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ANTERO JYRÄNKI/20.2.1997 PeV

P.M.

HE 261/1996 vp

(laki Suomen Pankista ym)

1. Kun tarkastellaan esitykseen sisältyvien lakiehdotusten suhdetta perustuslakeihin, ovat ensisijaisen

huomion kohteina luonnollisesti hallitusmuodon ja valtiopäiväjärjestyksen Suomen Pankkia koskevat

säännökset (HM 73 §, VJ 83 § ja 50 §).

HM 73 §:ssä säädetään:

"Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja hoidossa sekä eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen valvomana.

Suomen Pankkia hoidetaan niin kuin siitä Lailla säädetään.

Eduskunta päättää Suomen Pankin voittovarojen käyttämisestä valtion tarpeisiin."

VJ 83.1 §:ssä säädetään:

"Suomen Pankin hallintoa ja liikettä sekä eduskunnan vastattavana olevien rahastojen hallintoa valvomaan eduskunta asettaa

yhdeksän pankkivaltuutettua sekä vahvistaa näille johtosäännön."

Saman pykälän muissa momenteissa säädetään pankkivaltuuston asettamisesta ja organisaatiosta. 4

momentin mukaan eduskunta valitsee samalla tavoin kuin pankkivaltuutetut vuosittain viisi tilintarkastajaa

Suomen Pankkia varten.

VJ 50 §:n 1 momentissa säädetään:

_______________________

Liite: Opinion of the European Monetary Institute
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"Suomen Fankin hallintoa ja tilaa, pankkivaltuutettujen ja pankin johtokunnan toimintaa sekä eduskunnan vastattavina olevien

rahastojen tilaa ja hoitoa tutkii se pysyvä erikoisvaliokunta, jolle nämä tehtävät säädetään eduskunnan työjärjestyksessä.

Valiokunnan tulee antaa tästä mietintö eduskunnalle."

2. HM 73 § ja VJ 83 § käyttävät valtuutettujen yleisestä tehtävästä kuta kuinkin samaa ilmaisua. VJ 83 §:n

mukaan valtuutetut asetetaan Suomen Pankin "hallintoa valvomaan", ja HM 73 §:n mukaan pankki toimii

"pankkivaltuutettujen valvomana". HM 73 § lisäksi luonnehtii pankin yleistä asemaa siten, että pankki

toimii "eduskunnan takuulla ja hoidossa".

HM 73 §:n 1 momenttia on ilmeisesti luettava kokonaisuutena siten, että "eduskunnan hoidossa"

ilmaisee eduskunnan ja Suomen Pankin yleisen suhteen ja että viittaus valtuutettuihin täsmentää tuota

ilmausta: "eduskunnan hoidossa" oleminen konkretisoituu eduskunnan asettamien pankkivaltuutettujen

valvonnanalaisuudessa. Vaikka Suomen Pankki onkin valtiosta (sanan suppeassa mielessä) erillinen

oikeussubjekti ja vaikka pankkivaltuutettuja teknisesti voidaankin pitää pikemminkin tämän erillisen

oikeussubjektin kuin eduskunnan eliminä, pankkivaltuutetuilla silti on kaksinainen asema:

pankkivaltuutetut ovat eduskunnan valitsemia ja juuri tältä pohjalta pankkivaltuutettujen toimivalta

Suomen Pankkiin nähden toteuttaa sitä HM 73 §:n vaatimusta että Suomen Pankin on oltava "eduskunnan

hoidossa". Eduskunta ei voi antaa - muuten kuin lain tai ohjesäännön muodossa - minkäänlaisia

oikeudellisesti velvoittavia määräyksiä pankkivaltuutetuille, mutta vaikuttaessaan vaalin kautta pankkival-

tuuston henkilökokoonpanoon eduskunta välillisesti vaikuttaa - kun valitsija aina - pankkivaltuutettujen

ratkaisuihin. Tämä välillisen vaikuttamisen oletus on ilmaistu suhteellisen selvästi eräissä eduskunnan

perustuslakivaliokunnan kannanotoissa, joilla sinänsä ei ole tekemistä nyt käsiteltävänä olevan asian

kanssa (ks. esim. Pe VL 37/1992 vp ja 4/1996 eduskunnan finanssivallan ja pankkivaltuutettujen

toimivallan välisestä yhteydestä).

Vastaavasti voidaan sanoa, että hallituksen vaikutusvalta - niin hallituksesta aina vain

riippumattomammaksi laitokseksi kuin Suomen Pankki nyt halutaankin järjestää - kulkee nimitysvallan

kautta. Hallitus vaikuttaisi edelleen pankin toimintaan nimittämällä pankin johtokunnan jäsenet, vieläpä

määräajaksi, kuten esillä olevassa lakiehdotuksessa ehdotetaan säädettäväksi.

Pankkivaltuutettujen toimivalta Suomen Pankissa ei ole itsenäisyyden aikana ollut kovin laaja eikä

vahva. Keskeisenä ajatuksena on ollut, että pankkivaltuutetuille kuuluvat vain näille nimenomaisesti

säädetyt tehtävät ja että muuten toimivalta kuuluu pankin johtokunnalle, ellei sitä ole erikseen siirretty

maan hallitukselle. Pankkivaltuutetut eivät voi antaa yksittäistapauksellisia toimintaohjeita ohjekunnalle

yli valtuutettujen nimenomaisten toimivaltuuksien.

Nykyisen oikeustilan mukaan, joka on täsmennetty Suomea Pakin ohjesäännöllä ja raha-



lailla, pankkivaltuutetuilla on valta valvoa Suomen pankin toimintaa, tehdä erinäisiä pankkia koskevia

valvontapäätöksiä sekä erinäisiä rahapoliittisia päätöksiä. Toimivallan nykyistä laajuutta on pidetty

perustuslain mukaisena.

Pankkivaltuutettujen asemaa pyritään hallituksen esityksellä nyt järjestelemään uudesti siten, että

valtuutetuilla pysytettäisiin (ehd. 13 §) 1) valvontatehtävät suppeassa mielessä (ennen muuta

vastuuvapauden myöntäminen ja kertomuksen antaminen eduskunnalle) ja 2)eräitä hallintotehtäviä

sanan suppeassa mielessä (kuten esityksen tekeminen johtokunnan jäsenen viran täyttämisestä, johtajien

nimittäminen sekä eräät palkkaus- ja kurinpitoasiat).

