ensisijaisena tavoitteena, Suomen Pankin
tilintarkastuksen ja voitonjaon järjestäminen sellaisiksi, ettei
keskuspankin riippumattomuus vaarannu;
(1.2.) valtiolle tai muille julkisyhteisölle annettavan
keskuspankkirahoituksen tai etuoikeutetun aseman kielto23;
(1.3.) Suomen Pankin pääjohtajan jäsenyys EKP:n
yleisneuvostossa24;
(1.4.) alisteisuus EKP:n neuvoston määräenemmistöpäätökselle,
jonka mukaan jokin Suomen Pankin tehtävä on ristiriidassa EKPJ:n
tavoitteiden ja tehtävien kanssa25; sekä
(1.5.) alisteisuus Euroopan yhteisöjen tuomioistuimelle, jos EKP
nostaa Suomen Pankkia vastaan kanteen velvollisuuksien
laiminlyönnistä26

(2.) Yhteiseen rahaan osallistuvien jäsenvaltioiden keskuspankkien asemaan ja
toimintaan liittyviä velvoitteita ovat:

(2.1.) yhteisen rahan käyttöönotto EMU:n kolmannen vaiheen toteu-
tuessa27;
(2.2.) rahapoliittisen päätösvallan siirtyminen EKP:lle ja Suomen
Pankin alisteisuus EKP:lle; EKP:lle siirtyvät mm. rahapolitiikan
määritteleminen ja toteuttaminen, valuuttamarkkinatoimien
suorittaminen, jäsenvaltioiden valuuttavarantojen hallussapito ja
hoito28 sekä yksinoikeus antaa lupa setelien ja kolikoiden liikkeeseen
laskemiseen29;
(2.3.) valuuttakurssipolitiikan päätösvallan siirtyminen Euroopan
unionin neuvostolle30;
(2.4.) vaatimus riittävistä vakuuksista Suomen Pankin
luotonannossa31;
(2.5.) Suomen Pankin pääjohtajan jäsenyys EKP:n neuvostossa32;

23 perustamissopimuksen 104 ja 104A artikla
24 perustamissopimuksen 109L.3 artikla ja perussäännön 45 artikla
25 perussäännön 14.4 artikla
26 perussäännön 35.6 artikla
27 perustamissopimuksen 3A.2 ja 109J artikla
28 perustamissopimuksen 105.2 artikla; ks. myös perussäännön 14.3 artikla
29 perustamissopimuksen 105A artikla
30 perustamissopimuksen 109 artikla
31 perussäännön 18.1 artikla
32 perustamissopimuksen 109A.lartikla



9
(2.6.) Suomen Pankin osuus EKP:n pääomasta, rahoitustulosta ja
nettovoitosta tai -tappiosta33; sekä
2.7. yhteisötasotta valittujen tilintarkastajien suorittama Suomen
Pankin tilintarkastus34

(3.) Poikkeusasemaan jäävien jäsenvaltioiden keskuspankkien asemaan ja
toimintaan liittyviä velvoitteita ovat:

(3.1.) velvollisuus pitää valuuttapolitiikkaa yhteistä etua koskevana
asiana35; ja
(3.2.) Suomen Pankin velvollisuus maksaa EKP:n yleisneuvoston
erillisen määräenemmistöpäätöksen jälkeen osa pääomaosuudestaan
EKP:ssä sen toimintakustannusten kattamiseksi36.

Suomen Pankkia koskevaa lainsäädäntöä uudistettaessa tärkeimpiä ovat
keskuspankin riippumattomuutta tarkoittavat sopimusvelvoitteet. Niiden
tulkinnasta Euroopan rahapoliittinen instituutti (EMT) on syksyllä 1996
julkaissut yleisen raportin ja Suomea koskevia yksityiskohtaisia kannanottoja.
Pääpiirteissään EMI:n kanta keskuspankin riippumattomuuden eri osa-alueisiin
on seuraava:

(1) Institutionaalinen riippumattomuus.37 Yhteensopimattomia perustamissopi-
muksen 107 artiklan ja perussäännön 7 artiklan kanssa olisivat EMI:n mukaan
yhteisön toimielinten, jäsenvaltioiden hallitusten tai minkä hyvänsä muun
toimielimen, mukaan lukien kansallinen parlamentti, yritykset vaikuttaa
kansallisen keskuspankin päätöksentekoon. Tällaisiksi yrityksiksi katsotaan:

(i) valta antaa ohjeita keskuspankille tai sen päätöksiä tekevälle toi-
mielimelle;
(ii) valta vahvistaa, estää panemasta täytäntöön, kumota tai lykätä
keskuspankin päätöksiä;
(iii) valta puuttua oikeudellisin perustein kansallisen keskuspankin
toimintoihin EKPJ:n osana, myös milloin tällainen valta merkitsisi
pääjohtajan päätöksellä tapahtuvaa asian siirtoa poliittisten
toimielinten ratkaistavaksi;
(iv) muiden toimielinten edustajien valta äänestää kansallisen
keskus-

33 perussäännön 29, 32, 33 ja 48 artikla
34 perussäännön 27 artikla
35 perustamissopimuksen 109M artikla
36 perussäännön 29, 48 ja 49 artikla
37 Progress Towards Convergence 1996, s. 99-101. Syksyn 1995 EMI:n
konvergenssiraportin suomenkielisessä laitoksessa käytetään ilmaisua "riippumattomuus muista
toimielimistä", ks. Lähentymisen edistyminen 1995 s. 90.
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pankin päätöksentekoelimissä päätettäessä EKPJ:n toimintaan
liittyvästä asiasta; ja
(v) oikeus tulla ennakolta kuulluksi kansallisen keskuspankin
päätettävissä asioissa.

Luettelo edustaa riippumattomuusvaatimuksen varsin tiukkaa tulkintaa, ja se on
laadittu koskemaan kaikkien "kolmansien osapuolten" vaikutusmahdollisuuksia,
nimenomaisesti mainiten myös kansallinen parlamentti. Jonkinlaisena
lievennyksenä (v) kohtaan kuitenkin todetaan, ettei keskuspankin dialogi
hallituksen tai parlamentin kanssa suinkaan ole kielletty. Esimerkiksi
keskuspankin säädännäinen raportointivelvoite on hyväksyttävä, jos se ei
merkitse yritystä vaikuttaa keskuspankin päätöksentekoelinten jäsenten
riippumattomuuteen, vaan kunnioittaa EKP:n asemaa ja kansallisen
keskuspankin pääjohtajan asemaa EKP:n toimielinten jäsenenä. Lisäksi on
turvattava EKP:n perussäännön edellyttämä luottamuksellisuus. Sen sijaan jo
keskuspankin säädännäinen velvoite kuulla (consult) poliittista toimielintä olisi
sopimusvelvoitteiden vastainen.

Toinen hienojakoinen tulkinta liittyy (iv) kohtaan. EMI:n raporttiin kirjattu kanta
koskee hallituksen tai parlamentin "edustajien" (representatives) oikeutta
osallistua äänivaltaisina jäseninä keskuspankin päätöksentekoon. Tuossa
yhteydessä ei kuitenkaan oteta kantaa siihen, mitä "edustajalla" tarkoitetaan.
Selvää on, ettei ulkopuolisen toimielimen oikeus valita keskuspankin
toimielimen jäsen välttämättä tee tästä valitsijan edustajaa --muutoinhan
riippumattoman keskuspankin olisi annettava itse valita omat toimielimensä.
EMI:n raportin liitteenä olevissa keskus-pankkikohtaisissa tarkasteluissa kriteeri
palautuu kysymykseksi siitä, millaiset muut tehtävät ovat yhteensopivia
riippumattoman keskuspankin toimielimen jäsenyyden kanssa.38 Näin ollen
kyseinen kriteeri on itse asiassa samalla eräs henkilökohtaisen
riippumattomuuden osa-alueista.

