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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankis-
ta annetun lain muuttamisesta ja eräiksi siihen liittyviksi 
laeiksi 

 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan Suomen Pankista 
annettuun lakiin otettavaksi säännös Suomen 
Pankin oikeudesta antaa maksu- ja selvitys-
järjestelmää ylläpitävälle tai siihen osallistu-
valle yhteisölle sellaisia järjestelmän hallin-
non, sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan 
toiminnallisia yksityiskohtia koskevia mää-
räyksiä, joita Euroopan keskuspankin anta-
mien suuntaviivojen tai ohjeiden taikka ase-
tusten täytäntöönpano edellyttää. Suomen 
Pankin norminantoa koskevia valtuuksia tar-
kistettaisiin myös siten, että pankille nyt kuu-
luva oikeus antaa rahan käsittelyä koskevia 
määräyksiä laajenisi koskemaan kaikkia lais-
sa tarkoitetuissa rahahuoltotehtävissä toimi-
via yhteisöjä. 

Suomen Pankin  varauksia ja voiton käyt-
töä koskevia lain säännöksiä ehdotetaan 
muutettavaksi siten, että ne vastaavat pankin 
asemaa ja tehtäviä osana Euroopan keskus-
pankkijärjestelmää. Pankin voitto tuloutettai-
siin valtiolle. Pankkivaltuusto voisi kuitenkin 
Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtävi-
en hoidon turvaamiseksi tai muusta erityises-
tä syystä päättää voiton käyttämisestä toisin-
kin. Pankkivaltuuston tällaisen päätöksen pe-
rusteet olisi esitettävä pankkivaltuuston 
eduskunnalle antamassa kertomuksessa pan-
kin toiminnasta ja hallinnosta. Varauksia 
koskevia lain säännöksiä muutettaisiin siten, 
että tilinpäätöksessä voitaisiin tehdä varauk-
sia pankin tuloksen vaihtelun tasaamiseksi. 
Samalla täsmennettäisiin näiden varausten 
tekemiselle säädettyjä edellytyksiä. Rahasto-
jen reaaliarvojen turvaamiseksi ei varauksia 
enää voitaisi tehdä.  

Johtokunnan jäsenten kelpoisuusvaatimuk-
sia ehdotetaan täsmennettäviksi. Ehdotuksen 
mukaan kelpoisuusehtona johtokunnan jäse-

nen virkaan olisi virkaan soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys 
rahatalouteen tai rahoitustoimintaan sekä 
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johta-
miskokemus. 

Johtokunnan jäsenten nimitysmenettelyä 
muutettaisiin siten, että muut johtokunnan jä-
senet kuin puheenjohtajan nimittäisi pankki-
valtuusto. Johtokunnan  puheenjohtajan ni-
mittäisi edelleen  tasavallan presidentti.  

Lakiin ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan Suomen Pankki olisi velvolli-
nen antamaan valtiovarainministeriölle vii-
pymättä hallussaan olevat tiedot asioista, jot-
ka sen arvion mukaan saattavat vaarantaa ra-
hoitusmarkkinoiden vakauden tai aiheuttaa 
merkittäviä häiriöitä rahoitusmarkkinoiden 
toiminnassa. 

Esityksessä ehdotetaan myös Suomen Pan-
kin taseen julkistamistiheys muutettavaksi 
kuukausittaisesta neljännesvuosittaiseksi. 

Suomen Pankin virkamiehistä annettuun 
lakiin sisältyviä säännöksiä virkamiesten 
velvollisuudesta antaa selvitys viran hoitoon 
mahdollisesti vaikuttavista sidonnaisuuksista 
ehdotetaan täsmennettäväksi. Tähän lakiin 
ehdotetaan myös otettavaksi valtion eläkela-
kiin tehtyjä muutoksia vastaava säännös 
Suomen Pankin oikeudesta antaa ja saada 
eläketurvan toimeenpanossa tarvittavia vält-
tämättömiä tietoja. 

Rahoitustarkastuksesta annettua lakia ehdo-
tetaan muutettavaksi siten, että valta nimittää 
Rahoitustarkastuksen johtaja siirtyisi tasaval-
lan presidentiltä pankkivaltuustolle. 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan viimeistään 31 päivänä joulukuuta 
2003. 

————— 
 
 
 



 HE 134/2003 vp  
  

    

 

2

SISÄLLYSLUETTELO 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ .........................................................................1 

SISÄLLYSLUETTELO ...........................................................................................................2 

YLEISPERUSTELUT..............................................................................................................4 
1. Nykytila.........................................................................................................................4 

1.1. Voimassa oleva lainsäädäntö .........................................................................4 
1.1.1. Suomen Pankin valtiosääntöinen asema.......................................................4 
1.1.2. Laki Suomen Pankista....................................................................................4 
1.1.3. Maksu- ja selvitysjärjestelmien valvonta .....................................................5 
1.1.4. Rahahuoltoa koskevat määräykset ...............................................................6 
1.1.5. Oma pääoma, varaukset ja tuloksen käyttö.................................................6 
1.1.6. Tietojenanto ....................................................................................................7 
1.1.7. Johto-organisaatio ..........................................................................................7 
1.1.8. Sisäpiirisäännökset .........................................................................................8 
1.1.9. Taseen julkaiseminen .....................................................................................8 
1.2. Euroopan yhteisön sääntely ...........................................................................8 
1.2.1. Perustamissopimus .........................................................................................8 
1.2.2. EKP:n norminanto .........................................................................................9 
1.2.3. Maksu- ja selvitysjärjestelmät.......................................................................9 
1.2.4. Tietojenanto ..................................................................................................10 
1.2.5. Johto-organisaatio ........................................................................................11 
1.2.6. Sisäpiirisäännökset .......................................................................................11 
1.3. Kansainvälinen vertailu ...............................................................................12 
1.3.1. Maksu- ja selvitysjärjestelmien valvonta ...................................................12 
Yleistä ..........................................................................................................................12 
Alankomaat.................................................................................................................12 
Belgia ...........................................................................................................................12 
Espanja ........................................................................................................................12 
Irlanti...........................................................................................................................13 
Italia.............................................................................................................................13 
Itävalta.........................................................................................................................13 
Kreikka........................................................................................................................13 
Portugali ......................................................................................................................13 
Ranska .........................................................................................................................14 
Saksa............................................................................................................................14 
Ruotsi...........................................................................................................................14 
1.3.2. Keskuspankkien tulosten käyttö .................................................................14 
Alankomaat.................................................................................................................15 
Belgia ...........................................................................................................................15 
Espanja ........................................................................................................................15 
Irlanti...........................................................................................................................15 
Italia.............................................................................................................................15 
Itävalta.........................................................................................................................15 