Eduskunnalle jäisi luonnollisesti edelleen valta säännellä Suomen Pankin toimintaa lailla ja

organisoida pankkivaltuutettujen toimintaa vahvistamallaan johtosäännöllä. Eduskunnan ta-

lousvaliokunnalla olisi edelleen VJ 50 §:n nojalla oikeus tutkia pankkivaltuutettujen ja johtokunnan

toimintaa sekä pankin hallintoa ja tilaa yleensäkin.

Muutos nykyiseen oikeustilaan olisi siinä, että pankkivaltuustolta johtokunnalle siirrettäisiin ne

varsinaiset rahapoliittiset tehtävät, jotka valtuustolle tällä hetkellä kuuluvat, nimittäin:

1) päätöksenteko Suomen Pankin peruskorosta sekä muista Suomen Pankin soveltamista koroista

(säännös siitä nykyisessä laissa Suomen Pankista); ja

2) esityksen tekeminen Suomen Pankin johtokunnan kautta valtioneuvostolle markan ulkoista arvoa

koskeviksi päätöksiksi.

1) Korkovaltuus on pankkivaltuusmiesten käytössä ollut jo pitkään. Suomen Pankin diskont-

tokorko, jonka sääntely kauan oli pankin tärkein rahapoliittinen instrumentti, oli pankkival-

tuusmiesten määrättävissä 18.2.1895 annetun Suomen Pankin ohjesäännön (AsK 8/1895) 32

§:n mukaan. Sama valtuus kuului pankkivaltuusmiehille 21.12. 1925 annetun Suomen Pankin

ohjesäännön (365/25) 17 §:n mukaan.

2) -kohdassa mainittu valtuus ei nykyisen Hallitusmuodon säätämisen aikaan voinut olla

ajankohtainen, koska Suomen markka oli silloin vielä sidottu kultakantaan. Kultakannasta

luovuttiin väliaikaisesti v. 1921, se palautettiin v. 1925 ja siitä luovuttiin lopullisesti v. 1935.

Näyttää siltä, ettei v. 1921-25 ja 1931-1961 tehtyjä markan ulkoista arvoa koskevia päätök-

siä katsottu ehdottomasti pankkivaltuusmiesten toimivaltaan kuuluviksi; johtokunta saattoi
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tehdä näitä päätöksiä pankkivaltuusmiehiä kuulematta.1 Vasta v. 1962 rahalailla (276/62) säädettiin, että

pankkivaltuusmiesten oli tehtävä Suomen Pankin johtokunnalle esitys, jos markan kansainvälistä

perusarvoa oli tarkoitus muuttaa.

2)-kohdassa mainittu pankkivaltuuston valtuus on tämän elimen kannalta tullut tärkeämmäksi sitä

mukaa kuin korkovaltuuden merkitys rahapolitiikan kokonaisuudessa on vähentynyt.

Voimassa olevan rahalain (358/93) 4 § sai nykyisen muotonsa 7.6.1996 (SäädK 379/96). Sen

mukaan valtioneuvosto voi yksittäistapauksissa ja määräämillään ehdoilla Suomen Pankin esityksestä

valtuuttaa valtiovarainministeriön päättämään Euroopan valuuttajärjestelmään kuuluvan

valuuttakurssijärjestelmään puitteissa tehtävistä markan ulkoista arvoa koskevista muutoksista markan

ulkoiseen arvoon ja vaihtelualueen rajoihin. - Suomen tätä muutosta seurannut liittyminen ERM:iin on

kohtalaisen paljon ainakin tosiasiallisesti vähentänyt pankkivaltuustolle rahalain 4 §:n mukaan kuuluvan

valtuuden merkitystä (ks. tästä Pe VL 7/1996 vp).

Juuri kuvattujen rahapoliittisen valtuuksien käyttäminen ei merkitse hyvin suurta vaikutusvaltaa Suomen

Pankin asioissa. Kysymys kuuluu kuitenkin, onko näiden valtuuksien siirtäminen pankkivaltuuston

toimivallasta ristiriidassa HM 73 ja VJ 84 §:n kanssa. Mikä on se vähimmäistoimivalta joka

eduskunnalle ja erityisesti sen asettamille pankkivaltuutetuille on Suomen Pankkiin nähden jätettävä?

3. Suomen Pankin valtio-oikeudellisesta asemasta kirjoittamassaan monografiassa (Suomen Pankin

erikoisasema valtiokoneistossa, 1955) PAAVO KASTARI kuvaa pankin aseman kehitystä 1800-luvulta

lähtien:

"Pankin oleminen valtiopäivien "hoidossa' jäi siten merkitsemään pääasiassa vain sitä, että pankki oli erotettu

säännönmukaisesta valtionhallinnosta ja järjestetty erikoishallinnoin alaiseksi, jossa valtiopäivien valitsemilla ja niille

kertomuksensa antavilla pankkivaltuusmiehillä oli merkittävä asema. Tällaista tilannetta ilmaisemaan on pohtimani sanonta

'eduskunnan...hoidossa' oikeastaan liian vahva. Asian todellista laitaa kuvastaakin itse asiassa paremmin saman HM 73 § 1

momentin loppu säätäessään, että pankki toimii 'eduskunnan valitsemien valtuusmiesten valvonnan alaisena'." (m.t. s.14)

KASTARI pitää siis HM 73 §:n keskeisenä sisältönä sitä, ettei Suomen Pankki ole hallituksen

1 Ks. VESANEN, Finanssiorgaaneista ja markan kansainvälisestä
perusarvosta, 1973.



määräysvallan alainen. Eduskunnan suuntaan osoittava perustuslainsäännös olisi siis tosiasiassa

ensisijaisesti hallituksen toimivallan poissulkeva, ts. luonteeltaan negatiivinen. Eduskunnan suunnallakin

säännökselle jäisi positiivista sisältöä varsin niukasti: se takaisi maksimissaan eduskunnalle pankkiin

nähden valvontavallan sanan suppeassa merkityksessä.

