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Eduskunnan hallintovaliokunnalle 
 
 
 
 
 
 
 
HE 208/2004 vp 
 
HALLITUKSEN ESITYS LAEIKSI SUOMEN PANKIN VIRKAMIEHISTÄ ANNETUN LAIN YM. 
MUUTTAMISESTA 

1 Yleistä 
 
Suomen Pankki on erittäin tyytyväinen siihen, että hallitus on antanut esi-
tyksen pankin virkamieslain ym. muuttamisesta. Mikäli eduskunta hyväk-
syy lakiehdotuksen, voidaan pankin nykyistä sisäpiirin henkilöiden valvon-
tajärjestelmää kehittää selkeämmäksi, tehokkaammaksi ja virkamiesten oi-
keusasemaa tukevaksi valvontajärjestelmäksi. 
 
Pankin virkamiesten eroamisiän nostaminen 65 ikävuodesta 68 ikävuoteen 
on välttämätön toimenpide sen vuoksi, että pankin eläkesääntöä on muutet-
tu valtion VEL-2005 -reformia vastaten siten, että joustavaksi eläkeiäksi 
tulee 63-68 ikävuotta. 
 
Kolmas muutosehdotus on niinikään välttämätön valtion eläkejärjestelmän 
periaatteista tuleva oikeus luovuttaa ilman ao. henkilön suostumusta salassa 
pidettäviä tietoja muille eläkelaitoksille sekä sosiaalivakuutusta toimeenpa-
neville ja työnantajille. 
 
Seuraavassa keskitytään lähinnä sisäpiirisäännöksiin, joihin liittyy periaat-
teellisempia näkökohtia. 
 
2 Nykyinen järjestelmä pääpiirteissään 
 
Voimassa olevan Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain (1166/1998; 
jälj. LSPV) 6 §:n mukaan pankin ns. ylimmän johdon tulee antaa pankille 
selvitys varallisuudestaan, vastuusitoumuksistaan, sivutoimistaan sekä 
muista mahdollisista sidonnaisuuksistaan, joilla voi olla merkitystä arvioi-
taessa virkamiehen kykyyn hoitaa tehtäviään. Säännöksessä on tyhjentävä 
luettelo näistä ylimmän johdon viroista eli johtokunnan jäsen, johtaja, osas-
topäällikkö, yksikön päällikkö sekä johtokunnan neuvonantaja. Vain näillä 
virkamiehillä on juridinen velvollisuus tehdä tämä ilmoitus. Pankin johto-
kunta on tosin sisäisessä ohjeessaan edellyttänyt, että kaikki sisäpiirin tieto-
ja säännöllisesti käsittelevät virkamiehet tekevät virka-asemastaan riippu- 
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matta vastaavan ilmoituksen. Tämä voi kuitenkin olla juridiselta luonteeltaan 
suositus eikä siis velvoita ilmoituksen tekemiseen. 
 
Säännöksessä on pankkivaltuustolle annettu oikeus tehdä rajoituksia ilmoi-
tusvelvollisuuteen. Pankkivaltuusto onkin rajoittanut ilmoitettavan varalli-
suuden laadun perusteella lähinnä ns. sijoitusomaisuuteen. Lisäksi sekä va-
rallisuuden että vastuusitoumusten tulee ylittää 20.000 euroa yhteismääriltään, 
jotta ne tulisi ilmoittaa kerran vuodessa tehtävässä ns. vuosi-ilmoituksessa. 
Yksittäisiä arvopaperikauppoja ei tarvitse ilmoittaa, elleivät ne samalla 
arvopaperilajilla tehtynä ylitä 4.000 euroa. Johdannaiskaupat tulee ilmoittaa 
aina. 
 
Vuonna 2004 sisäpiirin ilmoituksen on tehnyt n. 180 virkamiestä, jossa on siis 
mukana sekä ylin johto että "vapaaehtoisesti" ilmoittaneet. Osassa ilmoituksia 
on pelkkä allekirjoitus, jolloin ilmoitettavaa varallisuutta tai sidonnaisuuksia ei 
ole. Hallinnointi on manuaalista, joskin suunnitteilla on saattaa järjestelmä 
pankissa lähiaikoina käyttöön otettavaan elektroniseen henkilöstöhallinnon ns. 
eHR-järjestelmän piiriin. 
 