 HE 134/2003 vp  
  

    

 

3

Kreikka........................................................................................................................16 
Portugali ......................................................................................................................16 
Ranska .........................................................................................................................16 
Saksa............................................................................................................................16 
Ruotsi...........................................................................................................................16 

2. Nykytilan arviointi ja keskeiset ehdotukset.............................................................17 
2.1. Maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskeva norminanto .................................17 
2.2. Suomen Pankin oma pääoma ja voitonjako...............................................19 
2.2.1. Keskuspankkitoiminnan riskit ....................................................................19 
2.2.2. Pääoman ja varausten riittävyys.................................................................20 
2.2.3. Säännösten tarkistustarve............................................................................22 
2.3. Muut tarkistustarpeet ..................................................................................23 
2.3.1. Rahahuoltoa koskeva määräystenanto .......................................................23 
2.3.2. Johtokunnan jäsenten kelpoisuusvaatimukset...........................................23 
2.3.3. Johtokunnan jäsenten nimitysmenettely ....................................................24 
2.3.4. Rahoitustarkastuksen johtajan nimittäminen ...........................................26 
2.3.5. Valtiovarainministeriön oikeus saada tietoja.............................................26 
2.3.6. Sisäpiirisäännökset .......................................................................................27 
2.3.7. Suomen Pankin oikeus saada ja antaa eläketurvaa koskevia tietoja .......27 

3. Esityksen vaikutukset................................................................................................28 
3.1. Taloudelliset vaikutukset .............................................................................28 
3.1.1. Vaikutukset julkiseen talouteen ..................................................................28 
3.1.2. Vaikutukset yrityksiin..................................................................................28 
3.1.3. Organisaatio- ja henkilöstövaikutukset ......................................................28 

4. Asian valmistelu .........................................................................................................29 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT............................................................................30 
1. Lakiehdotusten perustelut ........................................................................................30 

1.1. Laki Suomen Pankista..................................................................................30 
1.2. Laki Suomen Pankin virkamiehistä............................................................35 
1.3. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta ...........36 

2. Voimaantulo ...............................................................................................................37 
3. Säätämisjärjestys .......................................................................................................37 

LAKIEHDOTUKSET ............................................................................................................40 
Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta ........................................................40 
Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ..................................42 
Rahoitustarkastuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta..................................43 

LIITE .......................................................................................................................................44 

RINNAKKAISTEKSTIT.......................................................................................................44 
Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta ........................................................44 
Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta ..................................48 
Rahoitustarkastuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta..................................50 

 



 HE 134/2003 vp  
  

    

 

4

YLEISPERUSTELUT 

 
1.  Nykyt i la  

1.1. Voimassa oleva lainsäädäntö 

1.1.1. Suomen Pankin valtiosääntöinen 
asema 

Suomen perustuslain 91 §:n mukaan Suo-
men Pankki toimii eduskunnan takuulla ja 
hoidossa sen mukaan kuin siitä lailla sääde-
tään. Eduskunta valitsee pankkivaltuutetut 
valvomaan Suomen Pankin toimintaa. Edus-
kunnan asianomaisella valiokunnalla ja 
pankkivaltuutetuilla on oikeus saada Suomen 
Pankin valvontaa varten tarvitsemansa tiedot. 

Suomen Pankin toimimisen eduskunnan 
takuulla on vakiintuneesti tulkittu (PeVL 
5/1997 vp) tarkoittavan sitä, että eduskunta 
vastaa viime kädessä pankin taloudellisista 
velvoitteista, jos pankki ei kykene itse niistä 
suoriutumaan. Suomen Pankin toimimisen 
eduskunnan hoidossa on puolestaan tulkittu 
tarkoittavan (PeVL 5/1997 vp), että pankin 
tulee toimia eduskuntaan liittyvässä erikois-
hallinnossa erillään säännönmukaisesta valti-
onhallinnosta. Tärkein toiminnallinen yhteys 
eduskunnan ja Suomen Pankin välillä on 
pankkivaltuusto. Perustuslain 91 §:n sään-
nöksen onkin tässä kohden katsottava viit-
taavan myös pankkivaltuuston asemaan 
Suomen Pankin päätöksenteossa ja valvon-
nassa. Myös eduskunnan valitsemat Suomen 
Pankin tilintarkastajat ovat osa eduskunnan 
ja pankin välistä toiminnallista yhteyttä. 

Suomen Pankki on toiminnallisesti ja oi-
keudellisesti itsenäinen eduskuntaan nähden. 
Vaikka eduskunta valitsee pankkivaltuuston, 
se on Suomen Pankin toimielin. Eduskunta ei 
voi antaa yksittäisiä oikeudellisesti sitovia 
määräyksiä pankkivaltuutetuille. Eduskunta 
ei voi myöskään ottaa päätettäväkseen asioi-
ta, jotka kuuluvat pankkivaltuuston toimival-
taan. Eduskunta voi oikeudellisesti sitovasti 
vaikuttaa Suomen Pankin toimintaan yksin-
omaan säätämällä asiasta lailla. 