Vielä ohuempana KASTARI pitää toisen tärkeän ilmaisun "eduskunnan takuulla" nykyistä sisältöä.

Kun se alun perin merkitsi sitä, että edustuslaitos verosuoistuntavallan haltijana otti taatakseen pankin

sitoumukset, sillä nyttemmin vain "eräänlainen reliikin merkitys", sen jälkeen kun hallituksen ja

edustuslaitoksen erillisyys ja vastakohtaisuus valtiontalouden hoidossa on merkittävästi lientynyt.

KASTARIN näkemyksen johdosta on todettava, että HM 73 § on suhteellisen tulkinnanvarainen

säännös, minkä vuoksi sen sisällöstä on mahdollista esittää monenlaisia perusteltuja käsityksiä. Minun

ymmärtääkseni KASTARIN tulkinta HM 73 §:n sisällöstä on varsin kapea, niin kapea, että se perustellusti

voidaan asettaa kyseenalaiseksi. Otan seuraavassa esille vaihtoehtoisen tulkinnan.

4. Jos otaksutaan, että HM 73 § asettaa tietyn vähimmäisvaatimuksen eduskunnan ja sen valitsemien

pankkivaltuutettujen toimivallalle, supistaako rahapoliittisten valtuuksien poistaminen

pankkivaltuutetuilta tätä toimivaltaa perustuslainvastaisella tavalla?

Kysymykseen ei ole yksioikoista vastausta. Ilmaus "eduskunnan hoidossa" voidaan tulkita laajasti tai

suppeammin. Muutamaan seikkaan on kuitenkin kiinnitettävä huomiota:

1) Suomen Pankin päätehtävänä olisi esillä olevan lakiehdotuksen mukaan "päättää maan rahapolitiikasta

ja toteuttaa sitä". Se on jotain muuta, kattavampaa, kuin nykyisen lain sanonta ("Suomen Pankin

tehtävänä on Suomen rahalaitoksen pitäminen vakavalla ja turvallisella kannalla sekä maan rahaliikkeen

edistäminen ja helpottaminen.") Rahapoliittiset valtuudet ovat keskeisiä; tältä kannalta katsoen

pankkivaltuutetuilta poistettaisiin näiden nykyisistä tehtävistä keskeisimmät.

2) Perustuslakivaliokunta on joissakin yhteyksissä korostanut pankkivaltuutettujen rahapoliittisten

valtuuksien merkitystä. Se ei ole tosin suoranaisesti lausunut, että HM 73 §:n olennaisena ainesosana olisi

nykyisten rahapoliittisten valtuuksien säilyminen pankkivaltuutetuilla. Mutta se on esimerkiksi pitänyt

tärkeänä ettei eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen asema heikkene muutettaessa rahalain

säännöksiä markan ulkoisesta arvosta päättämisestä (PeVL 17/1992 vp).
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3) Esityksellä pyritään Suomen Pankille luomaan entistä suurempi riippumattomuus valtion-orgaaneista.

Tietty määrä riippuvuutta valtionorgaaneista kuitenkin jää jäljelle - ensi sijassa nimitysvallan (mutta

myös rahalain 4 §:n) kautta. Rahapoliittisten valtuuksien poistamisella pankkivaltuustolta johtokunnalle

siirtyy samalla painopiste pankin hallinnossa - johtokunnan nimitysvallan kautta ja huolimatta

pankkivaltuutettujen nimityksiä koskevasta esitysoikeudesta - yhä enemmän maan hallituksen suuntaan,

vaikka perustuslaki määrittelee Suomen Pankin eduskunnan - eikä hallituksen - hoidossa olevaksi

laitokseksi.

Jos nykyisten rahapoliittisten valtuuksien siirtämistä pois pankkivaltuustolta - antamatta niiden tilalle

mitään vastaavaa substanssia koskevia valtuuksia - pidetään perustuslainmukaisena, muuttuu jotakin

olennaista HM 73 §:n sisällössä. Periaatteellisesti muutos on merkittävä: koska pankkivaltuutettujen

toiminta muutoksen jälkeen saa kokonaan erilaisen luonteen kuin tähän asti. Tähän nähden olen

taipuvainen pitämään ehdotettuja siirtoja perustuslakia muuttavina.

5. Juuri esitetty lausuma ei kuitenkin ratkaise kysymystä uuden Suomen Pankkia koskevan lain ja

rahalain muutoksen säätämisjärjestyksestä. Asiaan vaikuttaa myös näiden muutosten suhde Maastrichtin

sopimukseen ja sen järjestämään Euroopan rahaliittoa koskevaan hankkeeseen.

Maastrichtin sopimuksessa on määräyksiä erityisen talous- ja rahaliiton (EMU) perustamisesta

kolmessa vaiheessa. Ensimmäinen vaihe, kaikkien pääomaliikkeiden vapauttaminen, alkoi ennen

sopimuksen voimaantuloa jo 1.7.1990. Toisen vaiheen alkaessa 1.1.1994 aloitti toimintansa Euroopan

rahapoliittinen instituutti (ERI). Sen tehtävänä on kehittää keskuspankkien rahapoliittista yhteistyötä ja

valmistella talous- ja rahaliiton kolmannessa vaiheessa voimaantulevaa Euroopan

keskuspankkijärjestelmää (EKPJ) ja siirtymistä EU:n yhtenäisvaluuttaan.

EY:n perustamissopimus (105 - 109 m art.), sellaisena kuin se Maastrichtissa muutettiin, sisältää

talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen ehdot ja aikataulun. Aikataulu riippuu siitä, miten

jäsenvaltiot täyttävät lähentymiskriteerit. Unionin neuvosto, joka kokoontuu valtion- ja hallituksen

päämiesten kokoonpanossa, päättää viimeistään 1.7.1998 mennessä määräenemmistöllä, täyttääkö

jäsenvaltioiden enemmistö yhtenäisvaluutan käyttöönottamisehdot ja siirrytäänkö kolmanteen vaiheeseen.