(2) Henkilökohtainen riippumattomuus.39 EMI:n mukaan kansallisten
keskuspankkien perussääntöjen tulee turvata seuraavat henkilökohtaisen
riippumattomuuden edellytykset:

(i) EKP:n perussäännön 14.2 artiklan mukaisesti pääjohtajan
toimikauden tulee olla vähintään viisi vuotta tai -- jos
virassapysymisoikeus vastaa mainittua sopimusmääräystä —
kestoltaan rajoittamaton;
(ii)pääjohtajan tulee nauttia erottamattomuutta muissa kuin 14.2 ar-

38 Ks. esimerkiksi Suomen Pankin osalta Progress Towards Convergence 1996 s. 140 ja Ruotsin
Riksbankenin osalta s. 144.
39 sama, s. 101-102. Suomen Pankki -komitean mietinnössä (Komiteanmietintö 1994:12 s.
121) käytetään muutoin samaa riippumattomuuden (komitealla "itsenäisyyden") osa-alueiden jaottelua,
mutta henkilökohtaisen riippumattomuuden sijasta komitea käyttää termiä "päätöksentekoelinten
itsenäisyys".
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                  tiklassa mainituissa tilanteissa40, mikä on toteutettavissa joko
        sääntelemällä erottamisperusteet kansallisesti 14.2 artik-

laa vastaavalla tavalla tai toteuttamalla 14.2 artiklan välitön
sovellettavuus;41

(iii)keskuspankin päättävien toimielinten muiden jäsenten tulee
nauttia vastaavaa erottamattomuutta, varsinkin jos he toimivat
pääjohtajan sijaisina tai ylipäätään osallistuvat keskuspankin
toimintaan EKPJ:n osana; ja
(iv) keskuspankin päättävien toimielinten jäsenillä ei saa olla sellaisia
kilpailevia sidonnaisuuksia, jotka vaarantavat heidän
henkilökohtaisen riippumattomuutensa.

Viimeksi mainitusta kriteeristä EMI ei vuoden 1996 raportissa esitä täsmentäviä
luonnehdintoja, vaan asiaan luvataan paneutua erikseen.42 Siten Suomen
kannalta olennainen kysymys eduskunnan pankkivaltuutetun ja kansanedustajan
tehtävien yhteensopivuudesta on jätetty avoimeksi. Tosin EMI:n raportin
Ruotsia koskevassa jaksossa enemmistön kantana esitetään, että Ruotsin
Riksbankenin keskeisenä päätöksentekoelimenä olevan valtuuston jäsenyys on
yhteensopimaton kansanedustajan aseman kanssa.43 Asiaan liittyy kuitenkin
Ruotsin keskuspankin pääjohtajan poikkeavaa kantaa ilmaiseva alaviite.

(3) Toiminnallinen riippumattomuus.44 EMI:n mukaan kansallisten
keskuspankkien perussääntöjen tulee yksiselitteisesti vastata
perustamissopimuksen 105.1 artiklan ja EKP:n perussäännön 2 artiklan
tavoitteenasettelua, jonka ytimenä on hintatason vakauden asema ensisijaisena
tavoitteena. Kansalliset keskuspankit voivat kuitenkin hoitaa myös muita kuin
EKPJ:hin liittyviä tehtäviä, ellei EKP:n neuvosto perussäännön 14.4 artiklan
mukaisesti katso niiden olevan ristiriidassa EKPJ:n tavoitteiden ja tehtävien
kanssa. Toiminnallisen riippumattomuuden osa-alueena on myös kansallisen
keskuspankin esteetön mahdollisuus toimia riippumattoman EKPJ:n osana,
minkä vuoksi kansallisella tasolla ei saa olla säädännäisiä esteitä keskuspankin
pääjohtajan oikeudelle vapaasti muodostaa oma kantansa kaikissa EKP:n
toimielimissä päätettävissä asioissa. Siten sellaiset säännöt tai rakenteet, joilla
kansallisen keskuspankin toimielin voisi määrätä pääjohtajan äänestyskäyttäy-

40 "Pääjohtaja voidaan erottaa tehtävästään ainoastaan, jos hän ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita
hänen tehtävänsä edellyttävät, tai jos hän on syyllistynyt vakavaan rikkomukseen."
41 Pääjohtajan virassapysymisoikeuden suojana on tälle ja EKP:n neuvostolle perussäännön 14.2
artiklan mukaan kuuluva oikeus nostaa Euroopan yhteisöjen tuomioistuimessa kanne erottamistaan
vastaan. Tämä koskee myös poikkeusasemassa olevan jäsenvaltion keskuspankin pääjohtajaa
42 Progress Towards Convergence 1996 s. 102
43 sama, s. 144
44 sama, s. 102
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tymisestä EKP:n toimielimissä, ovat sopimusvelvoitteiden vastaisia.45

(4) Taloudellinen riippumattomuus.46 EMI:n raportin mukaan ulkopuolisen
tahon etukäteinen vaikuttaminen kansallisen keskuspankin taloudelliseen
asemaan voi johtaa ristiriitaan riippumattomuusvaatimuksen kanssa. Sen sijaan
jälkikäteinen tilintarkastus voidaan ymmärtää hyväksyttäväksi
vastuunalaisuusjärjestelyksi, kunhan kansallisen keskuspankin perussääntö
turvaa ettei tilintarkastus vaaranna keskuspankin riippumattomuutta. Jos maan
hallitus tai parlamentti osallistuu päätöksentekoon keskuspankin talousarviosta
tai voitonjaosta, asiaa koskevien säännösten tulee sisältää keskuspankin EKPJ:n
toimintaan liittyviä tehtäviä koskeva suojalauseke.

EMI:n konvergenssiraporttiin sisältyy liitteenä maakohtainen tarkastelu kurikin
jäsenvaltion keskuspankkilainsäädännön sopusoinnusta sopimusvelvoitteiden
kanssa. Suomea koskevassa jaksossa on selkeästi otettu kanta, jonka mukaan
Suomen Pankin nykyinen asema ei vastaa perustamissopimuksen velvoitteita.47

Raportin mukaan Suomen Pankkia koskeva lainsäädäntö on "useissa kohdin
yhteensopimaton" perustamissopimuksen ja perussäännön kanssa. Institutionaa-
lisen riippumattomuuden osalta yhteensopimattomuuden pääasiallisena syynä
mainitaan pankkivaltuutettujen asema. Tässä yhteydessä ei erikseen mainita
pankkivaltuutettujen koostumista (käytännössä) kansanedustajista, mutta tämä
asiaintila kyllä tuodaan esiin edeltävässä nykytilannetta kuvailevassa jaksossa.
Henkilökohtaisen riippumattomuuden osalta mainitaan pääjohtajan ja
johtokunnan muiden jäsenten heikko suoja erottamista vastaan. Toiminnallisen
riippumattomuuden kannalta yhteensopimattomuuden aiheena on hintojen
vakauden selkeän ensisijaisuuden puuttuminen pankin tavoitteenasettelussa. Itse
raportin mukaan liiteosastossa esitetyt keskuspankkikohtaiset kannanotot ovat
vain eräänlaisia vähimmäisvaatimuksia riippumattomuuden toteuttamiseksi, ja
kansallisesti olisi asianmukaista harkita myös pitemmälle meneviä
lainsäädännön muutoksia riippumattomuuden turvaamiseksi.48

EMI:n raportissa todetaan Suomen Pankkia koskevan lainsäädännön
uudistamisen olevan vireillä ja että lakiluonnoksesta on pyydetty ja annettu
EMI:n lausunto. Kaavaillun uuden lainsäädännön luonnehditaan tarkoittavan
pankkivaltuutettujen aseman "neutralisointia" rahapoliittisissa asioissa ja
pääjohtajan toimikauden ja virassapysymisoikeuden sääntelyä perussäännön 14.2
artiklan mukaisesti. EMI:n kannan mukaan myös muiden johtokunnan jäsenten
virassapysymisoikeus tulisi

45 s. 103
46 s. 102-103
47 s. 140-142
48 s. 103
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turvata. Suomen Pankkia koskevaa lakiluonnosta pidetään askeleena
perustamissopimuksen ja perussäännön toteuttamisessa, joskin pidemmälle
meneviä muutoksia tarvitaan Suomen osallistuessa rahaliittoon. Euron
käyttöönoton sanotaan aiheuttavan tarpeen arvioida uudelleen perustuslain
säännös Suomen markasta laillisena maksuvälineenä.