 
1.1.2. Laki Suomen Pankista 

Laki Suomen Pankista (214/1998) tuli 

voimaan 1 päivänä toukokuuta 1998. Laki 
korvasi 1 päivänä tammikuuta 1998 voimaan 
tulleen lain Suomen Pankista (719/1997). 
Viimeksi mainitulla lailla toteutettiin Suo-
men Pankkia koskeneiden monilta osin van-
hentuneiden lain säännösten kokonaisuudis-
tus ja talous- ja rahaliiton toisen vaiheen 
edellyttämä keskuspankin aseman itsenäis-
täminen. Vuoden 1998 lailla toteutettiin 
muutokset, jotka olivat tarpeen Suomen Pan-
kin liittämiseksi osaksi Euroopan keskus-
pankkijärjestelmää ja muut talous- ja rahalii-
ton kolmannen vaiheen toteuttamiseksi tar-
vittavat tarkistukset keskuspankkia koskeviin 
säännöksiin. Suomen Pankkia koskevat 
säännökset ovatkin nyt varsin ajantasaiset ei-
kä niihin ole laajoja tarkistustarpeita. 

Laki Suomen Pankista sisältää säännökset 
Suomen Pankin toimimisesta Suomen kes-
kuspankkina, pankin tavoitteesta, tehtävistä 
ja toimivaltuuksista, pankin päätöksenteosta 
ja hallinnosta, tilinpäätöksestä ja voiton käy-
töstä sekä oikeuksista ja velvollisuuksista 
saada ja antaa tietoja. 

Lain mukaan Suomen Pankki toimii Eu-
roopan yhteisön perustamissopimuksen, jäl-
jempänä perustamissopimus, sekä Euroopan 
keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan kes-
kuspankin perussäännön, jäljempänä perus-
sääntö, mukaisesti osana Euroopan keskus-
pankkijärjestelmää. Hoitaessaan Euroopan 
keskuspankkijärjestelmän tehtäviä pankki 
toimii Euroopan keskuspankin suuntaviivo-
jen ja ohjeiden mukaisesti. Suomen Pankin 
tehtävänä on toteuttaa osaltaan Euroopan 
keskuspankin neuvoston määrittelemää raha-
politiikkaa. Euroopan keskuspankkijärjes-
telmän tehtäviä hoitaessaan Suomen Pankki 
ei saa pyytää tai ottaa vastaan toimintaansa 
koskevia määräyksiä muualta kuin Euroopan 
keskuspankilta. Toisaalta laissa on säädetty 
Suomen Pankille yhteistyövelvoite: Suomen 
Pankin on oltava tarvittaessa — muissa kuin 
Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtävis-
sä — yhteistoiminnassa valtioneuvoston ja 
muiden viranomaisten kanssa. 

Suomen Pankin tehtävänä on myös huoleh-
tia osaltaan rahahuollosta ja setelien liikkee-
seen laskemisesta ja valuuttavarannon hallus-
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sapidosta ja hoidosta. Pankki huolehtii osal-
taan myös maksu- ja muun rahoitusjärjestel-
män luotettavuudesta ja tehokkuudesta sekä 
osallistuu sen kehittämiseen. Suomen Pankki 
huolehtii myös toimintansa kannalta tarpeel-
listen tilastojen laatimisesta ja julkaisemises-
ta. 

 
1.1.3. Maksu- ja selvitysjärjestelmien val-

vonta 

Maksujärjestelmistä ei ole erityislainsää-
däntöä. Järjestelmien toiminta perustuu osa-
puolten tekemiin sopimuksiin, vakiintunei-
siin käytäntöihin ja pankkitapaan. Eräistä ar-
vopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjär-
jestelmän ehdoista annettua lakia 
(1084/1999) sovelletaan paitsi selvitysjärjes-
telmässä toteutettavaan maksujen nettoutta-
miseen myös sellaiseen arvopaperi-, johdan-
nais- ja valuuttakauppaan liittyvien maksu- ja 
toimitusvelvoitteiden nettouttamiseen, jota ei 
toteuteta selvitysjärjestelmässä. 

Luottolaitoksen tai muun laitoksen toteutet-
tavaksi annettuun tilisiirtoon, jonka toimek-
siantajana ei ole luottolaitos, muu maksujen 
välittäjä eikä rahoitusyhteisö, sovelletaan tili-
siirtolakia (821/1999). Laki koskee lähinnä 
maksumääräyksen antajan ja hänen laitok-
sensa välistä oikeussuhdetta. 

Selvitysjärjestelmistä säädetään arvopape-
rimarkkinalain (495/1989) 4 a luvussa. Luku 
sisältää säännökset selvitysyhteisötoiminnan 
luvanvaraisuudesta, toimiluvan hakemisesta, 
myöntämisestä ja peruuttamisesta, selvitys-
toiminnan rajoittamisesta ja keskeyttämisestä 
sekä selvitysyhteisön säännöistä, liiketoimin-
nasta ja selvitysyhteisön toiminnan turvaami-
sesta. Edelleen luvussa säädetään selvi-
tysosapuolen oikeuksien myöntämisestä, pe-
ruuttamisesta, aseman turvaamisesta, rahan 
tai arvopaperien toimittamisvelvoitteen var-
mistamisvelvollisuudesta ja selvitysyhteisön 
ja selvitysosapuolen panttioikeudesta. Val-
tiovarainministeriöllä on lisäksi oikeus antaa 
määräyksiä selvitysyhteisöhakemuksen sisäl-
löstä, erityisesti selvitysyhteisön riskien hal-
linnasta ja sisäisestä valvonnasta, selvitys-
toiminnan turvaamisessa noudatettavista 
säännöistä sekä tappionvaaran kattamisesta 
samoin kuin selvitysosapuolille asetettavista 
vaatimuksista. 

Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) ja 
EU:n jäsenvaltioiden keskuspankit ovat mää-
rittäneet yleisellä tasolla tavoitteet maksujär-
jestelmien kehittämiselle. EU:ssa on lähdetty 
siitä, että maksujärjestelmien tehokkuuden ja 
luotettavuuden edistäminen sekä maksujär-
jestelmien yleisvalvonta kuuluvat keskus-
pankkien keskeisiin vastuualueisiin. Peruste-
luna vastuun antamiselle keskuspankeille on 
se, että raha- ja valuuttapolitiikan täytän-
töönpanoon liittyvät liiketoimet on voitava 
selvittää maksu- ja selvitysjärjestelmissä, 
joiden toiminta on nopeaa, turvallista ja häi-
riötöntä. 

Suomen Pankista annetun lain 3 §:n 2 mo-
mentin 3 kohdan mukaan Suomen Pankin 
tehtävänä on huolehtia osaltaan maksu- ja 
muun rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta 
ja tehokkuudesta sekä osallistua sen kehittä-
miseen. Säännös vastaa aikaisempaa lakia 
(719/1997). Tätä lakia koskevan hallituksen 
esityksen (HE 261/1996 vp) yksityiskohtais-
ten perustelujen mukaan Suomen Pankin vas-
tuu on osavastuuta, sillä rahoitusjärjestelmän 
toiminnan luotettavuutta ja tehokkuutta pyr-
kivät edistämään myös muut viranomaiset, 
kuten rahoitustarkastus ja lainsäädännön 
osalta erityisesti valtiovarainministeriö. 
Suomen Pankin valvontavastuu kohdistuu 
maksujärjestelmään kokonaisuutena eli on 
yleisvalvontaa. Rahoitustarkastus vastaa 
maksujärjestelmiin osallistuvien yksittäisten 
yhteisöjen valvonnasta. 

Maksu- ja muun rahoitusjärjestelmän va-
kautta voidaan tukea rahapolitiikalla. Raha-
politiikka, joka luo luottamusta hintavakau-
teen, vakauttaa rahoitusvaateiden hintoja ja 
luo siten perusedellytykset rahoitusmarkki-
noiden vakaalle toiminnalle. Euroopan kes-
kuspankkijärjestelmässä Suomen Pankilla ei 
kuitenkaan ole itsenäistä rahapoliittista pää-
töksentekoa. Suomen Pankki voi tukea tila-
päisesti yksittäisten luottolaitosten maksu-
valmiutta erityisluotoin, jos tällaiset vaikeu-
det laajemmin uhkaavat rahoitusjärjestelmän 
häiriötöntä toimintaa. Suomen Pankista anne-
tun lain 7 §:n mukaan pankin on vaadittava 
luotonannolleen riittävät vakuudet. 

Tällä hetkellä muita keskuspankin vaikut-
tamistapoja ovat sopimukset, sopimusluon-
teiset ohjeet sekä lausunnot. Suomen Pankilla 
on mahdollisuus vaikuttaa muiden rahoitus-
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markkinakysymyksiä käsittelevien viran-
omaisten päätöksiin lausuntomenettelyn 
avulla. Eräissä tapauksissa tämä on tehty eri-
tyislainsäädännöllä pakolliseksi. 

Myöntäessään luottolaitoksille keskus-
pankkirahoitukseen liittyviä oikeuksia Suo-
men Pankki voi liittää niihin Euroopan kes-
kuspankin suuntaviivojen perusteella rahoi-
tusjärjestelmän luotettavuutta ja rahapolitii-
kan tehokkuutta lisääviä ehtoja. Samoin 
Suomen Pankki voi markkinaosapuolten 
kanssa tehdyillä sopimuksilla vaikuttaa ta-
louden kokonaislikviditeetin kannalta kes-
keisten markkinoiden toimintaperiaatteisiin. 

Maksujärjestelmän osalta Suomen Pankin 
vastuu rajoittuu yhtäältä maksujärjestelmien 
mahdollisimman häiriöttömän toiminnan 
varmistamiseen ja toisaalta siihen, että pan-
kin tulee pyrkiä maksu- ja rahoitusjärjestel-
mien tehokkuuden ja luotettavuuden edistä-
miseen käyttäessään laissa määriteltyjä toi-
mivaltuuksiaan. 

Suomen Pankin tehtävä arvopaperien selvi-
tysjärjestelmien alueella liittyy rahoitus-
markkinoiden yleiseen vakauteen ja kansain-
väliseen kehitykseen. Arvopaperien selvitys-
järjestelmät ovat kiinteässä yhteydessä mak-
sujärjestelmiin, joten häiriötilanteet arvopa-
perien selvitysjärjestelmissä välittyvät myös 
maksujärjestelmiin. 

 
1.1.4. Rahahuoltoa koskevat määräykset 

Suomen Pankki voi myös muilla tavoin 
vaikuttaa maksu- ja muun rahoitusjärjestel-
män luotettavuuteen ja tehokkuuteen. Suo-
men Pankki voi voimassa olevan lain 5 §:n 
1 momentin 6 kohdan mukaan antaa pankeil-
le ja muille rahalaitoksille sekä vastaaville 
yhteisöille rahan käsittelyä koskevia määrä-
yksiä ja ohjeita. Rahan käsittelyä koskevien 
teknisluonteisten ohjeiden lisäksi Suomen 
Pankki on antanut ohjeen neuvoston asetuk-
sen (EY) N:o 1338/2001 edellyttämistä euron 
väärentämisen torjuntatoimenpiteistä. 

Valtuus antaa rahahuoltoa koskevia teknis-
luonteisia määräyksiä siirrettiin Suomen 
Pankista annetun lain säätämisen yhteydessä 
vielä tuolloin voimassa olleesta rahalain 
13 §:stä ensin mainittuun lakiin. Määräysten 
antovalta on siten aikaisemminkin perustunut 
lain säännökseen. 