Kolmannessa vaiheessa perustetaan Euroopan keskuspankkijärjestelmä ja rahapoliittinen päätösvalta

siirretään kansallisilta keskus-



pankeilta Euroopan keskuspankille sekä siirrytään mahdollisimman pian yhtenäisvaluutan käyttöön.2

EU-perustamissopimuksen ja esillä olevan lakiehdotuksen suhteen käsittelyssä on hallituksen esitys

perusteluissaan kummallisella tavalla skitsofreeninen.

Esityksen perusteluissa todetaan (s. 55) ettei meneillään olevaan talous- ja rahaliiton toiseen

vaiheeseen liity, keskuspankkirahoituskieloa lukuunottamatta, välittömiä lainsäädännön muutostarpeita.

"Lainuudistuksen tarvetta ja sisältöä on tässä vaiheessa arvioitava nykyisen toimintaympäristön ja

kansallisten lähtökohtien mukaisesti." Siinä sanotaan myös (s.6), että toisen vaiheen aikana on aloitettava

kansallisen keskuspankin aseman itsenäistäminen. Kuitenkaan Suomen Pankin asemaan ei tässä suhteessa

kohdistu muutostarpeita. Nimittämisjärjestelmän kautta on turvattu keskuspankin riippumattomuus

suhteessa hallitukseen. "Lähtökohtana uudistuksessa on Suomen Pankin pysyttäminen eduskunnan

pankkina."

Esillä olevaan lakiehdotukseen sisältyy kuitenkin monia sellaisia yksityiskohtia, jotka voidaan

ymmärtää ensisijassa rahaliittoon valmistautumiseksi. Esityksen perusteluissa jopa yksityiskohdittaan

viitataan tähän tavoitteeseen. Esimerkiksi säännös johtokunnan jäsenen virkasuhteen päättämisestä on

perustelujen mukaan (s. 71) pääosin muotoiltu pääjohtajan irtisanomista koskevan Euroopan

Keskuspankin perussäännön pohjalta. Rahalain 4 §,n muutosta sovellettaisiin voimaantulosäännöksen

mukaan vasta kun Euroopan keskuspankkijärjestelmä on EU:n perustamissopimuksen mukaisesti

perustettu.

EU:n perustamissopimuksen 108 art:n mukaan jokaisen jäsenvaltion pitää huolehtia siitä, että sen

keskuspankkia koskeva lainsäädäntö on viimeistään päivänä, jona Euroopan keskuspankkijärjestelmä

perustetaan, sopusoinnussa perustamissopimuksen ja EKPJ:n kanssa.

Todellisuudessa näyttää siltä, että esillä olevan ehdotuksen päätarkoituksia on luoda Suomen

Pankille sellainen toiminnallinen itsenäisyys jonka on oltava olemassa ennen rahaliitoin kolmanteen

vaiheeseen siirtymistä.

Valtiovarainministeriö on pyytänyt ERI:Itä lausuntoa esillä olevasta lakiehdotuksesta sen

luonnosvaiheessa ja saanut sellaisen 17.5.1996.3 Lausunto, jonka olen ottanut tämän esityksen liitteeksi,

näyttää olevan pyydetty sen varmistamiseksi, että lakiehdotus täyttäisi EU:n perustamissopimuksessa ja

siihen liittyvässä Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perussäännössä kansalliselle keskuspankille

asetettavat riippumattomuuskriteerit. Lausunnon mu-

2 Ks. tark. HE 135/1994 vp, perustelut,  s.71-77. Suunnitelman
taustasta ks. myös Haaparanta 1992.
3 Ks. Opinion of the European Monetary Institute (CON/96/05-/17th
May 1996).
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kaan EKPJ:n vaatimukset heijastuvat tai niiden on heijastuttava ainakin lakiehdotuksen 1, 2,

5, 8, 12-15 ja 18 §:iin.

Eduskunnan pankkivaltuustosta todetaan ERI:n lausunnossa:

"Kun se koostuu kansanedustajista, se on määriteltävä poliittiseksi elimeksi. Perustamissopimuksen vaatimus riippu-

mattomuudesta päätöksenteossa ei päde vain hallituksen suuntaan vaan myös minkä tahansa poliittisen elimen suuntaan, eikä

riippumattomuutta siksi saavuteta, jos pankkivaltuustolla on mahdollisuus millään tavoin sekaantua johtokunnan rahapoliittisiin

päätöksiin. Poliittisen elimen kuuluminen osana keskuspankin rakenteisiin olisi sopusoinnussa vaaditun riippumattomuuden

kanssa vain silloin, kun tuollaisen elimen säädännäiset tehtävät eivät kajoaisi keskuspankin rahapoliittisessa päätöksenteossa

vaadittuun päätöksentekoprosessin autonomisuuteen."4

Siihen katsomatta, että jo Suomen Pankki -komitea vähän ennen Suomen liittymistä Euroopan unioniin

ehdotti mietinnössään (KM 1994:12) rahapoliittisten valtuuksien poistamista pankkivaltuustolta, on

edellä (osin) siteerattu EMI:n lausunto osoituksena siitä, että tämä lainsäädännöllinen muutos toteutetaan

Maastrichtin sopimuksen rahaliittoa ja ennen muuta kansallisten keskuspankkien riippumattomuutta

koskevien säännösten tranformoimiseksi Suomen lainsäädäntöön.

Saattaa olla, että edellä siteerattu ERI:n kanta perustuu eduskunnan pankkivaltuutettujen aseman

väärinymmärtämiseen. Pankkivaltuutettuja ei ole pakko valita kansanedustajien keskuudesta. Eduskunta

ei voi antaa määräyksiä pankkivaltuutetuille. Pankkivaltuutettujen aseman toimikautenaan on varsin

pysyvä: eduskunta ei voi erottaa pankkivaltuutettua kesken toimikauden.5 Se on oikeastaan pysyvämpi

kuin johtokunnan asema esillä olevan ehdotuksenkin mukaan: pankkivaltuutettua ei saa erottaa

sellaisinkaan perustein kuin määräajaksi nimitettyä johtokunnan jäsentä.