3 Ongelmia 
 
Selvänä ongelmana on juridisen ilmoitusvelvollisuuden rajaaminen vain ns. 
ylimpään johtoon. Sisäpiirin tiedon luonne EMU:un siirtymisen jälkeen on 
muuttunut oleellisesti rahapoliittisen päätöksenteon lakattua kansallisissa 
keskuspankeissa. EKP:n rahapoliittisen päätöksenteon valmisteluun tai vä-
litykseen osallistuvat ekonomistit, diilerit, maksujärjestelmä- tai kirjanpito-
asiantuntijat ovat mitä suurimmassa määrin sisäpiirin henkilöitä reaaliaikaisten 
tietojärjestelmien myötä. EKP:n neuvoston kokouksen kansalliseen 
valmisteluun osallistuvat tai EKP:n komitealaitoksen jäsenet saavat sään-
nöllisesti sellaista julkistamatonta taloudellista tietoa, josta ainakin teoriassa 
voi olla hyötyä oman yksityistalouden suunnittelussa. Rahoitusmarkkinoihin 
liittyvät vakausraportit esim. pankkien tilasta tai niiden omat liike- tai 
pankkisalaisuustiedot ovat sisäpiirin tietoja. Myös ns. aggregaattitason ta-
loudellinen tieto on ennen julkistamistaan usein arkaa, esim. erilaiset kan-
santalouden tilastot. 
 
Kaikkia tätä informaatiota käsitellään nimenomaisesti ensin asiantunti) apor-
taassa jokapäiväisenä asiantuntijatyönä ja vain tärkein osa ja sekin monesti 
jalostettuna saatetaan johtokunnan tietoon. On olennaisen tärkeää, että il-
moitusvelvollisten piiri saatetaan vastaamaan tosiasiallista sisäpiirin tiedon 
hallinnointia. 
 

Virkamiesten oikeusasema ja henkilötietojen suoja edellyttävät, että tällaisen 
velvoitteen asettaminen tapahtuu lain tasolla. Toisaalta kymmenien eri- 
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laisten ja virkamiesten ajoittain muuttuvien toimenkuvien ja virkanimik-
keitten luetteleminen tyhjentävästi lain säännöksessä ei olisi mielekästä. 
 
4 Lakiehdotus 
 
Hallitus esittää, että LSPV 6 §:ää muutettaisiin niin, että aiemmin mainittu 
henkilöpiiri voitaisiin yksilöidä kohdistamalla sisäpiirin tiedon käsite pankin 
tärkeimpiin toiminta-alueisiin liittyviin salassa pidettäviin tietoihin. Näitä ovat 
siis rahapolitiikkaan, rahoitusmarkkinoihin, kansantalouden tilastoihin sekä 
taloudellista asemaa taikka liikesalaisuutta koskevat salassa pidettävät tiedot. 
Lisäksi edellytetään, että ao. virkamiehellä on pääsy tällaisiin tietoihin 
muutoin kuin satunnaisesti. Tällä tarkoitetaan sitä, että virkamiehen 
virkatehtäviin kuuluu tavalla tai toisella säännöllisesti hallinnoida tällaista 
tietoa. Mikäli tietoja saadaan vain silloin tällöin esim. lomasijaisen tms. 
ominaisuudessa, eivät sisäpiirin henkilön status ja sen myötä ilmoitus-
velvollisuus syntyisi. 
 
Lakiehdotuksen mukaan pankkivaltuusto määräisi johtokunnan esityksestä ne 
virat, joita säännöksessä tarkoitetaan. 
 
Pankki pitää lakiehdotusta tarpeellisena ja osin välttämättömänäkin. Nykyi-
nen, pääosin vapaaehtoisuuteen perustuva järjestelmä ei oikein toimi kunnolla 
ja sen fokus on jossain määrin hämärtynyt. Sisäpiirin järjestelmien tärkein 
elementti on uskottavuus ja preventiivisyys. Mahdollisessa rikko-
mustapauksessa olisi myös epäselvää, voidaanko sanktioita ylipäätään edes 
asettaa. 
 