Suomen Pankilla on rahahuoltojärjestel-
mästä kokonaisvastuu, jota pankki toteuttaa 
muun muassa määräyksin, ohjein, valvonnal-
la sekä rahojen laatu- ja aitouskontrollilla. 
Rahan saatavuudesta Suomen Pankki vastaa 
niin, että sitä on riittävästi saatavilla myös 
poikkeusolot huomioon ottaen. Viime käden 
vastuu rahahuollon hoitamisesta on siten aina 
Suomen Pankilla. 

Rahahuollolla tarkoitetaan lähinnä setelien 
ja kolikoiden tilausta, laskentapalvelua, kul-
jetusta, jakelua, varastointia ja vahingoittu-
neiden tai väärennettyjen maksuvälineiden 
poistamista liikkeestä. 

 
1.1.5. Oma pääoma, varaukset ja tuloksen 

käyttö 

Suomen liittyessä talous- ja rahaliittoon 
otettiin lakiin Suomen Pankista uudet tai tar-
kistetut säännökset Euroopan keskuspankki-
järjestelmässä kertyvästä rahoitustulosta, 
pankin tilinpäätöksen perusteista, omasta 
pääomasta, varauksista ja ylijäämän käytöstä 
sekä niitä koskevasta päätöksentekomenette-
lystä. 

Suomen Pankilla on Suomen Pankista an-
netun lain 8 §:n mukaan kantarahasto ja vara-
rahasto. Vararahastoa voidaan käyttää kanta-
rahaston korotukseen tai alijäämän kattami-
seen siten kuin lain 21 §:ssä säädetään. Sään-
nöksen mukaan Suomen Pankin voitosta, sen 
jälkeen kun pankille Euroopan keskuspankki-
järjestelmässä kertyvä rahoitustulo on tilin-
päätöksessä otettu huomioon, käytetään puo-
let vararahaston kartuttamiseen. Muu osa yli-
jäämästä siirretään käytettäväksi valtion tar-
peisiin. Pankkivaltuusto voi päättää voiton 
käyttämisestä toisinkin, jos se pankin talou-
dellisen aseman tai vararahaston suuruuden 
vuoksi on perusteltua. Valtion tarpeisiin käy-
tettävän voiton osan käytöstä päättää edus-
kunta. Jos pankin tilinpäätös on tappiollinen, 
tappio on katettava vararahastosta. Siltä osin 
kuin vararahasto ei riitä tappioiden kattami-
seen, tappio voidaan jättää kattamatta toistai-
seksi. Seuraavien vuosien voitto on ensisijai-
sesti käytettävä kattamatta jääneiden tappioi-
den kattamiseen. 

Lain 20 §:n mukaan Suomen Pankin tilin-
päätöksessä voidaan tehdä varauksia, jos se 
pankin rahastojen reaaliarvon turvaamiseksi 
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taikka valuuttakurssien tai arvopaperien 
markkinahintojen muutoksista aiheutuvien 
tuloksen vaihtelujen tasaamiseksi on tarpeen. 
Tilinpäätöksessä voidaan myös tehdä pankin 
eläkevastuun kattamiseksi tarpeellisia vara-
uksia. 

Euroalueeseen liittymisen yhteydessä la-
kiin tehdyt muutokset eivät olleet asiallisesti 
merkittäviä, koska yhteisvaluuttaan siirryttä-
essä haluttiin varmistaa pankin taloudellisen 
aseman säilyminen mahdollisimman vakaa-
na. Lain perusteluissa todettiin, että Suomen 
Pankin taloudellisen aseman ja taserakenteen 
tulee olla niin vahva, että pankki pystyy kai-
kissa oloissa suorittamaan sille kuuluvat teh-
tävät. Siksi Suomen Pankin taloudellisten 
toimintaedellytysten turvaamiseksi pankin 
vuotuisesta ylijäämästä käytettäisiin puolet 
vararahaston kartuttamiseen ja toinen puoli 
siirrettäisiin käytettäväksi valtion tarpeisiin. 
Perusteluissa todetaan kuitenkin, että pankin 
taloudellisen aseman tai vararahaston suu-
ruuden perusteella voidaan myös päätyä kar-
tuttamaan vararahastoa enemmällä tai vä-
hemmällä kuin puolella ylijäämästä tai sii-
hen, että vararahaston kartuttaminen ei ole 
lainkaan tarpeen. Pankkivaltuuston tulisi pe-
rustaa päätöksensä ylijäämän käyttämisestä 
Suomen Pankin taloudelliseen asemaan ja 
vararahaston suuruuteen. Pankkivaltuuston 
tulisi myös ottaa huomioon pankin taseeseen 
sisältyvät riskit. Päätöksenteossa tulee lisäksi 
ottaa huomioon, että Suomen Pankin Euroo-
pan keskuspankkijärjestelmän tehtävien hoi-
taminen ei saa vaarantua. 

 
1.1.6. Tietojenanto 

Suomen Pankilla on voimassa olevan lain 
26 §:n nojalla salassapitosäännösten estämät-
tä velvollisuus antaa tietoja rahoitusmarkki-
noita valvovalle viranomaiselle. Pykälä vas-
taa aiemmassa Suomen Pankista annetussa 
laissa ollutta säännöstä, jonka tarkoituksena 
oli helpottaa rahoitusmarkkinoiden toimintaa 
sääntelevien ja valvovien viranomaisten vä-
listä yhteistyötä. Säännös ei koske Euroopan 
keskuspankkijärjestelmän tehtäviä koskevia 
tietoja, vaan niistä säädetään Euroopan yhtei-
sön lainsäädännössä. 

Rahoitustarkastuksella puolestaan on Ra-
hoitustarkastuksesta annetun lain (587/2003) 

36 §:n 1 momentin nojalla viranomaisten 
toiminnan julkisuudesta annetussa laissa 
(621/1999) säädetyn salassapitovelvollisuu-
den estämättä oikeus antaa tietoja muun mu-
assa Vakuutusvalvontavirastolle tai muulle 
rahoitusmarkkinoita valvovalle tai niiden 
toimivuudesta vastaavalle viranomaiselle ja 
Valtion vakuusrahastolle niiden tehtävien 
hoitamista varten. Rahoitusmarkkinoiden 
toimivuudesta vastaavalla viranomaisella 
tarkoitetaan tässä lähinnä valtiovarainminis-
teriötä. Muita rahoitusmarkkinoita valvovia 
tai niiden toimivuudesta vastaavia viran-
omaisia ovat esimerkiksi sosiaali- ja terve-
ysministeriö ja Suomen Pankki. 

