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Teuvo Pohjolainen
27.2.1997

Lausunto Eduskunnan perustuslakivaliokunnalle hallituksen esityksestä
Eduskunnalle laiksi Suomen Pankista sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
(HE 261/1996 vp)

Eduskunnan perustuslakivaliokunnan pyytämänä lausuntona otsikossa mainitusta
hallituksen esityksestä esitän kunnioittavasti seuraavan.

1. Yleistä

Hallituksen esityksessä on ehdotettu säädettäväksi uusi Suomen Pankkia koskeva
laki sekä samalla joitakin siitä johtuvia muutoksia eräisiin muihin lakeihin. Osa
viimeksi sanotuista muutoksista koskee Suomen Pankin toimielinten osallistu-
mista rahapoliittiseen tai rahoitustarkastusta koskevaan päätöksentekoon osan
ollessa luonteeltaan pikemminkin teknisiä. Hallituksen esityksessä ei ole esitetty
muutettavaksi hallitusmuodon tai valtiopäiväjärjestyksen Suomen Pankkia, sen
toimielimiä tai suhdetta ylimpiin valtioelimiin koskevia säännöksiä (HM 73 § ja
VJ 83 §). Muodollisesti katsoen esityksessä muutetaan vain sitä tavallisessa sää-
tämisjärjestyksessä säädettyä lainsäädäntöä, jolla Suomen Pankin organisaatio ja
tehtävät on täsmennetty. Valtiosääntöoikeudellisesti arvioiden voidaan tutkia,
merkitsevätkö tällaiset muutokset asiallisesti muutoksia voimassa olevaan pe-
rustuslaintasoiseen säännöstöön tai sen vakiintuneeseen tulkinnalliseen sisältöön.



2. Suomen Pankin asema suhteessa ylimpiin valtioelimiin yleensä

Suomen Pankin oikeudellinen asema on tavallaan perua ruotsinvallan ajalta.1 Sen
suhteet ylimpiin valtioelimiin, hallinnollinen rakenne ja tärkeimmät tehtävät on
järjestetty pääosin 1867 annetulla asetuksella, jonka perushenki elää vielä
nykyisinkin voimassaolevissa säädöksissä. Järjestely on siten muodostettu tyystin
erilaista yhteiskunnallista ympäristöä varten, kuin missä keskuspankki nykyisin
toimii. Perussäännöksenä Suomen Pankin aseman ja hallinnon järjestämisessä on
HM 73 § (muut. 1077/91), jonka mukaan Suomen Pankki toimii "eduskunnan
takuulla ja hoidossa sekä eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen
valvomana".2 Samassa lainkohdassa (2 mom.) edellytetään, että "Suomen
Pankkia hoidetaan niin kuin siitä lailla säädetään". Vielä hallitusmuodossa on
säädetty (73,3 §), että "Eduskunta päättää Suomen Pankin voittovarojen käyttä-
misestä valtion tarpeisiin".

Pankki on näillä hallitusmuodon säännöksillä selvästi irrotettu hallitusvallasta ja

1 Molempien maiden keskuspankki polveutuu 1656 Johan Palmstruchin Tukholmaan perustamasta
yksityispankista, jolla oli lyhyen aikaa haarakonttori Turussa (1663-1667). (Ks. Kalima, Pankkien
valvonnasta, s. 24-35). Kun tämä pankki kuitenkin kaatui 1664, kuningas oikeutti säädyt vuonna 1668
ottamaan pankin haltuunsa. Tämä oli Ruotsin keskuspankin alku. (Ks. esim. Kastari, Suomen Pankki, s.
314). Kun Suomi oli osa Ruotsin valtakuntaa aina vuoteen 1811, oli säätyjen pankilla tietysti sama
asema Ruotsissa ja valtakunnan siinä osassa, josta sittemmin muodostetuin Suomi. Yhteisestä
historiallisesta perimästä riippumatta Ruotsissa keskuspankin asema on kehittynyt selvästi Suomesta
poikkeavaksi. Ks. esim. Uusitalo, Acta Sociologica 1984, s. 36-48 ja lyhyesti Sama, Oikeus 1985, s. 54-
56. Erot keskuspankkien aseman välillä muodostuivat Ruotsista irtautumisen yhteydessä, jolloin
hallitsija ei hyväksynyt Porvoon valtiopäivien esitystä perustettavasta Suomen omasta Valtiosäätyjen
Pankista. Esityksen jälkeen maahan perustettiin tosin valtion pankkilaitos, mutta ei säätyjen alaisuuteen,
vaan hallitsija asetti 1811 perustetun pankin ohjesäännön vahvistamisen yhteydessä hallituskonieljin,
sittemmin senaatin ja lähinnä sen valtiovaraintoimituskunnan alaiseksi. Ks. Kastari, Suomen Pankki, s.
314-125. Sittemmin 1860-luvulla pyrittiin pankin asemaa muuttamaan lähemmäksi Ruotsin vallan
aikaista mallia. Vuoden 1868 alusta Suomen Pankki siirrettiin valtiopäivien (säätyjen) hoitoon ja
vastattavaksi.
2 Hallitusmuodon vanhahtavan sanamuodon taustoista ja tulkinnasta on kirjoittanut Kastari, Suomen
Pankin erikoisasema, erit. s. 13-16. Mielenkiintoista on havaita, että kun hallitusmuodon säännöstä
1991 uusittiin muuttaen mm. vanha ilmaus valtuusmiehet pankkivaltuutetuiksi ja kirjoittamalla
aikaisemmin käytetty sana "valitsevain" muotoon 'Valitsemien", uudistuksessa ei millään tavoin
puututtu ilmaisuihin "eduskunnan takuulla ja hoidossa", vaikka näitä ilmaisuja voidaan myös pitää
selvästi vanhentuneina. Ks. myös Kant 1990:7, s. 210.