Pankkivaltuuston asemasta on siten vaikea löytää sellaista, joka vaarantaisi keskuspankin

riippumattomuutta. Toisaalta ERI:n tulkintaa rahaliiton sopimusmääräysten sisällöstä on pidettävä siinä

määrin auktoritatiivisena, että siihen on mukauduttava.

6. Keskustelua on käyty siitä, onko EU-liittymissopimus perustanut Suomelle kansainvälisoi-

4 Käännös englannista AJ:n.
5 Vrt. kuit.    Eduskunnan pankkivaltuutettujen johtosäännön 12
§:  "Pankkivaltuutettu on velvollinen eroamaan, jos hänet kut-
sutaan valtioneuvoston jäseneksi tai jos hän on ottanut sellai-
sen toimen, joka pankkivaltuutettujen yksimielisien päätöksen
mukaan on soveltumatonhoidettavaksi valtuutetun toimen ohella."
Ks. myös saman johtosäännön 13 §.



keudellisen velvoitteen liittyä enemmistön mukana myös talous- ja rahaliittoon, jos ja sitten kun unionin

neuvosto on todennut tämän maan täyttävän lähentymiskriteerit. Tähän kysymykseen on palattava

yksityiskohtaisesti sitten, kun rahaliiton kolmannen vaiheen toteuttaminen tulee ajankohtaisesti. Alustava

kanta kysymykseen on kuitenkin pakko ottaa nyt esillä olevan asian yhteydessä, sikäli kuin

pankkivaltuutettujen aseman muuttamista pidetään perustuslakikysymyksenä.

Seuraavassa pyrin hahmottelemaan oman alustavan kantani rahaliittoon velivoittautumista

koskevaan kysymykseen.

Perustamissopimuksen 109j ja 109k artiklan tekstit ovat aika lailla yksiselitteisiä: ne eivät jätä

poikkeamisvaraa muille kuin niille valtioille, jotka eivät lähentymisehtoja täytä.

Sopimuksen liitepöytäkirjan n:o 11 mukaan "Yhdistynyt Kuningaskunta ei ole velvollinen eikä

sitoutunut siirtymään talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen ilman hallituksensa ja parlamenttinsa

erillistä päätöstä". Tanskaa koskee pöytäkirja n:o 12. Siinä sopimusvaltiot katsovat, "että Tanskan

valtiosäännössä on sellaisia määräyksiä, jotka saattavat merkitä, että Tanskassa on tarpeen järjestää

kansanäänestys, ennen kuin tämä maa sitoutuu talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen". Siihen

nähden on sovittu Tanskan voivan ilmoittaa ennen unionineuvoston 109 j art:n kohdassa tarkoitettua

päätöstä, ettei se osallistu rahaliiton kolmanteen vaiheeseen.

Nämä erillispöytäkirjat, sanamuotonsa puolesta ja kun niitä luetaan myös e contrario, ilmentävät

vahvasti sopimusvaltioiden käsitystä, että rahaliittoon ovat sitoutuneet Tanskaa ja Isoa-Britanniaa

lukuunottamatta muut jäsenvaltiot. Sitoutumisen on näin otaksuttava ulottuvan myös Maastrichtin jälkeen

liittyneisiin uusiin jäsenvaltioihin.

Unionisopimuksen tekstiä voidaan siis lukea siten, että sen hyväksynyt valtio kansainvälis -tai

yhteisöoikeudellisesti sitoutuu liittymään rahaliiton kolmanteen vaiheeseen 1) jos neuvosto tästä

määräenemmistöllä päättää ja 2) jos asianomainen valtio itse täyttää rahaliittoon tulemisen edellytykset.

Tuollaisen tulkinnan näyttäisi vahvistavan myös unionisopimuksen pöytäkirja n:o 10, jossa määrätään

mm. seuraavaa:

"Korkeat sopimuspuolet vahvistavat yhteisön talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen peruuttamattomuuden

allekirjoittamalla talous- ja rahaliittoa koskevat uudet sopimusmääräykset. Siten kaikki jäsenvaltiot, riippumatta siitä, täyttävätkö

ne yhtenäisvaluutan vahvistamiseksi vaadittavat edellytykset, noudattavat yhteisön tahtoa siirtyä nopeasti kolmanteen

vaiheeseen; yksikään jäsenvaltio ei saa estää siirtymistä kolmanteen vaiheeseen."

Rahaliittositoumuksesta keskusteltaessa on huomautettu, että jäsenvaltiolla on tosiasiallisesti



11

käytettävissä hyvin yksinkertainen keino syrjäyttää rahaliiton perustamista koskeva sopimusvelvoite,

nimittäin sellaisen kansallisen talouspolitiikan noudattaminen, joka ei salli lähentymiskriteerien

toteutumista. Itse asiassa sopimus ei lähdekään siitä, että kaikki jäsenvaltiot samanaikaisesti siirtyisivät

rahaliiton kolmanteen (vrt. Ptk n:o 10); velvoite on siten perusrakenteeltaan tässä mielessä ehdollinen.

Toinen asia on, millaisista lähtökohdista ja millaisin tavoittein jäsenvaltiot tosiasiassa hoitavat

talouspolitiikkansa.

Suomen osalta rahaliittoon velvoittautuminen on kiistetty erityisellä perusteella. Sitä koskeva keskustelu

palautuu pääministeri ESKO AHON eduskunnassa 13.6.1994 esittämään lausumaan:

"Suomen ensisijaisena tavoitteena pitää kuitenkin olla sellaisten rakenteellisten muutosten toteuttaminen, jotka vähentävät

taloutemme suhdanneherkkyyttä. Toisaalta Suomen edun mukaista on aktiivisesti osallistua yhteistyöhön, jolla etsitään ratkaisuja

tähän monia Euroopan unionin nykyisiäkin jäsenmaita koskettavaan ongelmaan. - Kansalliset päätökset Suomen osallistumisesta

Emun kolmanteen vaiheeseen tehdään aikanaan eduskunnassa ja hallituksessa. Tämän olemme neuvotteluissa Euroopan unionille

ilmoittaneet."6

Pääministerin lausuma taas näyttäisi viittaavan Suomen edustajan jäsenyysneuvottelujen aikana

21.12.1993 esittämään toteamukseen, jonka mukaan eduskunta ja hallitus tekevät asianmukaisena aikana

tarpeelliset päätökset Suomen osallistumisesta rahaliiton kolmanteen vaiheeseen perustamissopimusten

mukaisesti.7

Sanonta asiayhteydessään voidaan edellä olevassa ymmärtää siten, että "kansalliset päätökset" eivät

koskisi vain kansainvälisen velvoitteen valtionsisäistä toteuttamista, vaan myös sitä, osallistuuko Suomi

lainkaan rahaliittoon. Aivan alkuperäisessä yhteydessään sanonta voisi kyllä tarkoittaa sitäkin, että

velvoitteet täytetään aikanaan ja että täytäntöönpano edellyttää kansallisia päätöksiä.