Valtion vakuusrahastosta annetun lain 
(379/1992) salassa pidettävien tietojen luo-
vuttamista koskevan 18 §:n mukaan Suomen 
Pankilla on sen estämättä, mitä muualla lais-
sa salassapitovelvollisuudesta säädetään, vel-
vollisuus antaa valtiovarainministeriössä ra-
haston tehtäviä hoitaville virkamiehille, ra-
haston tilintarkastajille ja Valtion vakuusra-
haston valtuustolle sellaisia tietoja, jotka ovat 
tarpeen tämän vakuusrahastolain mukaisten 
tehtävien hoitamiseksi. 

Voimassa olevat säännökset eivät oikeuta 
Suomen Pankkia luovuttamaan salassa pidet-
täviä tietoja rahoitusmarkkinoiden toimivuu-
desta vastaavalle viranomaiselle, kuten val-
tiovarainministeriölle. Valtion vakuusrahas-
tosta annetun lain mukainen Suomen Pankin 
tietojenantovelvollisuus koskee puolestaan 
vain rahaston tehtäviä hoitavaa valtiovarain-
ministeriön virkamiestä. 

 
1.1.7. Johto-organisaatio 

Suomen Pankille kuuluvien tehtävien hoi-
tamisesta ja pankin hallinnosta huolehtii joh-
tokunta, jollei asia ole lailla säädetty pankki-
valtuuston tehtäviin kuuluvaksi tai jollei ra-
hoitustarkastuslaista muuta johdu. Johtokun-
nalla on siten pankin tehtävien hoitamisessa 
ja hallinnossa yleistoimivalta. Pankkivaltuus-
ton toimivalta on erityistoimivaltaa: pankki-
valtuusto vastaa ainoastaan niistä tehtävistä, 
jotka on laissa sen hoidettaviksi säädetty. 

Johtokunnalla on oikeus antaa tarkempia 
määräyksiä pankin yksiköiden ja pankin pal-
veluksessa olevien tehtävistä ja toimivallasta. 
Johtokunnan puheenjohtaja, joka on Suomen 
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Pankin pääjohtaja, ja muut johtokunnan jäse-
net ovat velvollisia säännöllisesti antamaan 
selvityksiä pankkivaltuustolle rahapolitiikan 
toteuttamisesta ja muusta pankin toiminnasta. 
Johtokunnan päätösmenettelystä ja esittelystä 
sen yhteydessä voidaan antaa tarkempia mää-
räyksiä johtosäännössä. Johtosäännön vah-
vistaa pankkivaltuusto johtokunnan esityk-
sestä. 

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja enin-
tään viisi muuta jäsentä, jotka tasavallan pre-
sidentti nimittää virkoja haettaviksi julista-
matta. Johtokunnan puheenjohtaja nimitetään 
seitsemän vuoden toimikaudeksi ja muut joh-
tokunnan jäsenet viiden vuoden toimikau-
deksi. Johtokunnan jäsenellä on oltava tehtä-
vien edellyttämä asiantuntemus. Muita kel-
poisuusehtoja ei laissa ole säädetty. 

Johtokunnan jäsen voidaan erottaa tehtä-
västään ainoastaan, jos hän ei täytä niitä vaa-
timuksia, joita hänen tehtävänsä edellyttävät 
tai jos hän on syyllistynyt vakavaan rikko-
mukseen. Erottamisesta päättää tasavallan 
presidentti. 

Johtokunta on päätösvaltainen, kun läsnä 
on vähintään kolme jäsentä. Päätökseksi kat-
sotaan mielipide, jota useimmat ovat kannat-
taneet. Jos äänet menevät tasan, ratkaisee pu-
heenjohtajan ääni. Merkittävän poikkeuksen 
johtokunnan yhteisestä päätöksenteosta 
muodostavat kuitenkin asiat, jotka koskevat 
Suomen Pankin pääjohtajan toimimista Eu-
roopan keskuspankin neuvostossa. Suomen 
Pankin pääjohtaja toimii perustamissopimuk-
sen ja perussäännön mukaan neuvostossa it-
senäisesti. Hän ei edusta kansallista keskus-
pankkia neuvoston kokouksissa. Perussään-
nön mukaan Suomen Pankin pääjohtaja ni-
meää itse varajäsenensä Euroopan keskus-
pankin neuvoston kokouksiin. 

Euroopan keskuspankkijärjestelmässä kan-
sallisen keskuspankin päätöksentekoelimillä 
ei ole itsenäistä rahapoliittista toimivaltaa. 
Suomen Pankin johtokunta ei siten osallistu 
päätöksentekoon euroalueella käytettävien 
ohjauskorkojen muutoksista eikä muuhun-
kaan päätöksentekoon, joka kuuluu perusta-
missopimuksen mukaan Euroopan keskus-
pankille. Johtokunnan päätöksenteko Euroo-
pan keskuspankkijärjestelmän tehtävissä 
koskee Euroopan keskuspankin tekemien 
päätösten toteuttamista. 