Tiettyä varovaisuutta EMI:n raportissa esitettyjen kannanottojen tulkinnassa
puoltaa saman raportin Ruotsin keskuspankkia koskeva jakso.49 Tuossa
yhteydessä ei nimittäin todeta millään tavoin ongelmalliseksi valtiopäivien
keskeistä asemaa Riksbankenin suhteen, esimerkiksi sitä että valtiopäivät
valitsevat pankin keskeisen päätöksentekoelimen jäsenet (yhtä lukuun
ottamatta). Ongelmaksi nähdään sen sijaan se, että parlamentin jäsenet saattavat
olla samalla kertaa keskuspankin johtavan toimielimen jäseninä. Tämän nähdään
johtavan potentiaaliseen intressiristiriitaan: "Samanaikainen parlamentin ja
valtuutettujen jäsenyys on siten yhteensopimaton keskuspankin
riippumattomuuden periaatteen kanssa."50

4. Lakiehdotus suhteessa Maastrichtin sopimuksen velvoitteisiin
keskuspankin asemasta ja toiminnasta

Suomessa on -- perustellusti -- lähdetty siitä, etteivät hallitusmuodon 73 §:n ja
valtiopäiväjärjestyksen 83 §:n säännökset Suomen Pankista ole ristiriidassa
Maastrichtin sopimuksen velvoitteiden kanssa. Perustamissopimuksen vaatimus
kansallisen keskuspankin riippumattomuudesta on mahdollista toteuttaa yhdellä
tai useammalla sellaisella tavalla, joka samalla on sopusoinnussa mainittujen
perustus-lainsäännösten kanssa ja jatkaa perinnettä Suomen Pankin asemasta
"eduskunnan takuulla ja hoidossa". Esitöidensä mukaan liittymissopimuksen
voimaan saattamista tarkoittava laki (1540/1994) säädettiin poikkeuslakina
suhteessa markkaa Suomen rahayksikkönä koskevaan hallitusmuodon 72 §:n
säännökseen, mutta hallitusmuodon 73 §:n se jätti koskemattomaksi. Epäilemättä
keskuspankin riippumattomuuden vahvistaminen edellyttää muutoksia siihen
tapaan, jolla Ruotsille ja Suomelle tunnusomainen järjestely kansallisen
keskuspankin asemasta kansanedustuslaitoksen pankkina vastaisuudessa
toteutetaan. Silti sopimusvelvoitteet eivät edellytä luopumista itse instituutiosta.

Esityksen perusteluissa painotetaan "kansallisia lähtökohtia" ja "nykyistä toimin-
taympäristöä" uudistuksen taustavaikuttimina ja korostetaan EMU:n kolmatta

49 s. 143-145
50 Tähän sivulla 144 esitettyyn lausumaan liittyy EMI:n raportissa alaviite, jossa ilmaistaan Ruotsin
keskuspankin päinvastainen kanta: sen mukaan parlamentin jäsenyys ei itsessään merkitse
intressiristiriitaa eikä ole yhteensovittamaton keskuspankin valtuuston jäsenyyden kanssa.
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vaihetta koskevien lainsäädännön muutostarpeiden selviävän vasta
myöhemmin.51 Monilla ehdotetuista säännöksistä on kuitenkin ilmeinen
asiallinen yhteys EMU:n kolmannen vaiheen velvoitteisiin. Tällaisia ovat
ainakin seuraavat ehdotetun Suomen Pankkia koskevan lain säännökset:

(a) lain 1 §:n mukaan Suomen Pankki olisi "itsenäinen
julkisoikeudellinen laitos" (korostus tässä, vrt. edellä kohta 1.1.);
(b) lain 2 §:ään kirjattaisiin Suomen Pankin ensisijaisena tavoitteena
"turvata vakaa rahan arvo" (vrt. edellä kohta 1.1.);
(c) lain 5 §:n 2 momenttiin tulisi nimenomainen kielto pyytää tai
ottaa vastaan määräyksiä (vrt. edellä kohta 1.1);
(d) lain 8 §:ään kirjattaisiin julkisen rahoituksen kielto (vrt. edellä
kohta 1.2.);
(e) yleiseen muotoon laadittu lain 6 §:n 3 momentti mahdollistaisi
osuuden merkitsemisen EKP:n pääomasta (vrt. edellä kohta 2.6. ja
3.2.);
(f) lain 9 §:n pääsäännön mukaan Suomen Pankilla olisi oltava luo-
tonannossaan riittävät vakuudet (vrt. edellä kohta 2.4.);
(g) lain 15 §:n säännökset johtokunnan puheenjohtajan (pääjohtajan)
seitsemän vuoden toimikaudesta ja jäsenten viiden vuoden
toimikaudesta (vrt. edellä kohta 1.1.);
(h) lain 18 §:n mukainen johtokunnan jäsenten erityinen virassa-
pysymisoikeus (vrt. edellä kohta 1.1.);
(i) lain 12 §:n 2 momentin ja 19 §:n säännökset pankkivaltuutettujen
ja johtokunnan jäsenten riippumattomuutta vaarantavien eräiden
sidonnaisuuksien kieltämiseksi (vrt. edellä kohta 1.1.);
(j) lain 20 §:n säännökset Suomen Pankin tilintarkastajien
ammatillisista kelpoisuusehdoista (vrt. edellä kohta 1.1.); sekä
(k) sellaiset ylijäämän käyttöä koskevat säännökset lain 31 §:ssä,
jotka osaltaan turvaavat Suomen Pankin riippumattomuutta
suhteessa hallitukseen ja eduskuntaan (vrt. edellä kohta 1.1.).

Luettelo osoittaa, että lakiehdotuksessa on tavalla tai toisella otettu huomioon
tärkeimmät kaikkia jäsenvaltioita EMU:n kolmannessa vaiheessa koskevat sopi-
musvelvoitteet: kaikki kohdassa 1.1. luetellut keskuspankin riippumattomuuden
osa-alueet sekä julkisen vallan keskuspankkirahoituksen kielto (kohta 1.2.).
Lisäksi lakiehdotus kattaa eräät muut EMU:n kolmanteen vaiheeseen liittyvät
velvoitteet (kohdat 2.4. ja 2.6. yhteiseen rahaan osallistuvien valtioiden
velvoitteista sekä kohta 3.2. poikkeusvaltion velvoitteista). Muista
sopimusvelvoitteista osa on sellaisia, että ne toteutuvat suoraan unionitason
normein eivätkä edellytä kansallista sääntelyä. Tällaisia ovat unionitasolla
toteutuvat kohdat 1.3. ja 2.5. sekä eräät kohdan 2.6. osa-alueet, samoin kuin
perustamissopimuksen ja perussäännön välittömään vaikutukseen kansallisella
tasolla perustettavat kohdat 1.4., 1.5., 2.1.,

51 HE 261/1996 vp s. 6 ja 55
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2.3., 2.7. ja 3.1.52

Uutta kansallista sääntelyä edellyttäväksi asiaksi kolmannen vaiheen toteutuessa
jää oikeastaan vain rahapoliittisen päätösvallan siirtyminen Suomen Pankilta
EKP:lle, jos Suomi osallistuu yhteiseen rahaan (kohta 2.2.). Tämän
toteuttamiseksi tarvitaan aikanaan varsin perusteellista muutosta ehdotetun lain
moniin keskeisiin säännöksiin.53

Lisäksi on EMI:n konvergenssiraportin valossa54 mahdollista, että
pankkivaltuutettuihin kohdistuvasta kilpailevien sidonnaisuuksien kiellosta olisi
perustamissopimuksen 107 artiklan toteuttamiseksi säädettävä kattavammin kuin
nyt ehdotettu 12 §:n 2 momentin säännös valtioneuvoston jäseneksi kutsutun
pankkivaltuutetun velvollisuudesta erota tehtävästään. Myöhemmin saatetaan
joutua harkitsemaan sitäkin, tulisiko myös kansanedustajia kieltää toimimasta
samanaikaisesti pankki-valtuutettuina. Tässä suhteessa eduskunnan
pankkivaltuutettujen johtosäännön (101/1926) 12 § tarjoaa nyt Suomen Pankkia
koskevaan lakiin ehdotettua 12 §:n 2 momenttia joustavamman menettelytavan
turvata pankkivaltuutettujen henkilökohtainen riippumattomuus. Jos tulkinta
kansanedustajan ja pankkivaltuutetun tehtävän yhteensopimattomuudesta
osoittautuisi ainoaksi perustamissopimuksen 107 artiklan kannalta
hyväksyttäväksi, pankkivaltuutetut voisivat yksimielisellä päätöksellä kesken
toimikautensa todeta tehtävien yhteensopimattomuuden ja erota.55 Jos  Suomen
Pankkia koskevat perustuslainsäännökset jossain vaiheessa uudistetaan, olisi
asianmukaista ottaa pankkivaltuutettujen mahdolliset kelpoisuusehdot perus-
tuslakiin.