Hallituksen esityksessä (135/1994 vp/25.8.1994, s.667) mainitaan, että "talous- ja rahaliiton

kolmannen vaiheen edellyttämistä muutoksista Suomen lainsäädäntöön" annetaan

6 Ks. Edk. ptk.  1994 s.1647/13.6.94.
7 "The national decisions necessary for Finland's partici-
pation in the third phase in accordance with the provisions of
the Treaty shall be taken in due time by the Parliament and the
Government."



eduskunnalle aikanaan tarvittavat esitykset.8 Hallitus viittaa tässä supistetun perustuslainsää-

däntöjärjestyksen käyttöön, mutta ei täsmennä, liittyykö VJ 69 §:n käyttö esillä olevan kansainväliseen

velvoitteen (Maastricht!) vaiko uuden velvoitteen (neuvoston rahaliittopäätös!) kansalliseen

voimaansaattamiseen. Ei siis ilmene, mikä on hallituksen sitoutumiskanta.

Tärkeä on sitä vastoin perustuslakivaliokunnan lausunnossa (7.10.1994) oleva rahaliittoa

koskeva lausuma. Valiokunnalla oli mahdollisesti sama lähde kuin pääministerillä muutamia kuukausia

aiemmin, ja valiokunnan kanta sitovuusasiassa oli hyvin selkeä:

"Valiokunnan saaman selvityksen mukaan Suomen puolelta on jäsenyydestä neuvoteltaessa todettu, että talous- ja rahaliiton

kolmanteen vaiheeseen siirtyminen edellyttää valtiosäännön mukaan eduskunnan myötävaikutusta. Tähän viitaten valiokunta

katsoo, että liittymissopimus ei vielä voi merkitä sitoutumista osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen

vaiheeseen."9[kurs. AJ:n]

Perustuslakivaliokunnan edellä oleva kannanotto kulkeutui sittemmin eduskunnan hyväksymään

lausumaan saakka. Kaikesta tulee vaikutelma, että Suomen hallitus olisi liittymisneuvotteluissa esittänyt

rahaliittoa koskevan varauman ja että sopimuksen osapuolet olisivat myös sen hyväksyneet. Tällaista

varaumaa ei kuitenkaan ole kirjattu sopimusasiakirjoihin, eikä niistä löydä muutenkaan viitettä siitä, että

osapuolet olisivat tuollaisen poikkeuksen hyväksyneet. Lähtökohtana olikin, ettei uusille jäsenille

myönnetä pysyviä poikkeuksia. Se mikä jää käteen, on edellä mainittu Suomen edustajan toteamus

neuvottelujen aikana. Täytynee lähteä siitä, ettei tuollaisella toteamuksella ole oikeudellista merkitystä.

Se käsitys, että Maastrichtin sopimus loisi velvoitteen noudattaa unionineuvoston päätöstä rahaliiton

kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä, ei Euroopan unionin piirissä ole säröttömän yhtenäinen. Saksan

liittopäivät sitoi päätöksellään 2.12.1992 liittohallituksen äänestyskäyttäytymisen unionin neuvostossa

omaan suostumukseensa, kun on päätettävä rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisestä. Tämän

mukaisesti Saksan perustuslakituomioistuin (Bundesver-fassungsgericht) katsoi päätöksessään 12.10.1993,

että liittopäiville on jätettävä viimekätinen ratkaisu siitä, liittyykö Saksa rahaliittoon.

En mene tässä Saksan perustuslakituomioistuimen ratkaisun yksityiskohtiin. Olen ratkai-

8 Saman kannan toistaa esim. PeVL   41/1996 vp:  "EMU:n kol-
manteen vaiheeseen osallistumista koskeva asia on saatettava
erikseen eduskunnan edellyttämin tavoin sen käsiteltäväksi."
9 PeVM 14/HE 135/1994 vp /7.10.94.
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sua analysoinut toisessa yhteydessä.10 Ratkaisun ydin on siinä toteamuksessa, että Saksan liittopäivät on

halunnut varata itselleen tilaisuuden arvioida talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtymisen

edellytykset, jotta se näin voisi aiheen ilmaantuessa vastustaa vakaus-kriteerien mahdollista

heikentämistä. Näin turvataan, ettei ilman Saksan suostumusta - ja siten ilman Saksan liittopäivien

merkittävää myötävaikutusta - lähentymisperusteita lievennetä. Tämä taas liittyy siihen, että Saksan

perustuslain mukaan (Art. 88 GG): Bundesbankin tehtävät ja valtuudet valuutta- ja setelipankkina

voidaan siirtää EU:n puitteissa Euroopan keskuspankille, jos tämä on riippumaton ja sitoutuu

ensisijaisena tavoitteenaan vakaan hintatason turvaamiseen.

Sanottu osoittaa kuitenkin, että saksalaiset arvioinnit Saksan suhteesta EMU-sopimukseen lähtevät

eri pohjalta kuin suomalaiset arvioinnit Suomen suhteesta.