1.1.8. Sisäpiirisäännökset 

Suomen Pankin sisäpiirin sääntely perustuu 
Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 
(1166/1998) 6 §:ään. Siinä on säädetty pan-
kin ylimpien virkamiesten eli johtokunnan 
jäsenten, osastopäälliköiden ja yksiköiden 
päälliköiden sekä johtokunnan neuvonantaji-
en velvollisuudesta ilmoittaa taloudellista 
asemaansa eli varallisuutta ja vastuita sekä 
muita säännöksessä lueteltuja seikkoja kos-
kevat sidonnaisuutensa, joilla voi olla merki-
tystä arvioitaessa heidän edellytyksiään hoi-
taa virkatehtäviään. Vastaava valtion ylimpiä 
virkamiehiä koskeva ilmoitusvelvollisuus si-
sältyy valtion virkamieslain (750/1994) 8 a ja 
26 §:ään. Erityispiirteenä pankkia koskevassa 
säännöksessä kuitenkin on pankkivaltuustolle 
annettu oikeus vahvistaa tarkemmat määrä-
ykset ilmoituksen antamisesta ja ilmoitusvel-
vollisuuden sisällöstä. Tällä on haluttu rajoit-
taa virkamiehen yksityisyyden piiriin ulottu-
van tarpeettoman tiedon keräämistä kohdis-
tamalla ilmoitusvelvollisuus vain sellaiseen 
yksityistaloudelliseen toimintaan, jolla on 
merkitystä sisäpiiritiedon oikeudettoman 
hyödyntämisen näkökulmasta. 

 
1.1.9. Taseen julkaiseminen 

Suomen Pankin tilinpäätöstä koskevaan 
Suomen Pankista annetun lain 19 §:ään sisäl-
tyy säännös pankin taseen julkaisemistihey-
destä. Sen mukaan pankin tase julkaistaan ti-
likauden aikana kuukausittain. 

 
 

1.2. Euroopan yhteisön sääntely 

1.2.1. Perustamissopimus 

Perustamissopimuksen 8 artiklan mukaan 
Euroopan keskuspankkijärjestelmä, jäljem-
pänä EKPJ, sekä Euroopan keskuspankki, 
jäljempänä EKP, toimivat niille perustamis-
sopimuksessa sekä siihen liitetyllä perus-
säännöllä annettujen valtuuksien rajoissa. 

Perussäännön 14 artiklassa säädetään kan-
sallisten keskuspankkien asemasta. Tämän 
artiklan 3 kohdan mukaan kansalliset kes-
kuspankit ovat erottamaton osa EKPJ:tä ja 
toimivat EKP:n suuntaviivojen ja ohjeiden 
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mukaisesti. 
Perustamissopimuksen 105 artiklan 1 koh-

dan mukaan EKPJ:n ensisijaisena tavoitteena 
on pitää yllä hintatason vakautta. EKPJ tukee 
myös yleistä talouspolitiikkaa yhteisössä. Ar-
tiklan 105 kohdan 2 mukaan EKPJ:n perus-
tehtäviä ovat yhteisön rahapolitiikan määrit-
teleminen ja toteuttaminen, valuuttamarkki-
natoimien suorittaminen, jäsenvaltioiden vi-
rallisten valuuttavarantojen hallussapito ja 
hoito sekä maksujärjestelmien moitteettoman 
toiminnan edistäminen. 

EKP:tä kuullaan 105 artiklan 4 kohdan 
mukaan ehdotuksista yhteisön säädöksiksi 
EKP:n toimivaltaan kuuluvilla aloilla. 
EKP:tä kuullaan myös suunnitelmista kansal-
liseksi lainsäädännöksi EKP:n toimivaltaan 
kuuluvilla aloilla niissä rajoissa ja sellaisin 
ehdoin, jotka neuvosto vahvistaa 107 artiklan 
6 kohdassa määrättyä menettelyä noudattaen. 
Tähän liittyy neuvoston 29 päivänä touko-
kuuta 1998 tekemä päätös (98/415/EY), jon-
ka mukaan jäsenmaiden viranomaisten on 
kuultava EKP:tä suunnitelmista lainsäädän-
nöksi sen toimivaltaan perustamissopimuk-
sen mukaisesti kuuluvilla aloilla. Näitä aloja 
ovat erityisesti valuuttakysymykset, maksu-
välineet, kansalliset keskuspankit, raha-, ra-
hoitus-, pankki-, maksujärjestelmä- ja mak-
sutasetilastojen kerääminen, laatiminen ja ja-
kaminen sekä maksu- ja selvitysjärjestelmät 
ja rahoituslaitoksiin sovellettavat säännökset 
siltä osin kuin ne vaikuttavat merkittävästi 
rahoituslaitosten ja markkinoiden vakauteen. 

Perustamissopimuksen 105 artiklan 5 koh-
dan mukaan EKPJ myötävaikuttaa luottolai-
tosten toiminnan vakauden valvontaan ja ra-
hoitusjärjestelmän vakauteen liittyvän toimi-
valtaisten viranomaisten politiikan moitteet-
tomaan harjoittamiseen. Tehtävä on velvoit-
tava ja koskee koko EKPJ:tä, eikä pelkästään 
EKP:tä. Tehtävä on myös korostetusti myö-
tävaikuttamista; viime kädessä valvontavas-
tuu on läheisyysperiaatteen mukaisesti kan-
sallisilla viranomaisilla. 

 
1.2.2. EKP:n norminanto 

EKPJ:n tehtävien suorittamiseksi Euroopan 
keskuspankille on annettu perustamissopi-
muksen 110 artiklassa säädösvaltaa, jota on 
tarkennettu perussäännön 34 artiklassa. EKP 

voi antaa asetuksia, jotka ovat kaikilta osil-
taan velvoittavia, ja niitä sovelletaan sellai-
senaan kaikissa jäsenvaltioissa. Asetukset 
voivat koskea yhteisön rahapolitiikan määrit-
telemistä ja toteuttamista (perussäännön 3.1 
artikla), luottolaitosten vähimmäisvarantoja 
EKP:ssä tai kansallisissa keskuspankeissa 
(19.1 artikla) sekä selvitys- ja maksujärjes-
telmiä (22 artikla). EKP voi myös tehdä pää-
töksiä, jotka velvoittavat niitä, joille päätök-
set on osoitettu. 