5. Arvio ehdotetusta Suomen Pankkia koskevasta laista HM 73 §:n kannalta

Ehdotettu uusi laki Suomen Pankista sisältää myös muita aineksia kuin edellä
tarkastellut talous- ja rahaliiton toteutukseen liitettävissä olevat säännökset.
EMU:n toteutuksesta ei seuraa velvoitteita Suomen Pankin päättävien
toimielinten lukumää-

52 Lähinnä valuuttakurssipoliittisen päätösvallan siirtyminen (kohta 2.3.) on jossain määrin
tulkinnanvarainen, mutta seuraa kuitenkin suoraan sopimusmääräyksistä jos Suomi siirtyy yhteiseen
rahaan (kohta 2.1.).
53 Ks. esimerkiksi HE 261/1996 vp:n 1. lakiehdotuksen 3 § (Suomen Pankin tehtävät), 6 §
(toimivaltuudet) ja 7 § (rahalaitosten vähimmäisvarantovelvoitteet). Sen sijaan maksuvälineiden
liikkeeseen laskua koskeva säännös (4 §) on laadittu siten, että se olisi sovellettavissa myös varsinaisen
päätösvallan siirryttyä perustamissopimuksen 105A artiklan mukaisesti EKP:lle.
54 Progress Towards Convergence 1996 s. 140-142 ja 144
55 Kastarin (1955 s. 171) mukaan perustuslaki ei estä eduskuntaa pankkivaltuutettujen johtosäännössä
säätämästä pankkivaltuutetun tehtävää yhteensopimattomaksi "minkä tahansa tehtävän kanssa".
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rän ja toimintavaltuuksien suhteen. Tässä suhteessa olennaista on vain, että
kaikki keskuspankin päättävät toimielimet ovat riippumattomia suhteessa
hallitukseen ja muihin ulkopuolisiin tahoihin ja että keskuspankin sisäinen
organisaatiorakenne turvaa EKP:n neuvoston jäsenenä (tai yleisneuvoston
jäsenenä) toimivan kansallisen keskuspankin pääjohtajan itsenäisyyden tässä
tehtävässä, myös suhteessa oman keskuspankkinsa toimielimiin. Nykyinen laki
Suomen Pankista on tältä kannalta ongelmaton, koska pankkivaltuutetuilla ja
johtokunnalla on oma toimivaltapiirinsä eivätkä pankkivaltuutetut voi antaa
määräyksiä tai ohjeita johtokunnalle tai pääjohtajalle. Maastrichtin sopimuksen
velvoitteet eivät aseta esteitä säilyttää eduskunnan pankkivaltuutetuilla reaalista
päätösvaltaa Suomen Pankin asioissa, kunhan pääjohtajan toimintavapaus EKP:n
toimielimissä turvataan. Sopimusvelvoitteista ei seuraa myöskään esteitä sille,
että eduskunta valitsee kansallisen keskuspankin päättävän toimielimen jäsenet.
On kansallisesti ratkaistava asia, valitseeko keskuspankin toimielimen
esimerkiksi parlamentti, valtionpäämies tai jokin muu taho. Olennaista on, että
keskuspankin päättävä toimielin ei koostu valitsijatahojen edustajista vaan on
luonteeltaan riippumaton. Pankkivaltuutettujen asemaan liittyvät Maastrichtin
sopimuksesta seuraavat mahdolliset ongelmat ovatkin palautettavissa
valtuutettujen henkilökohtaiseen riippumattomuuteen: Ovatko pankkivaltuutetun
tehtävä ja kansanedustajan tehtävä yhteensopimattomia? Perustamissopimus
edellyttää, että eduskunnan pankkivaltuutetut -- jos tällainen toimielin ylipäätään
säilytetään -- on riippumattoman keskuspankin riippumaton toimielin.

Edellä sanotun valossa Suomen Pankkia koskevan lainsäädännön valmistelu
näyttää perustuneen virheellisiin lähtökohtiin, kun asiaa valmistellut komitea
käytti talous- ja rahaliiton sopimusvelvoitteita perusteluna pankkivaltuutettujen
toimivallan supistamiselle.56 Hallituksen esityksen mukaan pankkivaltuutetuille
jäisi joitakin muita kuin valvonnallisia tehtäviä57, mutta muutokset
nykytilanteeseen olisivat silti olennaisia.

EMI:n konvergenssiraportti syksyltä 1996 on Suomen osalta tulkinnanvarainen,
kun keskuspankin riippumattomuuden ongelmina mainitaan pankkivaltuutettujen
"rooli" eikä Ruotsia koskevan jakson tapaan nimenomaisesti samanaikainen
parlamentin jäsenyys.58 Hallituksen esityksessä uudeksi Suomen Pankkia
koskevaksi laiksi

56 "Komiteassa on saadun kansainvälisen aineiston ja alustavien kannanottojen sekä muiden vastaavien
selvitysten pohjalta arvioitu tehtävänjakoon edellytettävän sellaisia muutoksia, että rahapolitiikan
sisältöä ja operatiivista toimintaa koskeva päätöksenteko keskitetään johtokunnalle."
(Komiteanmietintö 1994:12 s. 132-133, mistä ilmenee myös ettei komitea ollut täysin yksimielinen
tästä arviosta)
57 Pankkivaltuusto osallistuisi johtokunnan nimittämiseen tekemällä valtioneuvostolle esityksen sekä
nimittäisi johtajat. Se myös päättäisi eräistä eduskunnalle ja valtioneuvostolle tehtävistä ehdotuksista ja
vahvistaisi johtokunnan johtosäännön. Ks. HE 261/1996 vp, 1. lakiehdotuksen 13 §:n2ja 3 momentti
sekä 15 §:n 2 momentti.
58 Progress Towards Convergence 1996; vrt. s. 141 ja 144.
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yhtäältä korostetaan pankkivaltuutettujen asemaa Suomen Pankin -- eikä
eduskunnan -- toimielimenä59 ja toisaalta ehdotetaan pankkivaltuutettujen
tehtäväkentän muuttamista rahapoliittisen päätösvallan käytöstä
valvonnalliseksi60. Niinpä pankkivaltuutetuilta poistettaisiin muun muassa
peruskorkoa ja muiden Suomen Pankin soveltamia korkoja tai niiden rajoja
koskeva päätösvalta.61

Ehdotuksen mukaan toteutettaisiin, huomattavia muutoksia Suomen Pankin toi-
mielinten välisissä päätösvaltasuhteissa, vaikka sopimusvelvoitteet eivät tätä
edellytä. Pankkivaltuutettujen asema ehdotetaan muutettavaksi luonteeltaan
valvonnalliseksi samalla kun johtokunta saa osan valtuutettujen nykyisistä
tehtävistä. Pankkivaltuutetuilla säilyisi kuitenkin osuus johtokunnan jäsenten
nimittämisessä.62

Tulkintani mukaan hallitusmuodon 73 §:n säännös Suomen Pankin asemasta
"eduskunnan takuulla ja hoidossa" merkitsee jotakin enemmän kuin samassa
perustuslainsäännöksessä edellytetty eduskunnan pankkivaltuutettujen
valvontatehtävä suhteessa keskuspankkiin. Kanta perustuu hallitusmuodon
nykyisten säännösten syntyhistoriaan, Paavo Kastarin vuoden 1955
keskuspankkitutkimukseen ja eduskunnan perustuslakivaliokunnan tuoreeseen
tulkintakäytäntöön.63 Nykyisen Suomen Pankkia koskevan lain ratkaisuna on,
että hallitusmuodon 73 §:n 1 momentin molemmat keskeiset ulottuvuudet
toteutuvat keskeisesti eduskunnan pankkivaltuutettujen kautta: eduskunnan
valitsemat valtuutetut ovat perustuslainsäännöksen sanamuodon mukaisesti
valvontaorgaani suhteessa keskuspankkiin, mutta lisäksi heidän tavallisella lailla
hallitusmuodon 73 §:n 2 momentin mukaisesti säädetty osallistumisensa
keskuspankin päätösvallan käyttöön toteuttaa saman perustuslain-kohdan 1
momentin alkuosan vaatimuksen Suomen Pankin toiminnasta eduskunnan
"hoidossa".