asetettu eduskunnan valvontaan - enkä alaisuuteenkin. Tietoisena pyrkimyksenä
on ollut turvata samassa HM VI luvussa eduskunnalle uskottua finanssi- ja bud-
jettivaltaa. Järjestelyllä pyrittiin alunperin varmistamaan, ettei hallitus voisi ra-
hapolitiikalla kaventaa parlamentin oikeuksia.3 Eduskunnan valvova rooli Suo-
men Pankkiin on vahvistettu toisessa perustuslaissa - valtiopäiväjärjestyksessä.
Siinä (83 §, muut. 1078/91) on säännelty pankkivaltuutetuista, joiden tehtävät
liittyvät sekä rahapoliittisten ratkaisujen tekemiseen, että Suomen Pankin val-
vontaan. Valtiopäiväjärjestykseen sisältyvät vielä säännökset eduskunnan valio-
kuntalaitoksen - nyttemmin eduskunnan työjärjestyksen kautta lähinnä talousva-
liokunnan - tehtävistä Suomen Pankin valvonnassa.

Perustuslain tasoisten säännösten perusteella Suomen Pankki näyttäisi olevan
selvästi parlamentin valvoma. Sillä ei ole näiden säännösten perusteella mitään
suoranaisia kytkentöjä sen enempää hallitukseen kuin presidenttiinkään. Alem-
manasteiset säännökset muuttavat kuitenkin hieman perustuslain antamaa vaiku-
telmaa. Lisäksi tulkintakäytäntö on johtanut siihen, ettei lakien sanamuoto muu-
toinkaan anna oikeaa kuvaa siitä, millainen kytkentä Suomen Pankilla on ylim-
piin valtionelimiin. Hallituksen ja eduskunnan keskinäiset suhteet ja erityisesti
Suomen Pankin tosiasiallinen asema ovat voimassa olevan lainsäädännön säätä-
misen jälkeen muutoinkin muuttuneet niin suuresti, että sääntelyjärjestelmän
uudistaminen on epäilemättä käynyt välttämättömäksi. Tätä edellyttävät myös
integraation mukanaan tuomat muutokset kansalliseen raha- ja valuuttapolitiik-
kaan.

Suomen Pankkia koskeva nykyinen säännöstö on pääosin peräisin 1920-luvulta.
Pankin hallinto on - sen lisäksi mitä perustuslaissa on säädetty - säännelty laki-

3 Kastari, Suomen Pankki, s. 314-318. Ks. myös Myllymäki, Julkistalouden sääntely, s. 200. Uusitalo
sen sijaan on esittänyt, että Suomen Pankin nykyinen valtiosääntöoikeudellinen asema johtuu
kansalaissodan jälkeisestä polarisoituneesta ilmapiiristä ja siitä aiheutuneesta epäluottamuksesta
parlamenttiin. Uusitalo korostaa siten Suomen Pankin itsenäisyyttä, jota jossain määrin lisättiinkin
1920-luvulla. Tämä argumentaatio on kuitenkin jossain määrin ristiriidassa sen kanssa, että säännökset
määräävät pankille kytkennän nimenomaan eduskuntaan. Ks. Uusitalo, Oikeus 1985, s. 54-56.



na annetulla Suomen Pankin ohjesäännöllä (365/25, nimike muutettu L:lla
504/1993 Laiksi Suomen Pankista). Sen 1 §:n mukaan pankin tehtävänä on
"Suomen rahalaitoksen pitäminen vakavalla ja turvallisella kannalla sekä maan
rahaliikkeen edistäminen ja helpottaminen". Tätä voidaan pitää pankin perus-
tehtävänä. Jos asia ymmärretään näin, on pankin asemaa ja hallintoa koskevat
perusratkaisut tehtävä siten, että sanottu perustehtävä tulee parhaalla mahdolli-
sella tavalla toteutetuksi.