Pankkivaltuustolle annettu tehtävä määrätä sisäpiirin virat laissa annettujen 
kriteerien perusteella toiminee myös tyydyttävällä tavalla, vaikka sisäpiirin 
henkilöluettelojen ylläpito ajan tasalla onkin työlästä. Pankkivaltuusto jat-
kanee euromääräisten rajoitusten käyttämistä, joten merkittävää lisäystä si-
säpiirin ilmoitusmääriin ei ole aiheellista ennakoida. Sisäpiirin henkilöt 
täsmentyvät eikä lain voimaantulon jälkeen jää epäilyksiä siitä, tuleeko il-
moitus antaa vai ei. 

 
%̂ ms0*̂      Lindgren Arno 
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Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys ry:llä ei ole huomauttamista esitettyihin 
lainmuutoksiin koskien lakia Suomen Pankin virkamiehistä ja Rahoitustar-
kastuksesta. 
 
Sisäpiirisäännösten selkeyttäminen ja jo käytössä olleiden Suomen Pankin 
sisäpiiriohjeiden sisällyttäminen lakiin parantaa Henkilöstöyhdistyksen nä-
kemyksen mukaan virkamiehen oikeusturvaa. Kuten lakiehdotuksen perus-
teluissakin todetaan, on kuitenkin virkamiehen yksityiselämän suojaan liit-
tyvien näkökohtien vuoksi tärkeää, että lain tasolla määritellään mahdolli-
simman tarkasti ne kriteerit, joiden perusteella selvitysvelvollisuuden piiriin 
kuuluvat virat määräytyvät. 
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annetun lain 34 §:n muuttamisesta 

 
 

JOHDANTO 

Vireilletulo 

Eduskunta on 9 päivänä marraskuuta 2004 lähettänyt hallintovaliokuntaan valmistelevasti 

käsiteltäväksi hallituksen esityksen laeiksi Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain ja 

Rahoitustarkastuksesta annetun lain 34 §:n muuttamisesta (HE 208/2004 vp). 
 

Asiantuntijat 

Valiokunnassa ovat olleet kuultavina 

- lainsäädäntöjohtaja Pekka Laajanen, valtiovarainministeriö 

- lakiasiainpäällikkö Arno Lindgren, Suomen Pankki 

- päälakimies Markku Lounatvuori, Rahoitustarkastus. 
 
Lisäksi kirjallisen lausunnon on antanut 

- Suomen Pankin Henkilöstöyhdistys ry. 
 
 
 

HALLITUKSEN ESITYS 
 

Esityksessä ehdotetaan täsmennettäväksi Suomen Pankin virkamiehistä annettuun lakiin 

sisältyviä säännöksiä virkamiesten velvollisuudesta antaa selvitys viran hoitoon 

mahdollisesti vaikuttavista sidonnaisuuksistaan. Selvitysvelvollisuuden piiriin otettai- 
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siin kaikki virkamiehet, joilla on muuten kuin satunnaisesti pääsy salassa pidettäviin ta-

loudellisiin tietoihin. Lakiin ehdotetaan myös otettavaksi valtion eläkelakiin tehtyjä 

muutoksia vastaava säännös Suomen Pankin oikeudesta antaa ja saada eläketurvan toi-

meenpanossa tarvittavia välttämättömiä tietoja sekä säännös Suomen Pankin virkamiesten 

eroamisiän nostamisesta valtion virkamiesten eroamisikää vastaavasti 68 ikävuoteen. 

Rahoitustarkastuksesta annettua lakia ehdotetaan muutettavaksi siten, että Suomen 

Pankin virkamiehiä koskeva velvoite antaa selvitys viran hoitoon mahdollisesti vai-

kuttavista sidonnaisuuksista tulisi vastaavassa laajuudessa koskemaan myös Rahoitus-

tarkastuksen virkamiehiä. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen 

kun ne on hyväksyttyjä vahvistettu. 
 

VALIOKUNNAN KANNANOTOT 

Perustelut 

Hallituksen esityksen perusteluista ilmenevistä syistä ja saamansa selvityksen perusteella 

valiokunta pitää esitystä tarpeellisena ja tarkoituksenmukaisena. Valiokunta puoltaa 

lakiehdotusten hyväksymistä muuttamattomina. 
 

Päätösehdotus 
 
Edellä esitetyn perusteella hallintovaliokunta ehdottaa, 

 

että lakiehdotukset hyväksytään muuttamattomina. —

--" 