Hallitusmuodon 73 §:n 1 momentti ei estä muuttamasta tavallisella lailla
pankkivaltuutettujen roolia puhtaasti valvonnalliseksi. Jos näin menetellään,
lainsäädännön olisi jollakin muulla tavalla turvattava keskuspankin toiminta
eduskunnan "hoidossa". Maastrichtin sopimuksen velvoitteet kuitenkin sulkevat
pois kaikki sellaiset ratkaisut, joissa eduskunta voisi antaa toimiohjeita
keskuspankille. EMI:n konver-

HE 261/1996 vp s. 7
60 sama, s. 52, 56 ja 68. Ehdotusta ei perustella perustamissopimuksen velvoitteilla.
61 Ks. nykyinen laki Suomen Pankista (365/1925), 17 §:n 1 momentin 1 kohta.
62 HE 261/1996 vp, 1. lakiehdotuksen 15 §:n 2 momentti, jonka mukaan pankkivaltuusto tekee
johtokunnan viran täyttämistä koskevan esityksen valtioneuvostolle virkaa haettavaksi julistamatta,
minkä jälkeen tasavallan presidentti tekee nimityspäätöksen (15 §:n 1 momentti). Perustelujen (s. 70)
mukaan presidentti päättäisi nimityksestä valtioneuvoston istunnossa valtiovarainministerin esityksestä
olematta sidottu pankkivaltuuston virkaesitykseen.
Ks. PeVL 7/1996 vp ja PeVL 17/1996 vp
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genssiraportissa esitetyn tulkinnan mukaan jopa eduskunnan tai sen toimielimen
säädännäinen oikeus tulla kuulluksi ennen keskuspankin päätöksentekoa
vaarantaisi perustamissopimuksessa edellytetyn keskuspankin
riippumattomuuden.64

Siten hallitusmuodon 73 §:n 1 momentin säännös keskuspankin asemasta
eduskunnan "hoidossa" voinee EMU:n oloissa olla toteutettavissa vain sellaisin
ratkaisuin, joissa eduskunta nimittää riippumattoman keskuspankin päätösvaltaa
käyttävän (yhden tai useamman) riippumattoman toimielimen.
Pankkivaltuutettujen nykyinen osuus keskuspankin päätöksenteossa on
perinteisesti katsottu riittäväksi hallitusmuodon 73 §:n kannalta, mutta
eduskunnan perustuslakivaliokunta on ollut varsin torjuva suhteessa
valtuutettujen toimivallan supistamista tarkoittaviin ehdotuksiin.65 Jos
eduskunnan "hoito" suhteessa keskuspankkiin toteutuu keskeisesti pankkival-
tuutettujen välityksellä, heidän toimivaltuuksiaan tuskin voidaan supistaa
tavallisella lailla hallitusmuodon 73 §:n estämättä siinä määrin kuin eduskunnan
käsiteltävänä oleva hallituksen esitys tarkoittaisi. Sen sijaan pankkivaltuutettujen
roolin muuttaminen puhtaasti valvonnalliseksi olisi mainitun
perustuslainsäännöksen kannalta ongelmaton, jos myös Suomen Pankin
johtokunnan jäsenten valinta siirrettäisiin tasavallan presidentiltä eduskunnan tai
eduskunnan valitsemien pankkivalmutettujen tehtäväksi.66

Suomen Pankki -komitea ei pohtinut, tarvittaisiinko sen ehdottamalle
pankkivaltuutettujen aseman heikentämiselle jonkinlainen vastapaino, jotta
tiukattaisiin komiteankin kirjaama pyrkimys säilyttää Suomen Pankki
eduskunnan pankkina.67 Esimerkiksi johtokunnan jäsenten
nimittämisjärjestelmän muuttamista ei harkittu, vaan komitea tyytyi toteamaan,
ettei tasavallan presidentin riimitysvalta "aiheuta ongelmia"
riippumattomuusvaatimuksen suhteen.68

Käsittelyssä olevan esityksen säätämisjärjestysperustelut69 ovat ongelmalliset
suhteessa hallitusmuodon 73 §:n 1 momenttiin. Perustelujen mukaan ehdotettu
laki Suomen Pankista ei sisällä säännöksiä, joilla poikettaisiin Suomen Pankkia
koskevista hallitusmuodon tai valtiopäiväjärjestyksen säännöksistä. Eduskunnan
pankkivalmutettujen "valtiosääntöoikeudelliseen asemaan ei... ehdoteta
muutoksia", vaan heidän tehtävänään olisi "edelleen hallitusmuodon mukaisesti
valvoa Suomen

64 Progress Towards Convergence 1996 s. 99-101
65 PeVL 17/1992 vp ja PeVL 7/1996 vp
66 Jo vuonna 1875 oli esillä organisaatiomalli, jossa pankkivaltuutetut olisivat nimittäneet Suomen
Pankin johtokunnan jäsenet tietyksi määräajaksi, samoin kuin ajatus johtokunnan ja
pankkivaltuutettujen yhdistämisestä. Ks. Schybergson 1914 s. 203-208.
67 Komiteanmietintö 1994: 12 s. 165 ja 171
68 sama, s. 168
69 HE 261/1996 vp s. 83-84
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Pankin toimintaa". Vaikka valtuutettujen rahapoliittinen päätösvalta siirrettäisiin
johtokunnalle, tämä ei merkitsisi "eduskunnan elimen päätösvaltaan
puuttumista", koska myös pankkivaltuusto on Suomen Pankin toimielin.
Perusteluissa ei anneta mitään itsenäistä merkitystä hallitusmuodon 73 §:n 1
momentin alkuosan lausekkeelle Suomen Pankin toiminnasta eduskunnan
"takuulla ja hoidossa" eikä edes mainita eduskunnan perustuslakivaliokunnan
lausuntoja PeVL 17/1992 vp ja PeVL 7/1996 vp.

Saattaa olla, että perustamissopimuksen 107 ja 108 artiklan velvoitteet
keskuspankin riippumattomuudesta olisivat sovitettavissa yhteen hallitusmuodon
73 §:n 1 momentin kanssa muullakin tavoin kuin säilyttämällä eduskunnan
pankkivaltuutettujen toimivalta tai siirtämällä johtokunnan valinta eduskunnalle.
Hallituksen esityksen perusteluissa viitataan Suomen Pankin hallintoa ja tilaa
tutkivan erikoisvaliokunnan70 eli nykyisin talousvaliokunnan71 toiminnan
keittämiseen ja Suomen Pankkiin kohdistuvan eduskunnan valvonnan
kehittämiseen eduskunnassa tapahtuvan johtokunnan tehokkaan
kuulemismenettelyn72 ja pankkivaltuutettujen talousva-hokunnalle vuosittain
antaman kertomuksen73 kehittämisen kautta. Myös Suomen Pankki -komitea
viittasi vastaaviin järjestelyihin.74 Näiden pohdintojen ongelmana kuitenkin on,
ettei niiden toteuttamiseksi ehdoteta nimenomaisia säännöksiä Suomen Pankkia
koskevaan lakiin. Siksi hallituksen esitys HE 261/1996 vp ei mielestäni anna
perusteita katsoa, että hallitusmuodon 73 §:n 1 momentin säännös Suomen
Pankin toiminnasta eduskunnan "hoidossa" toteutuu yhtäältä valvonnalliseksi
muuttuvan pankkivalmutettujen roolin ja toisaalta eduskunnan
talousvaliokuntaan keskittyvän kertomus- ja kuulemismenettelyn kautta.