Hallituksen esityksessä on entistä selvemmin määritelty pankin päätehtäväksi
(tavoitteeksi) "turvata vakaa rahan arvo" (esityksen 2 §). Esityksen 3 §:ssä on
lueteltu Suomen Pankin tehtävät. Säännöstekniikasta voidaan päätellä, että sano-
tun 3 §:n luettelemat tehtävät ovat keinoja, joilla 2 §:n osoittamaan tavoitteeseen
tulee pyrkiä. Sinänsä esitys ei merkitse sellaisia olennaisia muutoksia pankin
perustehtäviin, että sen perusteella voitaisiin asettaa kysymyksen alaiseksi
ehdotetun lain säätäminen tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä,

3. Suomen Pankin päätöksenteosta ja päätöksenteon valvonnasta

Käytännön ja osittain perustuslakia alemman asteisen normiston sekä omaksut-
tujen tulkintalinjojen nojalla on perusteltua yhtyä arvioon, jonka mukaan Suomen
Pankki on (tosiasiassa) etääntynyt parlamentaarisesta valvonnasta ja että HM 73,1
§:n alkuosaa, jossa todetaan että Suomen Pankki toimii eduskunnan takuulla ja
hoidossa, on pidettävä muu lainsäädäntö ja tulkintakäytäntö huomioiden liian
vahvana sanontana.4 Eräissä tutkimuksissa Suomen Pankkia (tarkoittaen
ilmeisesti keskeisintä päätöksenteko-orgaania, johtokuntaa) on säädännäisestä
valvontajärjestelmästä riippumatta pidetty hyvin itsenäisenä.5

4 Myllymäki, Julkistalouden sääntely, s. 203.
5 Näin on erityisesti korostettu Pohjoismaisessa vertailussa. Ks. esim. Uusitalo, Acta Sociologica 1984,
s. 47 ja Vekkarinen, Oikeus 1985, s. 3. Kehitys on kuitenkin viime vuosina -osittain integraation
tavoitteiden suuntaisesti - johtanut kuitenkin myös muiden Pohjoismaiden keskuspankkien
itsenäisyyden lisääntymiseen.



Valtiosääntöoikeudellisesti tarkastellen kysymys Suomen Pankin asemasta kyt-
keytyy ongelmaan talouspolitiikan kansanvaltaisesta päätöksenteosta ja raha-,
korko- ja valuuttakurssipolitiikan kytkennästä yleiseen talouspolitiikkaan ja si-
täkin yleisemmin yhteiskuntapolitiikkaan. Kysymyksessä on (oikeus)poliittinen
ratkaisu siitä, mikä merkitys raha-, korko- ja valuuttakurssipolitiikalla on nyt ja
tulevaisuudessa yleiselle yhteiskuntapolitiikalle. Jos vaikutus on keskeinen, on
kysyttävä millaisin menetelmin ja päätöksentekoprosessein on saavutettavissa
maan kannalta parhaat ratkaisut näissä kysymyksissä ja miten taataan - tai onko
se lainkaan taattava - näissä asioissa mahdollisimman kansanvaltainen päätök-
senteko.

Suomen pankin hallinto on erikoisella tavalla kaksijakoinen.6 Suomen Pankista
annetun lain 15 §:n mukaan pankin hallintoa ja hoitoa valvovat eduskunnan
pankkivaltuusmiehet (pankkivaltuutetut) lain ja eduskunnan heille antaman
johtosäännön mukaisesti.7 Varsinaisesti pankin hallinto ja hoito kuuluvat johto-
kunnalle (lain 16 §) lukuunottamatta niitä erityisiä tehtäviä, jotka laissa (erityi-
sesti 17 §) on pidätetty pankkivaltuusmiehille. Sääntely osoittaa, että pankkival-
tuutetuilla on paitsi valvova rooli pankin hallinnossa myös hallintoelimen funktio.
Jälkimmäinen tehtävä perustuu (HM:n valtuuttaman) lain tasoiseen sääntelyyn,
mutta sen toteuttamista ohjaa VJ 83 §:ssä säädetty pankkivaltuuston organisaatio-
ja päätöksentekosäännöstö.

Eduskunnan valitsijamiehet valitsevat yhdeksän pankkivaltuutettua vaalikaudeksi

6 Mm. Kastari, Suomen Pankki, s. 315 selostaa tämän hallinnollisen dualismin muotoutumista.
7 Sääntely perustuu suoraan HM:n 73 §:n ("Suomen Pankkia hoidetaan niin kuin siitä lailla säädetään")
ja VJ 83 §:n ("Suomen Pankin hallintoa ja liikettä ... valvomaan eduskunta asettaa yhdeksän
pankkivaltuutettua sekä vahvistaa näille johtosäännön") sääntelyyn. Perustuslain tasolla
pankkivaltuustolle on siten määrätty vain valvontatehtävä.



kerrallaan.8 Samalla valitsijamiehet määräävät ketkä kolme pankkivaltuutettua

muodostavat suppeamman pankkivaltuuston (ja ketkä kaksi laajemmasta

pankkivaltuustosta tulevat kunkin suppeamman valtuuston jäsenen tilalle ja missä

järjestyksessä). Kolmen pankkivaltuutetun muodostama suppeampi pank-

kivaltuusto on teoriassa keskeinen toimielin, sillä VJ 83 §:n mukaan sanottu

suppeampi pankkivaltuusto voi käsitellä kaikki ne asiat, joita ei johtosäännöllä

nimenomaan ole määrätty yhdeksänjäsenisen laajemman pankkivaltuuston käsi-

teltäväksi.9 Käytännössä kaikista tärkeimmistä ratkaisuista on johtosäännön pe-

rusteella päätettävä laajemmassa pankkivaltuustossa.