Rahaliiton kolmanteen vaiheeseen siirtyminen - velvoittauduttiin siihen jo liittymissopimuksella tai

vasta myöhemmin - merkitsee, kuten Suomen hallitus EU-esityksessään totesi, ristiriitaa "hallitusmuodon

täysivaltaisuutta ja rahapolitiikan hoitamista Suomessa koskevien säännösten kanssa".11

Perustuslakivaliokunta jätti ottamatta kantaa ristiriitakysymykseen vedoten siihen, ettei sitoutumista

rahaliittoon liittymissopimuksella synny.

Minusta näyttää perustellulta kuitenkin lähteä siitä, että Suomi on jo EU-liittymissopimuksella sitoutunut

rahaliittohankkeeseen ja että valtiosääntöiset esteet rahaliittoon liittymiselle on poistettu

liittymissopimuksen voimaansaattamislailla, joka poikkeuslakina hyväksyttiin perus-

tuslainsäätämisjärjestyksessä. Tämä poikkeuslaki kattaa vähintäänkin ne perustuslainvastaisuudet, jotka

suoraan johtuvat perustamissopimuksen määräyksistä. Näihin perustamissopimuksen määräyksiin

täytynee tukea määräykset rahaliitosta, sikäli kuin ne ovat ristiriidassa hallitusmuodon ja

valtiopäiväjärjestyksen Suomen Pankkia ja eduskunnan pankkivaltuutettujen asemaa koskevien

säännösten kanssa.

Siihen nähden voitaneen pankkivaltuutettujen toimivallan supistamista koskeva sääntelyä käsitellä

tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä.

Edellä olevan totean siitä huolimatta, ettei hallitus ole nimenomaisesti selittänyt kansainvälisen

velvoitteen vaatiman nyt käsillä olevan esityksen hyväksymistä.

Jos esillä olevista lakiehdotuksista ei ole osoitettavissa muita ja sellaisia ristiriitoja perustuslain

kanssa, jotka eivät suoraan johdu EY:n liittymissopimuksesta tai joita jokin aikai-

10 Ks. JYRÄNKI, Euroopan unioni ja Suomen valtiosääntö. -
Oikeustiede - Jurisprudentia XXIX (1996), 40-42.
"HE 135/1994 vp, perustelut, s.667.



sempi poikkeuslaki muuten ei kata, ovat niin Suomen Pankkia koskeva laki kuin rahalain 4 §:n muutos

hyväksyttävissä tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä.
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OPINION OF THE EUROPEAN MONETARY INSTITUTE

CON/96/05

Consultation by the Finnish Ministry of Finance under Article 109f (6) of the Treaty establishing the
European Community and Article 5.3 of the Statute of the EMI on draft legislation establishing the
statute of the Bank of Finland.

1 On l0th April 1996 the EMI received from the Finnish Ministry of Finance a request for
consultation on draft legislation establishing the Statute of the Bank of Finland ("the Act"). The
documentation submitted for consultation comprises an explanatory memorandum accompanying
the draft ("the Memorandum"), the Act itself and, in addition, a draft amendment of paragraph 4
of Section 4 of the Currency Act (358/93), addressing a reallocation of competences on currency
matters within the decision-making bodies of the Bank of Finland ("the Amendment Act"). Ali
documentation has been received in the English language, translated by the Consulting authority,
and the present opinion is issued on the basis of such translation.

2 The objective of the Bank of Finland is defined in Section 2 of the Act as follows: "to safeguard

the value of money". Article  2  of  the  ESCB Statute  stipulates  that:  "[...] the primary objective [...]

shall he to maintain price stability". The EMI has received clarification from the Bank of Finland
that the present wording of Section 2 of the official version of the Act reflects an identical
objective to the one expressed in Article 2 of the ESCB Statute, which clarification has been duly
noted. The importance of the statutory definition of the institutional objective of a NCB would,
as a general rule, mandate full consistency between the Act and the Treaty.

3 Section 8 of the Act is purported to introduce into domestic law the content of Article 304 of the

Treaty. To avoid any potential discrepancy with that Treaty article and with Council Regulation
(EC) n. 3603/93 of 13.12.1993, the language of Section 8 may be considered further before the
enactment of the Act.

4 Article 109e(5) of the Treaty states that "During the second stage, each Member State shall, as

appropriate, start the process leading to the independence of its central bank." Independence of
national central banks is a significant element of central banks qualifying to become an integral
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part of the ESCB, which needs to be accomplished before the date of establishment of the ECB and is a
prerequisite to participation in monetary union. Independence may, however, be achieved through
different measures, taking into account different institutional traditions in the various Member States.
The Act, namely if amended as suggested in the following, is one example of several possible
alternatives for a legislative framework which would further the degree of central bank independence,
although additional adaptations for Stage Three may be necessary as anticipated below.

(a) The Act under review mentions, in Section 1, that "The Bank of Finland [...] is an independent

institution [...]". The EMI welcomes such an initial legal statement, which gives a basis to Section
5, second paragraph, and may inspire the interpretation of other sections of the Act. The EMI
moreover welcomes the disappearance in the Act of some sections of the current Statute which
might have been seen as inconsistent with the basic principle of central bank independence
required for by the Treaty.

(b) Sections 12 to 14 of the Act refer to a Parliamentary Supervisory Council, a body foreseen in
constitutional provisions and characterised in Section 11 as one of the Governing Bodies of the
Bank of Finland. Being integrated by members of parliament, it has to be defined as a political
organ. The Treaty requirement of independence in decision-making applies not only vis-à-vis
Government but also in relation to any other political body, and therefore it would not be
achieved if the Parliamentary Supervisory Council would have the possibility of interfering in
any manner with the decisions of the Board on monetary matters. The permanency of a political
body within the internal structure of the Bank would be consistent with the required level of
independence to the extent that statutory tasks by such a body could not interfere with the
required autonomy of the decision-making process of the central bank with respect to monetary
policy issues.

