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HE 261/1996 vp

(Suomen Pankkia koskeva uudistus; toinen kuulemiskierros)

Valiokunnan sihteeri on lähetekirjelmässään esittänyt luettelon niistä kysymyksistä, jotka

uudessa asiantuntijakuulemisessa on tarkoitus ottaa esille. Samalla kun viittaan aiemmin

esittämääni, vastaan esitettyihin kysymyksiin toivotulla tavalla hyvin lyhyesti.

1. Mitä muutoksia Suomen EU-jäsenyys vaatii Suomen Pankkia koskevaan lainsäädäntöön nyt

eli jo ennen EKPJ:n perustamista?

£U:n perustamissopimuksen 109e art:n mukaan EMUn toisen vaiheen aikana jokainen

jäsenvaltio aloittaa tarvittaessa menettelyn, jolla sen keskuspankin itsenäisyys toteutuu 108

art:n mukaisesti. Itsenäisyydellä tarkoitetaan valtionsisäistä itsenäisyyttä. EMUn toisesta

vaiheesta johtuvien lainsäädäntömuutosten tarve käy hyvin esille EMIn valtiov-

arainministeriölle keväällä 1996 antamasta kahdesta muistiosta, joista toinen koskee Suomen

Pankista annettavaa lakia ja toinen rahalakia (ks. aik. lausuntoni). EMIn mukaan muutokset

ovat tarpeen ainakin seuraavien tavoitteiden saavuttamiseksi:

- Suomen Pankin tehtävän täsmennys,

- julkisen rahoituksen kielto,

- pankkivaltuuston rahapoliittisten valtuuksien poistaminen,

- pankkivaltuuston ja Suomen Pankin johtokunnan jäsenyyden yhtyeensoveltumattomuus,

- johtokunnan riippumattomuuden nimenomainen maininta,

- johtokunnan jäseneltä vaadittavan pätevyyden säätäminen,

- johtokunnan puheenjohtajan ja jäsenten vähimmäistoimiajan säätäminen,

- johtokunnan jäsenen sivutoimikiellon säätäminen.



Nämä kaikki ovat tietenkin samalla kolmanteen vaiheeseen valmistavia toimia.

Valtiosääntöisesti tärkein näistä muutoksista, pankkivaltuuston valtuuksien muuttaminen,

johtuu siis EMIn mukaan jo EMUn toisen vaiheen velvoitteista. Tämä toimenpide sekin tähtää

tietysti viime kädessä kolmanteen vaiheeseen, mutta sitä pidetään jo toisen vaiheen

edellyttämänä.

2. Mitkä lainsäädännön muutokset on saatettava voimaan viimeistään EKPJ:n alettua!

Millaisia muutospaineita liittyy EMU:n III vaiheen alkamiseen?

Millaisia lisämuutoksia on tehtävä siinä tapauksessa, että Suomi on mukana yhtenäisvaluu-

tassa?

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

sen keskuspankkia koskeva lainsäädäntö on viimeistään päivänä, jona Euroopan keskuspank-

kijärjestelmä perustetaan, sopusoinnussa perustamissopimuksen ja EKPJ:n kanssa. Velvolli-

suus koskee muodollisesti kaikkia jäsenvaltioita, myös niitä, jotka eivät tule mukaan yhtenäis-

valuuttaan. Toisaalta yhtenäisvaluutan ulkopuolelle jääviin valtioihin ei sovelleta monia

tärkeitä rahaliiton velvoitteita (ks. EKPS:n perussääntö 43 art). Tämän mukaisesti voinee

katsoa että myös sisäisen lainsäädännön muuttamispaineet tässä jälkimmäisessä tapauksessa

ovat melkoisesti lievemmät.

Jos Suomi lähtee mukaan yhtenäisvaluuttaan, on ilmeisesti joka tapauksessa juuri tämän

takia tehtävä lukuisia lisämuutoksia Suomen Pankkia koskevaan lakiin, kuten säännöksiin

jotka koskevat vähimmäisvarantoa, vakuuksia, tilinpäätöstä, kirjanpitoa, maksuja sekä edus-

kunnan tietojensaantioikeutta. Pankin riippumattomuutta koskevia säännöksiä on muutettava

ottaen huomioon rahaliiton edellyttämä alistussuhde Euroopan Keskuspankkiin. Rahalakia on

muutettava yhtenäisvaluuttajärjestelmää vastaavaksi.

3. Edellyttääkö jäsenyys valuuttakursseja koskevan päätöksenteon muuttamista EKPJ:n

käynnistyessä vaiko silloin, jos Suomi osallistuu yhtenäisvaluuttaan?

EMIn tulkinnan mukaan pankkivaltuuston poistaminen valuuttakursseja koskevasta päätök-



senteosta kuuluu asioihin, jotka on saatava järjestykseen oikeastaan jo rahaliiton toisen vai

heen aikana ja joka tapauksessa siihen mennessä, kun EKPJ käynnistyy.