Eduskunnan välillisellä pankkivaltuutettujen valintamenettelyllä on pyritty ai-
kaansaamaan parlamentaarinen kontrolli Suomen Pankin hallintoon ja toimintaan.
Kuitenkin sekä säädännäisillä ratkaisuilla että osittain jo aiemmin mainituilla
eduskunnan omilla tulkinnoilla parlamentaarinen kytkentä on viime vuosina
jäänyt hyvin ohueksi. Säädännäisenä rajoituksena parlamentaariselle valvonnalle
on johtokunnan ja pankkivaltuutettujen toimivallan itsenäisyys ja riip-
pumattomuus. Pankkivaltuutetut eivät voi ottaa käsiteltäväkseen tai pidättää
päätettäväkseen asiaa, joka kuuluu johtokunnan päätösvaltaan. Valtuutetut eivät
voi myöskään antaa johtokunnalle velvoittavia määräyksiä yksittäistapauksissa
johtokunnan toimivaltaan kuuluvissa asioissa.10 Eduskunta on itse tulkinnut
säännöksiä lisäksi niin, ettei myöskään se voi antaa pankille, eikä edes pankki-
valtuutetuille, oikeudellisesti sitovia   ohjeita   muutoin   kuin yleisillä

8 VJ 83 §:n mukaan "pankkivaltuutetut valitaan edustajanvaalien jälkeen alkavilla ensimmäisillä
varsinaisilla valtiopäivillä. Heidän toimensa alkaa niin pian kuin vaali on suoritettu ja kestää uusien
pankkivaltuutettujen vaalin toimittamiseen".
Nykyistä valtiopäiväjärjestystä edeltäneen vuoden 1906 VJ:n mukaan (74 §) pankkivaltuusmiesten
(nyk. pankkivaltuutettujen) toimikausi oli kolme vuotta, eikä nykyiseen tapaan kytketty eduskunnan
toimikauteen. Säännöksen mukaan valittavista kuudesta pankkivaltuusmiehestä kaksi (yksi laajemmasta
ja yksi suppeammasta valtuustosta) oli vuosittain eroamisvuorossa.
9 Laajempi pankkivaltuusto on päätösvaltainen kuusijäsenisenä (VJ 83,2 §). Laajemman
pankkivaltuuston käsiteltävät asiat on lueteltu Eduskunnan pankkivaltuusmiesten johtosäännön 7 §:ssä.
10Ks. Kastari, Suomen Pankki, s. 88-92. Ks. myös Myllymäki, Julkistalouden sääntely, s. 202.



säännöksillä.11 Eduskunta ei voi ottaa ratkaistavakseen asioita, jotka kuuluvat
johtokunnan tai pankkivaltuutettujen toimivaltaan riippumatta siitä, miten kes-
keisesti ratkaisut liittyvät eduskunnan budjetti- tai finanssivallankäyttöön.

Suomen Pankin päätöksenteko jakaantuu edellä sanotulla tavalla kahtia:
(1) asioihin, joissa Suomen Pankin johtokunnalla on pankista annetun lain
16 §:n nojalla niin sanottu yleistoimivalta. Säännöksen mukaan pankin
hallinto ja hoito kuuluvat pankin johtokunnalle, mikäli erityisiä tehtäviä ei
Suomen Pankista annetussa laissa ole pidätetty pankkivaltuustolle.
(2) Pankkivaltuutettujen tehtävät on lueteltu Suomen Pankista annetun
lain 17 §:ssä ja Eduskunnan Pankkivaltuusmiesten johtosäännön (101/26)
4 §:ssä. Ensin mainitussa säännöksessä on luetteloitu yli kaksikymmentä
nimenomaan pankkivaltuutetuille pidätettyä tehtävää. Tehtävät voidaan
jakaa (rahapoliittisiin) päätöksentekotehtäviin ja Suomen Pankin hallinnon
ja toiminnan valvontatehtäviin. Edelliset perustuvat suoranaisesti vain
laintasoiseen sääntelyyn - sen enempää HM kuin VJ:kään eivät edellytä
pankkivaltuustolle tällaisia tehtäviä. Sen sijaan pankkivaltuuston val-
vonnalliset tehtävät voidaan johtaa sekä HM 73 että VJ 83 §:stä.