The EMI notes that the new list of tasks vested in the Parliamentary Supervisory Council does
not explicitly include monetary powers. The EMI reads the draft text of the Act, and in particular
Section 16, as implying that the list of tasks vested in the Parliamentary Supervisory Council
through Section 13 is exhaustive, and draws the conclusion that the supreme decision-making
body of the Bank in monetary matters would be the Board. Hence, Sections 6 and 7 of the Act
would have to be read as implying that the exclusive responsibility for monetary policy decisions
is vested with the Board. This interpretation is coincident with the explanations contained in the
Memorandum. Provided that the



supervisory powers of the Parliamentary Supervisory Council are limited to the tasks listed in

Section 13, and further provided that these supervisory powers are without prejudice to the
exclusive competence of the Board as regards monetary matters, this aspect of the projected legal
architecture for the Bank of Finland would not appear to be incompatible with the letter and the
spirit of the Treaty.

(c) Sections 12 and 15 of the Act are drafted in a manner which does not explicitly preclude the
appointment of a member of the Parliamentary Supervisory Council as member of the Board.
Simultaneous membership of both the Parliamentary Supervisory Council and the Board could
result in a situation where a conflict of interest may possibly arise which may hinder the required
independence of the Board on monetary policy matters.

(d) The second paragraph of  Section 5 of  the Act  reads: "In carrying out its tasks related to monetary

policy, the Bank of Finland may not seek or take instructions concerning its activities". The EMI
interprets the Act as providing for the exclusive responsibility of the Board on "tasks related to

monetary policy". The Board, as supreme decision-making body on monetary policy matters,
should not seek nor take instructions from the Parliamentary Supervisory Council, nor from any
other internal or external body or institution. Moreover, the requirement of central bank
independence as specified by the Treaty addresses not only institutional independence of central
banks and its decision-making bodies as collective organs, but also the personal independence of
the members of such organs. To achieve more legal clarity and full consistency with Article 7 of
the ESCB Statute, the language of Section 5 may be considered further before the enactment of
the Act.

The first paragraph of Section 5 imposes on the Bank of Finland the obligation to "cooperate with

the Council of State and other authorities." In order to enhance the overall importance of
independence and of the prohibitions contained in the second paragraph of that Section 5, it may
be suggested to change the order of the two paragraphs of Section 5 and subject the obligation to
cooperate with political bodies to the prohibition of seeking and taking instructions.

(e) Under Section 13, first paragraph, indent (2), of the Act, the Parliamentary Supervisory Council

is entitled to discharge the liability of the Board. To secure the independence of the Board on
monetary policy decisions, it would be advisable to state that the discharge of
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liability of the Board cannot be refused by the Parliamentary Supervisory Council in

relation to the conduct of monetary policy.

(f) Section 18 of the Act provides for the compulsory dismissal of Board members, vesting
upon the President of the Republic the authority for such dismissals. Article 34 of the
Constitution of Finland specifies that the decisions of the President are adopted "in the

Council of State on the basis of a presentation by the competent Minister", and that such
decisions require the countersignature of the presenting Minister. The institutional
independence of the Bank and the personal independence of the Board members would be
enhanced  if  such  a  presentation  by  the  Minister  either  included  a  formal  opinion  or  if  it
could only be effectuated upon an initial motion of the Board of the Bank of Finland.
Furthermore, it is noted that the Act does not explicitly recognise the right to have the
dismissal  directly reviewed by a  domestic  court,  unless  this  right  already arises  from the
legislation referred to in Section 18 of the Act, or as a result of Section 40 of the Act, or
otherwise due to general legislation regarding judicial safeguards in the area of
administrative law.

(g) The Act does not define eligibility criteria for members of the Board, nor place any

limitations on other professional activities of Board members. Neither Treaty nor the
ESCB/ECB Statute specifies such criteria and limitations, but these might be seen as the
necessary consequence of the Treaty requirement of personal independence, which implies
the avoidance of possible conflicts of interests between the Bank and other bodies, and of
potential situations of external dependency.

5 The statistical regime is addressed in Sections 3 and 38 of the Act. It would be advisable that in
Section 3, second paragraph, third indent of the Act the word "collection" is introduced between
"provide for the" and "compilation and".

6 The Finnish Currency Act was issued on 16th April 1993. The Amendment Act proposes to alter
Article 4 of the Currency Act with the expressed purpose according to the Memorandum of
substituting the Board for the Parliamentary Supervisory Council as the competent body to make
proposals to the Council of State on the external value of the markka. The EMI welcomes this
amendment as a provision which will enhance the powers of the Board as a body whose
decision-making powers are not subject to political control.



The EMI would like to draw the attention on the f act that, according to Article 108 of the
Treaty, the compatibility of the statutes of a NCB must be ensured "at the latest at the date of the

establishment of the ESCB". Under  Article  109j(l)  of  the  Treaty,  the  EMI  is  due  to  assess  that
compatibility.

The EMI notes  that  the Act  is  exclusively purported to adapt  the statute  of  the Bank for  Stage
Two of  EMU,  and  that  it  is  recognised  that  there  is  a  need  to  introduce  further  adaptations  to
allow the Bank in Stage Three "to become an integral part of the ESCB". Although at this stage the
EMI has not arrived at final conclusions on the scope of these further amendments, it may be
foreseen that Sections 4, 7, 18, 19, 29, 30, 35 and 38 of the Act, as well as the mechanism for the
determination of the external value of the Finnish markka and the Currency Act, might in all
likelihood require further adaptations. In addition, the EMI wishes to make the following
specific comments as regards other statutory requirements for the integration of the Bank in the
ESCB:

(a) The second paragraph of Section 5, concerning the prohibition to seek or take
instructions related  to  monetary  policy,  will  have  to  be  amended  for  Stage  Three,  to
avoid patent incompatibilities between the national legislation and Treaty provisions, in
particular with Article 14.3 of the ESCB/ECB Statute, and to include within its scope all
ESCB tasks to which Articles 3 to 6 of the ESCB/ECB Statute refers.

(b) Section 9 of the Act permits exceptionally the Bank of Finland to grant credit without
adequate collateral. This provision would be, in Stage Three, inconsistent with Article
18.1, second indent, of the ESCB Statute, which does not contemplate that possibility.
Therefore, and in accordance with Article 108 of the Treaty, this provision would require
to be amended for the Bank of Finland to become an integral part of the ESCB. It is matter
of internal consideration whether the application of this principle is to be anticipated in
Stage Two.

The EMI has no objection to its opinion being made public.