Edellä sanotun perusteella päädyn kantaan, jonka mukaan eduskunnan
käsiteltäväksi annettu ehdotus laiksi Suomen Pankista on ristiriidassa
hallitusmuodon 73 §:n 1 momentin kanssa ja voidaan hyväksyä vain
perustuslainsäätämisjärjestyksessä. Kun hallitusmuodon mainittu säännös
Suomen Pankin asemasta eduskunnan "takuulla ja hoidossa" ei itsessään ole
ristiriidassa perustamissopimuksen edellyttämän keskuspankin
riippumattomuuden kanssa, lainmuutos ei tältä osin ei seuraa Maastrichtin
sopimuksen velvoitteista ja se tulisi käsitellä yleisessä perustamislain
säätämisjärjestyksessä.

70 valtiopäiväjärjestyksen 50 §
71 eduskunnan työjärjestyksen 10 §:n 3 momentti
72 HE 261/1996 vp s. 52, 54-55 ja 68
73 sama, s. 68
74 Komiteanmietintö 1994:12 s. 172
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6. Johtokunta, voittovarat, tilintarkastajat

Lakiehdotuksen mukaan Suomen Pankin johtokunnan nykyisten jäsenten
virassa-pysymisoikeus saatettaisiin EMU:n kolmatta vaihetta koskevien
sopimusvelvoitteiden mukaiseksi ilman, että johtokunnan kokoonpano tulisi
nimitysmenettelyssä arvioitavaksi. Vastaisuudessa johtokunnan jäsen voitaisiin
vapauttaa tehtävästään vain laissa säädettävin erityisin perustein.75 Nykyisen
Suomen Pankista annetun lain 23 §:n (laissa 504/1993) mukaan tasavallan
presidentti nimittää pääjohtajan ja johtokunnan jäsenet "avoimella kirjeellä".
Ilmaisu viittaa niin sanotun nimittämiskirjalain (202/1926) säännöksiin, joiden
mukaan nimittämiskirjan tyyppi määräsi virkamiehen virassapysymisoikeuden.
Avoimella kirjeellä nimitetyn virkamiehen tasavallan presidentti saattoi
vapauttaa virasta "kun yleinen etu sitä vaatii" 76 Nykyinen virkamieslaki
(750/1994) ei tunne eri nimittämiskirjatyyppejä oikeusvaikutuksineen, vaan
kaikki virkaan nimitetyt virkamiehet saavat yhdenmukaisen nimittämiskirjan.77

Virkamieslain 75 §:n nojalla nimittämiskirjalakia sovelletaan kuitenkin edelleen
niihin virkamiehiin, joihin sitä sovellettiin vuoden 1986 virkamieslain
(755/1986) erillisen voimaanpanolain (756/1986) nojalla, siis muun muassa
Suomen Pankin johtokunnan jäseniin. Nykyisen johtokunnan jäsenten
virassapysymisoikeudesta ei seuraa tarvetta ehdotetun 47 §:n kaltaiseen siirty-
mäsäännökseen. Ehdotettu säännös johtaisi myös siihen, että johtokunta
pääjohtajaa lukuun ottamatta vaihtuisi kokonaisuudessaan keväällä 2002 eli
kesken markkaseteleiden euroseteleillä korvaamista tarkoittavaa siirtymäkautta,
jos Suomi tuolloin kuuluu euroalueeseen. Tältä kannalta ja myös johtokunnan
riippumattomuuden turvaamiseksi saattaisi olla parempi, että johtokunnan
jäsenten toimikaudet porrastettaisiin, esimerkiksi siten että lain voimaantullessa
johtokunnassa arvottaisiin, kuka tai ketkä jäsenistä ovat kunakin vuonna
erovuorossa.

Hallitusmuodon 73 §:n 3 momentin säännös eduskunnan päätösvallasta Suomen
Pankin voittovarojen käyttämisestä valtion tarpeisiin toteutuisi uudessa Suomen
Pankkia koskevassa laissa 31 §:n säännöksin tavalla, joka käsittääkseni olisi
samalla sopusoinnussa Maastrichtin sopimuksesta seuraavien velvoitteiden
kanssa. Kun EKP perustetaan, jokaisen jäsenvaltion keskuspankille määritellään
tietty osuus EKP:n pääomasta perussäännön 29 artiklan mukaisesti. Jos Suomi ei
heti rahaliiton kolmannen vaiheen alussa osallistu yhteiseen rahaan, Suomen
Pankilla

75 HE 261/1996 vp, 1. lakiehdotuksen 18 §, jonka taustalla on EKP:n perussäännön 14.2 artiklan
edellyttämä kansallisen keskuspankin pääjohtajan erityinen virassapysymisoikeus. Lakiehdotuksen 15
§:n mukaan johtokunnan jäsenyys tulisi määräaikaiseksi siten, että sama henkilö voitaisiin nimittää
enintään kolmeksi viisivuotiskaudeksi, pääjohtaja kuitenkin enintään kahdeksi seitsenvuotiskaudeksi,
myös milloin hän on toiminut aiemmin johtokunnan jäsenenä. Ehdotetun siirtymäsäännöksen (47 §)
mukaan uuden lain tullessa voimaan alkaisi nykyisten jäsenten ensimmäinen toimikausi 15 §:n
mielessä.
76 Nimittämiskirjalain 2 §, ks. Bruun, Mäenpää & Tuon 1995 s. 24.
77 Bruun, Mäenpää & Tuori 1995 s. 107-108
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säilyy taloudellinen autonomia suhteessa Euroopan keskuspankkiin. Suomen
Pankki ei tässä tapauksessa myöskään maksa osuuttaan EKP:n pääomasta, ellei
EKP:n yleisneuvosto päätä perussäännön 48 artiklan nojalla määräenemmistöllä,
että poikkeusvaltioiden on osallistuttava EKP:n toimintakustannuksiin
maksamalla tietty vähimmäisprosentti pääomaosuudestaan. Jos taas Suomi
osallistuu yhteiseen rahaan, Suomen Pankin on maksettava pääomaosuutensa
EKP:lle ja pankin talous tulee monin tavoin sidotuksi osaksi EKP:n tilinpitoa.78

Suomen Pankille jää kuitenkin myös itsenäinen taloutensa, jolloin esimerkiksi
perussäännön 33 artiklan mukaan määräytyvä osuus EKP:n nettovoitosta tai -
tappiosta vaikuttaa siihen loppusummaan, joka vuosittain esitetään Suomen
Pankin voittovaroina. Täysimääräinenkään osallistuminen EMU:n kolmanteen
vaiheeseen ei poista tarvetta säännellä kansallisesti, miten Suomen Pankin
voittovarojen käytöstä päätetään. Ainakaan syksyn 1996 konvergenssiraporteissa
ei ole katsottu, että kansallisen parlamentin osallistuminen päätöksentekoon
kansallisen keskuspankin tilinpäätöksen osoittamien voittovarojen käytöstä
vaarantaisi perustamissopimuksessa edellytetyn keskuspankin
riippumattomuuden.79 Käytettävissä olevien tietojen perusteella ei siis ole
tarvetta muuttaa hallitusmuodon 73 §:n 3 momenttia. Ehdotettu Suomen Pankkia
koskevan uuden lain säännös voittovaroja koskevasta päätöksenteosta on
sopusoinnussa sekä Suomen perustuslain että Maastrichtin sopimuksen kanssa.