Valtiosääntöoikeudellisesti voidaan näin ollen katsoa, että pankkivaltuuston
osallistumista rahapoliittiseen päätöksentekoon voidaan muuttaa (HM 73,2 §
huomioiden) tavallisella lailla, mutta valvonnallisia tehtäviä voidaan olennaisesti
vähentää vain perustuslain säätämisjärjestyksessä. Myös eduskunnan perustus-
lakivaliokunta on - rahalain muutoksen yhteydessä antamassaan lausunnossa
(PeVL 17/1992) - katsonut, etteivät päätösvallan muutokset pankin sisällä edel-
lytä perustuslainsäätämisjärjestyksen käyttämistä. "Hallitusmuodon 72 §:stä ei
saateta johtaa vaatimuksia esimerkiksi siihen nähden, minkälaiset eri toimielinten
toimivaltasuhteiden tulisi olla kyseisessä päätöksentekomenettelyssä. Käsi-

Kastari mt. 327.



teltävänä olevasta lakiehdotuksesta ei niin ollen voida tehdä valtiosääntöoikeu-
dellisia huomautuksia kyseisen säännöksen kannalta. Lakiehdotus on valiokunnan
käsityksen mukaan ongelmaton myös suhteessa hallitusmuodon 73 §:ään, joka
sisältää perussäännökset Suomen Pankista."

Keskeisimpiä voimassa olevan lain mukaisia pankkivaltuuston valvonnallisia
tehtäviä ovat tilinpäätöksen perusteiden vahvistaminen (17 § 2 kohta) sekä siihen
liittyen vastuuvapauden antamisesta päättäminen (13 kohta) ja eduskunnalle
toimitettavan Suomen Pankin toimintaa ja hallintoa koskevan kertomuksen an-
taminen (12 kohta). Hallintoon liittyviä, mutta ennakkovalvontaa heijastavia
tehtäviä ovat johtokunnan jäsenten välisen työnjaon vahvistaminen (14 kohta),
esityksen teko-oikeus johtokuntaan valittavista (lain  23  §)  ja johtajien nimitys-
toimivalta (17 § 17 kohta). Erikseen laissa on (38 §) valtuutettu pankkivaltuutetut
antamaan laissa olevien säännösten lisäksi tarpeelliseksi katsottuja määräyksiä
säädöskokoelmassa julkaistavassa johtosäännössä.12

Hallituksen esityksen - myös valtiosääntöoikeudellisesti - eräs keskeisimmistä
muutoksista kohdistuu Suomen pankin sisäisen päätöksentekoon ja pankin toi-
mielinten tehtäviin. Tässä suhteessa esityksessä on ehdotettu muodollisesti erit-
täin suuria muutoksia. Esityksen 13 §:ssä pankkivaltuustolle määrätyt tehtävät
ovat paljon suppeammat ja luonteeltaan selvästi voimassa olevan lain 17 §:stä
poikkeavat. Yleisesti ottaen uudistus merkitsee pankkivaltuuston roolin muuttu-
mista (myös muodollisesti) päätöksentekoelimestä lähinnä valvovaksi elimeksi,
jonka hallintovallankäyttö toteutuu nimitystoimivallan kautta. Lienee niin, ettei
muutos tosiasiassa ole niin suuri kuin lakitekstin muutoksen perusteella voisi

12 Mm. Kastari on kiinnittänyt huomiota tähän pankkivaltuusmiehille delegoituun säädösvaltaan.
Asiallisesti Suomen Pankista annettua lakia täydentävä pankkivaltuusmiesten vahvistama johtosääntö
on tavanomaisen säädöshierarkian mukaan asetuksen tapainen (sisältäen tarkempia määräyksiä lain
soveltamisesta). Kun myös eduskunta antaa Suomen Pankin hallintoa koskevan johtosäännön (nykyisin
Eduskunnan Pankkivaltuutettujen johtosääntö), on säädöshierarkkinen sekavuus pankin hallintoa
koskevissa säädöksissä ja määräyksissä melkoinen. Ks. Kastari, Suomen Pankin erikoisasema
valtiokoneistossa, s. 20-79 ja Sama, Suomen Pankki, s . 319-320.



olettaa. Siitä huolimatta on perusteltua arvioida, että eduskunnan valitsemien
pankkivaltuutettujen asemassa tapahtuu periaatteellinen muutos. Muutos voi olla
pankin perustehtävät huomioiden tarkoituksenmukainen.

Hallituksen esityksen perusteluissa (s. 83) on todettu, että pankkivaltuusto ja
johtokunta ovat Suomen Pankin toimielimiä. "Näin ollen sekä pankkivaltuuston
että johtokunnan päätökset ovat Suomen Pankin päätöksiä. Esityksen mukaan
rahapoliittiset päätökset siirtyisivät pankkivaltuustolta johtokunnalle. Esitys ei
kuitenkaan merkitse eduskunnan elimen päätösvaltaan puuttumista, vaan Suomen
Pankin omien toimielinten välisen päätösvallan järjestelyä. Hallitusmuodon 73
§:n 2 momentin mukaan Suomen Pankkia hoidetaan siten kuin siitä lailla
säädetään. Näin ollen ehdotettu päätöksenteon järjestely voidaan säätää tavalli-
sena lakina."