4. Pankkivaltuuston aseman muuttaminen perustuslakien kannalta?

Olen aikaisemmassa lausunnossani tullut siihen tulokseen, että nykyisten rahapoliittisten

valtuuksien siirtäminen pois pankkivaltuustolta - antamatta niiden tilalle mitään vastaavaa

substanssia koskevia valtuuksia - on periaatteellisesti merkittävä toimi. Pankkivaltuutettujen

toiminta muutoksen jälkeen saa kokonaan erilaisen luonteen kuin tähän asti: Suomen Pankki ei

olisi enää siten "eduskunnan hoidossa" kuin tähän asti. En pidä kaksoisluonnehdintaa

"eduskunnan elin/"Suomen Pankin elin" onnistuneena kuvaamaan pankkivaltuuston val-

tiosääntöoikeudellista asemaa HM 73 §:n yleissäännöksen toteuttamisessa. Tähän nähden olen

taipuvainen pitämään ehdotettuja siirtoja perustuslakia (HM 73 §) muuttavina.

5. Muut perustuslakien kannalta relevantit ehdotuksen kohdat?

Kysymys pankkivaltuuston tehtävien muuttamisesta on esityksen keskeisin valtiosääntöoikeu-

dellinen kysymys, johon päähuomio tässä yhteydessä kohdistuu ja johon omassa lausunnossani

olenkin yksinomaan keskittynyt. Sen ohessa voidaan osoittaa muita kysymyksiä, sellaisia, joihin

eräät asiantuntijat ovat lausunnoissaan puuttuneet. Näitä ovat etenkin työtaistelurajoituksen

säätäminen (25 §) sekä uhkasakon asettaminen ja maksettavaksi määrääminen (39 §). Pidän

aiheellisena näiden säännösten sisällön problematisointia valtiosääntöoikeudelliselta kannalta,

erityisesti uuden HM 2 luvun näkökulmasta.

6. Jos lakiehdotuksissa on ristiriitoja suhteessa perustuslain säännöksiin, mikä on aukkoteorian

merkitys tässä tapauksessa?

a)Pankkivaltuuston asema

Maastrichtin sopimuksen rahaliiton eri vaiheita koskevat säännökset muodostavat koko-

naisuuden, joka velvoittaa oikeudellisesti EU:n jäsenvaltioita, lukuunottamatta niitä kahta, jotka

ovat tehneet rahaliittoa koskevan varauman. Suomi ei kuulu näihin kahteen. Aiemmassa

lausunnossani olen todennut, että Suomi on jo EU-liittymissopimuksella sitoutunut raha-

liittohankkeeseen ja että valtiosääntöiset esteet rahaliittoon liittymiselle on poistettu liittymis-
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sopimuksen voimaansaattamislailla, joka poikkeuslakina hyväksyttiin perustuslainsäätämisjär-

jestyksessä. Tämä poikkeuslaki kattaa vähintäänkin ne perustuslainvastaisuudet, jotka suoraan

johtuvat perustamissopimuksen määräyksistä. Näihin perustamissopimuksen määräyksiin

täytynee lukea 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.

b)Muut mahdolliset ristiriidat perustuslakien kanssa

Eräissä perustuslakivaliokunnalle annetuissa asiantuntijalausunnoissa on nostettu esille kysymys,

onko ns. aukkoteoria sovellettavissa vanhan perusoikeusluvun voimassa ollessa tehtyihin

perusoikeuspoikkeuksiin. Kysymys olisi tässä tapauksessa erityisesti siitä, voitaisiinko noihin

perusoikeuspoikkeuksiin soveltaa sitä periaatetta, että poikkeuslaki voidaan tavallisessa järjes-

tyksessä jopa korvata toisella, itsenäisellä ja erillisellä, sisällöltään perustuslainvastaisella

säädöksellä, johon siirretään alunperin poikkeuksina perustuslaista säädetyt säännökset kumo-

amalla alkuperäinen poikkeuslaki - jos korvaava säädös ei muilta osin sisällä suurempaa tai

toisenlaista poikkeusta kuin korvattava säädös. Tällainen korvaava säädös on poikkeuslaki,

vaikka se olisi hyväksytty tavallisessa järjestyksessä. Olen nimittänyt tällaista säädöstä ai-

neelliseksi poikkeuslaiksi.

Perusoikeusuudistukseen liittyi se ongelmallisuus, ettei uudella perusoikeusluvulla pyritty

nimenomaisesti kumoamaan mitään muuta lakia tai lainkohtaa kuin vanha HM 2 luku. Sää-

döstekstissä ei lausuttu mitään uudistuksen suhteesta vanhoihin poikkeuslakeihin, ja peruste-

luissakin tähän seikkaan kajottiin hyvin niukasti ja epämääräisesti (ks. Pe VM 25/1994 vp, s.7).

Aineksia ei siis annettu kovin vahvoille uustulkinnoille. Periaatteessa voimme tosin väittää, ettei

se seikka, että jokin säädös on hyväksytty poikkeuksena vanhasta perusoikeusluvusta, uuden

perusoikeusluvun voimaantultua välttämättä enää sovita vanhan poikkeussäädöksen sisällöllistä

ristiriitaa perustuslain kanssa samalla tavoin kuin ennen, ainakaan jos asianomaisen

perusoikeussäännöksen sisältö on nyt toinen kuin ennen tai jos vanhaa poikkeuslakia on tullut

rasittamaan ristiriita kokonaan uuden perusoikeuden kanssa. Mutta toisaalta

perustuslainsäätämisjärjestys, jota asianomaista poikkeuslakia hyväksyttäessä on käytetty, on

muodollinen kategoria: se kattaa periaatteessa ristiriidat perustuslain kanssa katsomatta ristiriidan

laatuun, ts. siihen, mistä aineellisista perustuslainsäännöksistä kulloinkin on kyse.