Myös valtiopäiväjärjestyksen 83 §:n 5 momentin säännös eduskunnan
valitsemista Suomen Pankin tilintarkastajista on Suomen Pankkia koskevassa
lakiehdotuksessa onnistuttu sovittamaan yhteen sopimusvelvoitteiden kanssa.
Perustamissopimuksen 188C artiklan nojalla tillintarkastustuomioistuin tarkastaa
yhteisön kaikkia tuloja ja menoja koskevat tilit sekä kaikkien yhteisön
perustamien toimielinten tuloja ja menoja koskevat tilit, jollei toimielimen
perustamisasiakirjassa toisin määrätä. EKP:n ja EKPJ:n perussäännön 27.2
artiklan mukaan tilintarkastustuomioistuin vain arvioi EKP:n hallinnon
tehokkuutta. Muilta osin EKP:n ja euroalueeseen kuuluvien kansallisten
keskuspankkien tilintarkastuksen suorittavat EKP:n neuvoston suosittelemat ja
neuvoston hyväksymät riippumattomat ulkopuoliset tilintarkastajat.80 Näillä
tilintarkastajilla on täydet valtuudet tarkastaa EKP:n ja kansallisten
keskuspankkien koko kirjanpito ja kaikki tilit sekä saada kaikki tiedot niiden
toimista.

Jos Suomi jää poikkeusasemaan, yhteisötasolla valitut tilintarkastajat eivät
tarkasta Suomen Pankin tilejä. Ja vaikka Suomi kuuluisi euroalueeseen ja
Suomen Pankki siten neuvoston valitsemien tilintarkastajien toiminnan piiriin,
Suomen Pankille jää

78 Ks. perussäännön 26.2, 27, 32 ja 33 artikla.
19 EMI:n raportissa edellytetään suojasäännöstä sen turvaksi, ettei jäsenvaltion hallituksen tai
parlamentin osallistuminen päätöksentekoon kansallisen keskuspankin voittovarojen käytöstä vaaranna
keskuspankin EKPJ:hin liittyvien tehtävien hoitamista (Progress Towards Convergence 1996 s. 102).
Ehdotetun Suomen Pankkia koskevan lain 31 §:n säännökset suojaavat Suomen Pankille karttuvan
vararahaston, joka lienee tältä kannalta riittävä järjestely.
80 perussäännön 27.1 artikla
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sellaisia itsenäisiä tehtäviä, jotka eivät liity sen asemaan EKPJ:n osana. Siten
eduskunnan valitsemien Suomen Pankin tilintarkastajien instituutiosta ei ole
tarpeen luopua siinäkään tapauksessa, että Suomi siirtyy yhteiseen rahaan.81

Kaksinkertainen tilintarkastus tulee kuitenkin käytännössä vaikuttamaan siihen
tapaan, jolla eduskunnan valitsemat tilintarkastajat tehtävänsä suorittavat ja
niihin toimenpiteisiin, joihin pankkivaltuutetut ryhtyvät tilintarkastuksen
johdosta. Suomen Pankkia koskevan lakiehdotuksen mukaan pankkivaltuutetut
päättäisivät edelleen vastuuvapauden myöntämisestä johtokunnalle.82 Esitykseen
ei sisälly nykyisen Suomen Pankista annetun lain 29 §:n 2 momentin kaltaista
säännöstä, jonka mukaan pankkivaltuutetut eivät saa evätä johtokunnalta
vastuuvapautta, elleivät he samalla päätä johtokunnan jäsenten asettamisesta
syytteeseen virkavirheestä. Perussäännön 14.2 artiklan mukainen pääjohtajan
erityinen virassapysymisoikeus ja sen toteuttamiseksi tarkoitettu uuden
lakiehdotuksen 18 § muuttavat pankkivalmutettujen päätöksentekotilannetta.
Virkasyyte johtokunnan jäseniä kohtaan on silti edelleen mahdollinen, ja
tasavallan presidentti voi vapauttaa virkavirheeseen syyllistyneen johtokunnan
jäsenen tehtävästään.83

7. Rahalain muutos

Maastrichtin sopimuksen mukaan valuuttakurssipolitiikka on yhteisötasolla
Euroopan unionin neuvoston ja siten jäsenvaltioiden hallitusten edustajien
päätösvallassa.84 Jäsenvaltioihin ei kohdistu sopimusvelvoitteita sen suhteen,
miten kansallinen kannanmuodostus unionitasolla päätettävään
valuuttakurssipolitiikkaan liittyvissä asioissa olisi järjestettävä. Hallituksen
esityksessä ehdotetaan markan ulkoista arvoa koskevan rahalain (358/1993)
nykyisen päätöksentekojärjestelmän muuttamista siten, että pankkivaltuutettujen
osuus lakkautettaisiin siitä ajankohdasta, jolloin Euroopan
keskuspankkijärjestelmä perustetaan.85 Lakiehdotuksen perusteluissa esiintyy
harhaanjohtava viittaus perustamissopimuksen 108 artiklan velvoitteisiin.86

Perustuslain säännökset markan ulkoisen arvon määräytymisestä (HM 72 §) ja
Suomen Pankin asemasta (HM 73 §) eivät edellytä, että pankkivaltuutetut
osallistu-

81 Ks. myös Progress Towards Convergence 1996 s. 102, missä kansallisten tilintarkastajien toimintaa
pidetään hyväksyttävänä vastuunalaisuusjärjestelynä, kunhan se toteutetaan jälkikäteisenä ja
muutoinkin tavalla, joka ei vaaranna keskuspankin riippumattomuutta.
82 HE 261/1996 vp, 1. lakiehdotuksen 13 §:n 1 momentin 2 kohta
83 sama, 41 ja 18 §
84 Ks. perustamissopimuksen 109 artikla ja HE 261/1996 vp s. 34.
85 2. lakiehdotus
86 Ks. HE 261/1996 vp s. 81
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vat päätöksentekoon markan ulkoisesta arvosta (ks. PeVM 17/1990 vp, PeVL
17/1992 vp, PeVL 7/1996 vp). Sen sijaan pankkivalmutettujen tehtävien koko-
naisuus ja muut eduskunnan vaikutusmahdollisuudet Suomen Pankin suhteen on
hallitusmuodon 73 §:n toteuttamiseksi järjestettävä siten, että kokonaisuutena
katsoen Suomen Pankki edelleen toimii "eduskunnan hoidossa".

Toinen lakiehdotus on perusteltu harhaanjohtavalla tavalla. Liittymissopimuksen
velvoitteista ei seuraa tarvetta poistaa pankkivalmutettujen osuutta markan
ulkoista arvoa koskevassa päätöksenteossa. Jos Suomi osallistuu yhteiseen
rahaan, rahalaki on joka tapauksessa suurempien muutosten tarpeessa. Tuossa
yhteydessä tulee ratkaistavaksi myös kansallinen päätöksentekomenettely
Euroopan unionin neuvostossa tehtäviin valuuttakurssipoliittisiin päätöksiin
liittyvässä kansallisessa kannanmuodostuksessa.

Toinen lakiehdotus ei ole ristiriidassa hallitusmuodon 72 §:n kanssa, mutta
vaikuttaa kokonaisarvioon hallitusmuodon 73 §:n toteutumisesta.

8. Eräitä erityiskysymyksiä

Ensimmäiseen lakiehdotukseen sisältyy eräitä säännöksiä, joiden oikea paikka
olisi valtiopäiväjärjestyksessä. Talousvaliokunnan tiedonsaantioikeudesta
(ehdotettu 38 §) tulisi valtiopäiväjärjestyksen 53 §:n tapaan säätää perustuslaissa.
Myös pankkivalmutettujen erityiset kelpoisuusehdot (ehdotettu 12.2 §) olisi
asianmukaista sisällyttää valtiopäiväjärjestyksen 83 §:ään. Viimeksi mainitusta
asiasta on kuitenkin katsottu voitavan säätää eduskunnan yksin hyväksymässä
pankkivalmutettujen johtosäännössä. Johtosäännön nykyinen 12 § on
Maastrichtin sopimuksen velvoitteita ajatellen ehdotettua lain 12 §:n 2
momenttia parempi, koska se mahdollistaa nopean reagoinnin siinä tilanteessa,
että pankkivaltuutetun ja kansanedustajan tehtävät todettaisiin kansainvälisellä
tasolla yhteensopimattomiksi. Yksimielisellä päätöksellä pankkivaltuutetut
voisivat todeta esteellisyytensä, ja eduskunta voisi valita uuden
pankkivaltuuston. En pidä kumpaakaan mainituista säännöksistä sinänsä
perustuslainsäätämisjärjestystä edellyttävänä: ehdotettu 12 §:n 2 momentti
toteuttaa hallitusmuodon 73 §:n 1 momentin keskeistä ulottuvuutta Suomen
Pankin irrottamisesta valtioneuvoston alaisuudesta. Ehdotettu 38 § puolestaan ei
aseta eduskunnan ulkopuolisille tahoille sellaisia velvoitteita, jotka kajoaisivat
perustuslain suojaamiin oikeuksiin tai instituutioihin.