Arvioitaessa pankkivaltuutettujen tehtävien muutosta HM:n ja VJ:n asiaa koske-
viin säännöksiin lienee perusteltua todeta, että muutos, joka korostaa pankkival-
tuuston valvonnallista tehtävää ei ole ristiriidassa HM:n tai VJ:n asiaa koskevien
säännösten kanssa. Pikemminkin voidaan sanoa, että VJ 83 § näyttää nimen-
omaan korostavan pankkivaltuutettujen tehtävää Suomen Pankin (ja eduskunnan
vastattavina olevien rahastojen) hallinnon valvojana. Myös HM 73 § käyttää il-
maisua "Suomen Pankki toimii ...eduskunnan valitsemien pankkivaltuutettujen
valvomana".

Perustuslain säännöksillä ei ole tarkoitettu säännellä muutoin Suomen Pankin
sisäisestä hallinnosta, vaan HM 73 §:n 2 momentin mukaan "Suomen Pankkia
hoidetaan niin kuin siitä lailla säädetään". Ehdotettu laki järjestelee tätä asiaa
HM: n valtuutuksen nojalla.

Tarkasteltaessa hallituksen esitykseen sisältyviä pankkivaltuuston tehtäviä (erit.
13 §), voidaan tehdä havainto, että lakiehdotuksessa ei ole esitetty kavennetta-



vaksi tai vähennettäväksi valvonnallisia tehtäviä, joiden kautta eduskunnan val-
vontavalta välillisesti toteutuu. Lakiehdotuksen säätämisjärjestykseen ei ole esi-
tettävissä huomautuksia tässä suhteessa.

4. Varantovelvollisuus

Lakiehdotuksen mukaan (7 §) "Suomen Pankki voi määrätä, että talletuspankkien
ja muiden luottolaitosten sekä ulkomaisten luottolaitosten Suomessa toimivien
sivukonttoreiden (varantovelvollinen) on pidettävä Suomen Pankissa korotonta
vähimmäisvarantoa, jos Suomen Pankin rahapolitiikkaan liittyvien tehtävien
hoito sitä edellyttää." Säännöksessä on edelleen määrätty vähimmäisvarannon
suuruus ja valtuutettu Suomen Pankki määräämään sen laskentaperusteet sekä
asetettu varantovelvollisuuden laiminlyömisestä haitallisena seuraamuksena
velvollisuus (Suomen Pankin vaatimuksesta) maksaa tällä tavoin saatu
taloudellinen hyöty - joka ulosottokelpoinen ilman tuomiota - enintään puoli-
toistakertaisena Suomen Pankille. Näistä Suomen Pankin päätöksistä on hallin-
tolainkäyttölain mukainen muutoksenhakumahdollisuus lakiehdotuksen 42 §:n
nojalla. Säännökset vastaavat voimassa olevan Suomen Pankista annetun lain 1 a
§:ää, joka lisättiin lakiin vuonna 1993 (583/1993) perustuslainsäätämisjärjes-
tyksessä.

Myös valtion vakuusrahastoa koskevan lakiehdotuksen käsittelyn yhteydessä PeV
katsoi lausunnossaan, että "Lakiehdotuksessa on pelkästään säädetty vuosi-
maksun enimmäissuuruuden laskentaperusteesta ja niistä lisäseikoista, joiden
tulee vaikuttaa eri pankeille määrättävän vuosimaksun suuruuteen. Tällainen
sääntely jättää vuosimaksun suuruuden määräävälle rahaston johtokunnalle varsin
laajan harkintavallan, mikä ei ole sopusoinnussa sen valtiosääntöoikeudellisen
vaatimuksen kanssa, että veron suuruuden perusteet tulee säätää laissa täs-
mällisesti. Laista lisäksi puuttuvat säännökset maksuvelvollisen oikeussuojakei-



noista vuosimaksun määräämispäätökseen nähden. Näistä syistä lakiehdotus on
ristiriidassa hallitusmuodon 61 §:n kanssa, minkä vuoksi se on tästäkin syystä
käsiteltävä valtiopäiväjärjestyksen 67 §:ssä säädetyssä järjestyksessä.

Nyt käsiteltävänä olevassa hallituksen esityksessä vähimmäisvarantoa koskeva
säännösehdotus pysyy asiallisesti aikaisemman perustuslainsäätämisjärjestykses-
sä säädetyn sääntelyn alueella. Muutoksina aikaisempaan sääntelyyn on vain
haitallisten seuraamusten laatu ja se, että lakiehdotuksen mukaan vähimmäisva-
rantoa koskevista päätöksistä on laissa säädetty muutoksenhakumahdollisuudesta.
Viimeksi sanotun mahdollisuuden puuttumista on aikaisemmin pidetty olen-
naisena syynä sille, että perustuslainsäätämisjärjestystä oli käytettävä. Edelleen-
kin lakiehdotukseen jää se perustuslainmukaisuuden kannalta ongelmallinen ti-
lanne, ettei laissa ole säädetty riittävän täsmällisesti veron luonteisen maksun
(vähimmäisvarannon) laskuperusteita, niin kuin HM 61 §:ssä on edellytetty, vaan
asiassa on delegoitu tältä osin säädösvaltaa Suomen Pankille.

Vakiintuneen tulkintakäytännön mukaisesti on katsottu, että poikkeuslakina an-
nettuja säännöksiä voidaan muuttaa tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä, jos
muutos ei merkitse poikkeuksen alan (kokonaisuuden kannalta olennaista) laa-
jentamista, viimeksi PeV on todennut asian lausunnossaan (17/1993) seuraavasti:

"Perustuslakivaliokunta on vakiintuneessa tulkintakäytännössään (esim. PeVL
1/1990 vp) lähtenyt siitä, että tällaista poikkeuksena perustuslaista säädettyä lakia
voidaan muuttaa tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä, jos muuttava laki ei
laajenna sitä poikkeusta, joka muutettavalla lailla on tehty perustuslakiin. Lisäksi
valiokunta on katsonut, että sellaiset kokonaisuuden kannalta epäolennaiset
lisäykset ja muutokset, jotka sinänsä merkitsevät perustuslakipoikkeuksen vä-
häistä laajentamista, voidaan toteuttaa tavallisessa lainsäädäntöjärjestyksessä, jos
perustuslakipoikkeuksena aikanaan säädetyn kokonaisjärjestelyn luonnetta ja
asiallista merkitystä ei tällä tavoin muuteta toisenlaiseksi."



Koska esillä olevassa HE:ssä kysymyksessä on tältä osin vain muutos voimassa-
olevaan poikkeuslakiin, jossa perustuslakipoikkeuksen ala muutoksenhakumah-
dollisuuden järjestämisen myötä itse asiassa pienenee, lakiehdotus ei tämän
vuoksi edellytä VJ 67 §:n mukaisen säätämisjärjestyksen käyttämistä.

5. Eräitä muita kysymyksiä

Asema (esityksen 1 § )
Vaikka edellä on laajemmin tarkasteltu Suomen Pankin asemaa ja suhteellista
riippumattomuuttakin ja siinä yhteydessä todettu ne kysymykset, jotka ovat to-
siasiassa johtaneet pankin riippumattomuuden lisääntymiseen, vaikuttaa lakieh-
dotuksen 1 §:ssä käytetty ilmaisu "itsenäinen" kovin vahvalta. Laillahan ei ole
tarkoitus poistaa eduskunnan pankkiin kohdistamaa valvontaa vaan päinvastoin -
niin kuin perusteluissa lausutaan - vahvistaa sitä. Käsittääkseni lakiehdotus ei
kärsisi, vaikka sana itsenäinen poistettaisiin lakitekstistä.

Salassapitovelvollisuus (esityksen 36 § )
HE:ssä on erityinen säännös salassapitovelvollisuudesta. Säännöksen sijoittami-
nen lakiin täyttää sen vaatimuksen, joka on asetettu perusoikeusuudistuksen yh-
teydessä 1995 (HM 10 §). Perusoikeusuudistuksen yhteydessä on kuitenkin ko-
rostettu, että salassapitomääräysten - siitä huolimatta, että ne sijoitetaan lain ta-
soiseen säännökseen - tulisi olla mahdollisimman vähäiset. Yleisenä ehtona pe-
rusoikeuksia rajoittavalle lainsäädännölle on asetettava myös se, että rajoituspe-
rusteet ovat laissa riittävän täsmällisesti asetettuja, viimeksi sanotussa suhteessa
voidaan esittää kritiikkiä Suomen Pankista annetun lakiehdotuksen 36 §:n 2
momenttia kohtaan, jossa salassapidon perustaksi on säädetty tiedot, "joiden il-
maiseminen sivulliselle saattaisi haitata pankin tehtävien hoitoa".



Kun otetaan huomioon saman lakiehdotuksen 3 §:ssä luetellut pankin tehtävät
(mm. huolehtia tarpeellisten tilastojen laadinnasta), salassapitoperuste jää varsin
avoimeksi. Olisikin syytä harkita sen täsmentämistä esimerkiksi seuraavasti:
"Salassapitovelvollisuus koskee myös tietoja, joiden ilmaiseminen sivulliselle
saattaisi haitata pankin rahapoliittisten tehtävien hoitoa tai vaarantaa..." Samassa
yhteydessä tulisi harkita 37 §:ssä säännellyn tietojen antamisoikeuden säänte-
lytapaa.