Talousvaliokunnan tiedonsaantioikeutta koskeva 38 § on epäonnistuneesti
muotoiltu, mahdollisesti sen vuoksi että se on sisällytetty lakiehdotukseen vasta
valmistelun loppuvaiheessa. Säännöksessä käytetään Suomen Pankista ilmaisua
"pankki", vaikka myös tässä kohdassa tietojenantovelvolliseksi tulisi säätää
"Suomen Pankki". Lisäksi esityksen perusteluissa ehdotetut järjestelyt kertomus-
ja kuulemismenettelyjen tehostamiseksi saattavat jäädä toteutumatta, ellei
säännökseen sisällytetä nimenomaista mainintaa Suomen Pankin johtokunnan
jäsenten velvollisuudesta
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tulla valiokunnan kuultaviksi. On muistettava, etteivät Suomen Pankin
johtokunnan jäsenet ole parlamentaarisessa vastuunalaisuussuhteessa
eduskuntaan, mistä syystä valtiopäiväjärjestyksen 53 §:n tehosteet eivät ole
käytettävissä sen suhteen.

Työtaistelutoimenpiteitä koskeva 1. lakiehdotuksen 25 § on puutteellinen, kun
sen lähtökohtana on tiettyjen työtaistelutoimenpiteiden kieltäminen ilman
säännöksiä kiellon edellytysten täyttymistä koskevan arvion tekemisestä.
Ammatillinen yhdistymisvapaus on turvattu hallitusmuodon 10 a §:ssä.
Säännöksestä voidaan johtaa perusoikeussuoja myös lakko-oikeudelle, mutta
tämä ei tarkoita etteikö lakko-oikeuteen voitaisi säätää tarkkarajaisia rajoituksia.
Ehdotettua säännöstä tulisi täsmentää.

Vähimmäisvarantovelvoitteita ja niiden sanktiointia koskeva 7 § sekä
maksutasetilastointiin liittyvää uhkasakkoa koskeva 39 § ovat ongelmallisia
valtioelinten toimivallan jaon (hallitusmuodon 2 §) ja omaisuuden suojan (12 §)
kannalta. Riippumattomille tuomioistuimille kuuluvan tuomiovallan kannalta
ongelma pelkistyy ehdotetun 39 §:n 2 momentin säännökseen uhkasakon
tuomitsemisesta ja 7 §:n 4 momentin säännökseen sanktioluonteisesta
puolitoistakertaisen taloudellisen hyödyn menettämisseuraamuksesta. Lisäksi 7
§:n 1-3 momentissa on kysymys lainsäädäntövallan uskomisesta Suomen
Pankille asiassa, joka koskee perusoikeutena turvattua omaisuuden suojaa.
Viimeksi mainitun ongelman osalta säätämisjärjestysperusteluissa on viitattu
siihen, että niin sanottu aukkoteoria oikeuttaisi nykyiseen lakiin poikkeuslailla
(583/1993) sisällytetyn vastaavan norminantovallan delegointisäännöksen
siirtämisen uuteen lakiin tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä. En pidä
oikeutettuna aukkoteorian soveltamista yli perusoikeusuudistuksen
muodostaman taitekohdan muutoin kuin sellaisissa asioissa, joissa
perusoikeusuudistusta säädettäessä nimenomaisesti todettiin tietyn poikkeuslain
asema poikkeuksena myös uudesta perusoikeussäännöksestä.87 Lapin
vajaatuottoisia metsiä koskevassa asiassa perustuslakivaliokunta pidättyi
tukeutumasta aukkoteoriaan vastaavassa tilanteessa ja perusteli tavallisen lain
säätämisjärjestyksen omaisuuden suojan aineellisen tulkinnan kautta (PeVL
44/1996 vp). Mielestäni 7 § voidaan siihen sisältyvän lainsäädäntövallan
perusoikeuksiin kajoavan delegoinnin vuoksi hyväksyä vain
perustuslainsäätämisjärjestyksessä.

Tuomiovallan käyttöön liittyivät ehdotukset eivät välttämättä sellaisenaan johda
perustuslainsäätämisjärjestyksen tarpeeseen. Molemmissa asioissa kuitenkin
toteutuu oikeus saada asia tuomioistuimen käsiteltäväksi 42 §:n nojalla, olettaen
että 42 §:n 1 momentissa on tarkoitettu viitata 7 §:n 4 momenttiin. Siten Suomen
Pankille uskottava tuomiovalta ei vaikuta yksityisen oikeussubjektin oikeuteen
saada asia hallitusmuodon 16 §:n, Euroopan ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan
ja KP-sopimuksen 14 artiklan mukaisesti tuomioistuimen käsiteltäväksi. Kantani
on kuitenkin varauksellinen sen vuoksi, että puolitoistakertainen taloudellinen

87 Ks. lähemmin Scheinin 1996, erityisesti s. 822.
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hyöty 7§:n 4 momentissa tai uhkasakko 39 §:ssä voisivat olla määrällisesti niin
suuria, ettei velvoitteiden kohteilla käytännössä olisi mahdollisuutta turvautua
tuomioistuinkäsittelyyn vaan heidän olisi alistuttava keskuspankin vaatimuksiin
jo ennen seuraamuksen langettamista. Tapauksessa Bendenoun v. Ranska
Euroopan ihmisoikeussopimuksen (24.2.1994 A 284) katsoi, että huomattavienkin
rangaistuksenluonteisten veroseuraamusten määrääminen ensi asteessa
hallinnollisessa menettelyssä on hyväksyttävää Euroopan
ihmisoikeussopimuksen 6 artiklan kannalta tällaisten asioiden suuri lukumäärä
huomioon ottaen.88 Asiassa, jossa summat ovat suuria, mutta
soveltamistapauksia on lukumääräisesti vähän, 6 artikla saattaisi edellyttää, että
rangaistuksen luonteinen seuraamus asetetaan jo ensi asteessa tuomioistuimen
päätöksellä.

9. Myöhemmän lainuudistuksen tarve ja sisältö

Hyväksyttiinpä käsittelyssä oleva ehdotus uudeksi Suomen Pankkia koskevaksi
laiksi sellaisenaan tai muutettuna, ja tavallisena lakina tai poikkeuslakina, se ei
poista tarvetta harkita myöhempien lainmuutosten tarvetta talous- ja rahaliiton
kolmannen vaiheen velvoitteita vasten. Kansallinen lainsäädäntö EKP:n ja
Suomen Pankin toimivaltasuhteista rahapolitiikassa on saatavissa aikaan vasta,
kun EKP on perustettu ja tehnyt keskeiset päätökset rahapolitiikan strategiasta ja
välineistä, ja kun on selvillä, osallistuuko Suomi yhteiseen rahaan kolmannen
vaiheen alusta lähtien. Nyt EMU:n toisessa vaiheessa tehtävien Suomen Pankin
organisaatiorakennetta ja sisäisiä toimivaltasuhteita koskevien ratkaisujen ei
mielestäni tulisi antaa määrätä kolmannen vaiheen kansallisten ratkaisujen
sisältöä. Siksi kolmannen vaiheen rahapolitiikan perustana olevaa lainsäädäntöä
harkittaessa tulisi lähtökohtana olla Suomen Pankkia koskevien
perustuslainsäännösten ja Maastrichtin sopimuksen velvoitteiden
yhteensovittaminen tavalla, joka parhaiten toteuttaa sekä keskuspankin
riippumattomuuden että rahapolitiikan demokraattisen vastuunalaisuuden.

Asiaa tarkastellaan alussa mainitun tutkimuksen päätösluvussa, jonka liitän
lausuntoni oheen.

Helsingissä 14 päivänä helmikuuta 1997

Ks. Pellonpää 1996 s. 340-343

/        Martin Scheinin oikeustieteen
tohtori, apulaisprofessori
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