Tietojen saantioikeus ja oikeus antaa tietoja (esityksen 37 ja 39 § )
Lakiehdotuksen mukaan Suomen Pankilla on laaja tietojen saantioikeus sekä
muilta viranomaisilta että yksityisiltä (39 §: "Jokaisen on annettava...."). Siltä
osin kuin kysymyksessä on pankin toiminnan kannalta välttämättömien tietojen
saaminen, joka perustuu lain tasoiseen sääntelyyn, ei ehdotuksiin liene syytä
esittää kritiikkiä. Laajaan tietojen saamisen oikeuteen liittyy kuitenkin väljästi
ilmaistu velvollisuus edelleen antaa tietoja muille viranomaisille (37 §: "Suomen
pankilla on salassapitosäännösten estämättä velvollisuus antaa tietoja rahoi-
tusmarkkinoita valvovalle viranomaiselle, esitutkinta- ja syyttäjäviranomaiselle
rikoksen selvittämiseksi sekä muita kuin tilastotarkoituksiin saatuja tietoja ...").
Tätä sääntelyä voidaan pitää varsin väljänä ottaen huomioon yksityisyyden suoja
ja sen valtiosääntöoikeudellinen perusta sekä sen perinteinen tulkinta.

6. HE:n muut lakiesitykset

Hallituksen esitykseen sisältyvä ehdotus (2.) laiksi rahalain 4 §:n muuttamisesta
pitää sisällään ehdotuksen siirtää markan ulkoista arvoa koskevan muutoksen
esitysoikeus (VN:lue) pankkivaltuustolta Suomen Pankin johtokunnalle. Nykyi-
sin voimassa oleva säännös on saanut muotonsa rahalain muutoksen yhteydessä
1991 (L 877/1991). Asia oli tuolloin perustuslakivaliokunnassa lausunnolla. Va-
liokunta lausui tältä osin (PeVL 17/1992) "valiokunnan mielestä on oleellista,



että valuuttakursseista päätetään rahalain 2 §:n 2 momentin mukaisia menette-
lyjä noudattaen" (toisinsanoen siten, että Suomen Pankin esityksestä valtioneu-
vostolle päättää eduskunnan pankkivaltuusto johtokunnan ehdotuksen perusteel-
la). Lausunnossa todettiin edelleen, että "valiokunta pitää tärkeänä, ettei edus-
kunnan valitsemien pankkivaltuutettujen asema heikkene tässä yhteydessä."

Kun uudistettuun Rahalakiin (358/1993) tehtiin viime vuonna muutoksia markan
ulkoista arvoa koskevan päätöksenteon osalta (L 379/1996) asia oli jälleen
perustuslakivaliokunnassa lausunnolla. Tässä yhteydessä ei muutettu päätöksen-
tekomenettelyä Suomen Pankin sisällä. Perustuslakivaliokunta totesikin lausun-
nossaan lyhyesti - viitaten vain aikaisempaan lausuntoonsa että "Valiokunta
(PeVL 17/1992 vp) on todennut lisäksi, ettei pykälästä saateta johtaa vaatimuksia
esimerkiksi siihen nähden, minkälaiset eri toimielinten toimivaltasuhteiden tulisi
olla markan ulkoisesta arvosta päätettäessä. Hallitusmuodon 72 §:n sanamuodon
ja mainittujen tulkintakannanottojen valossa on selkeästi lainsäätäjän harkinnassa,
millaiseksi järjestetään markan ulkoista arvoa koskeva päätöksenteko.
Lakiehdotus sisältää riittävän täsmälliset säännökset tätä koskevasta kansallisesta
menettelystä, joten ehdotus on tältä kannalta hallitusmuodon 72 §:n mukainen.
Eduskunnan pankkivaltuuston asema päätöksenteossa vastaa hallitusmuodon 73
§:n ja valtiopäiväjärjestyksen 83 §:n säännöksiä."

Edellä viitattuihin perustuslakivaliokunnan kannanottoihin viitaten on todetta-
vissa, että valiokunta on eksplisiittisesti katsonut nykyisen päätöksentekojärjes-
tyksen olevan sopusoinnussa perustuslain sääntelyn kanssa ja lisäksi katsonut
tärkeäksi, ettei pankkivaltuutettujen asemaa tässä suhteessa heikennetä. Näihin
valiokunnan tuoreisiin kannanottoihin verrattuna ehdotus, joka on kylläkin lin-
jassa sen suhteen, että pankkivaltuusto on valvova elin ja johtokunta
päätöksenteko-orgaani, näyttää kuitenkin olevan ristiriidassa sen roolin kanssa,
jota valiokunta on aikaisemmin pitänyt pankkivaltuutetuille tärkeänä. Valiokunta
harkinnee, merkitseekö tämä vaatimusta käsitellä rahalain muutosehdotus VJ



67 §:n mukaisessa säätämisjärjestyksessä. Jos valiokunta ei perustellusti ja tie-
toisesti tee tulkintalinjaansa muutosta, näin lienee katsottava.