Lisäksi EKP:n neuvosto voi antaa suunta-
viivoja perussäännön 12.1 artiklan mukaan 
perustamissopimuksessa ja perussäännössä 
määrättyjen EKPJ:n tehtävien suorittamisek-
si. Perussäännön 4.3 artiklan mukaan kansal-
listen keskuspankkien on toimittava EKP:n 
suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti. Vas-
taava säännös on Suomen Pankista annetun 
lain 1 §:n 3 momentissa. Perussäännön 
14.3 artiklassa todetaan vielä, että EKP:n 
neuvosto toteuttaa tarvittavat toimenpiteet 
sen varmistamiseksi, että EKP:n suuntaviivo-
ja ja ohjeita noudatetaan. Yhteisön tuomiois-
tuimella on toimivalta ratkaista riidat, jotka 
koskevat kansalliselle keskuspankille perus-
säännössä määrättyjen velvollisuuksien täyt-
tämistä (35.6 artikla) ja EKP voi saattaa asian 
tuomioistuimen käsiteltäväksi. Suuntaviivat 
ovat osa yhteisölainsäädäntöä, ja julkisiksi 
tarkoitetut suuntaviivat julkaistaan EY:n vi-
rallisessa lehdessä. 

Suuntaviivat voidaan kohdistaa vain kes-
kuspankeille, mutta niillä voi välillisesti olla 
oikeusvaikutuksia myös kolmatta osapuolta 
kohtaan silloin, kun keskuspankit panevat ne 
kansallisesti täytäntöön. Suuntaviivat ovat 
tärkein ja käytetyin säädöstyyppi eurojärjes-
telmän toiminnan ohjaamisessa. Tähän men-
nessä julkaistuja suuntaviivoja on annettu 
kaikista EKPJ:n perustamissopimuksessa 
säädetyistä tehtävistä, yhteensä noin 20. 

 
1.2.3. Maksu- ja selvitysjärjestelmät 

Maksujärjestelmien osalta perussäännön 
22 artiklassa määrätään, että EKP ja kansalli-
set keskuspankit voivat tarjota järjestelyjä ja 
EKP voi antaa asetuksia varmistaakseen sel-
vitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja 
vakauden yhteisön sisällä sekä kolmansien 
valtioiden kanssa. Maksu- ja selvitysjärjes-
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telmien kehittäjänä EKP ja kansalliset kes-
kuspankit pyrkivät muun muassa varmista-
maan rahapolitiikan tehokkaan toteutuksen, 
pienentämään keskuspankkien omia riskejä 
sekä edistämään maksuliikkeen moitteetonta 
toimintaa. 

EKP:n ja kansallisten keskuspankkien toi-
minta maksujärjestelmien yleisvalvojana pe-
rustuu nimenomaan EKPJ:n tehtävään mak-
sujärjestelmien moitteettoman toiminnan 
edistäjänä. Yleisvalvonnalla (oversight) tar-
koitetaan tyypillisesti juuri keskuspankeille 
soveltuvaa tehtävää eli maksu- ja selvitysjär-
jestelmien seuraamista kokonaisuutena rahoi-
tusjärjestelmän vakauden ja systeemiriskien 
ehkäisemisen näkökulmasta. 

Paitsi kansallisten maksujärjestelmien 
yleisvalvojina EKP ja kansalliset keskuspan-
kit ovat myös koko euroalueen kattavien yk-
sityisten suurten maksujen järjestelmien 
yleisvalvojia. Käytännössä tämä tarkoittaa si-
tä, että ne järjestelmien rakentamisvaiheessa 
varmistavat maksujärjestelmien rakenteen, 
toiminnan ja sääntöjen moitteettomuuden 
riskien hallinnan kannalta. Euroalueen yhtei-
nen raha ja rahapolitiikka sekä integroituvat 
rahoitusmarkkinat edellyttävät myös järjes-
telmien pitkälle menevää yhdentymistä, mikä 
heijastuu myös valvontaan. 

Maksujärjestelmien yleisvalvonnan pääta-
voitteet ovat rahoitusjärjestelmän vakauden 
ylläpitäminen, tehokkuuden edistäminen ja 
rahapolitiikan välitysmekanismin turvaami-
nen. Toimenpiteet, joiden avulla näihin ta-
voitteisiin pyritään, voidaan jakaa yleisval-
vontapolitiikan määrittämiseen, sen toteutta-
miseen, jatkuvaan yleisvalvontaan sekä krii-
si- ja ongelmatilanteiden hallintaan. EKP:n 
neuvosto määrittää yleisen valvontapolitiikan 
sekä kotimaisille että maasta toiseen suoritet-
tavia maksuja välittäville järjestelmille. 

EU-maat ja Euroopan keskuspankki ovat 
perustaneet yhteisen Euroopan laajuisen eu-
romääräisen automatisoidun reaaliaikaisen 
TARGET- bruttomaksujärjestelmän (Trans-
European Automated Real-time Gross sett-
lement Express Transfer system). Järjestelmä 
mahdollistaa turvallisen maksujenvälityksen 
koko EU-alueella. Sen välityksellä voidaan 
välittää euromääräisiä maksuja muihin EU-
alueen maihin ja vastaanottaa muiden EU-
alueen keskuspankkien kautta tulevia maksu-

ja. EKP on antanut EU-alueen kansallisia 
keskuspankkeja sitovat suuntaviivat TAR-
GETin toiminnasta (EKP/2001/3). 

Keskuspankeille kuuluvaan maksujärjes-
telmien yleisvalvontaan verrattuna arvopape-
reiden selvitysjärjestelmien yleisvalvontateh-
tävän oikeudellinen perusta on epämääräi-
sempi, ja lainsäädäntö tällä alueella on useas-
sa maassa vasta kehitteillä. EKP:n ja kansal-
listen keskuspankkien tehtävä arvopaperei-
den selvitysjärjestelmien yleisvalvojana pe-
rustuu ensi sijassa keskuspankkien toimin-
taan huomattavana selvitysjärjestelmien 
käyttäjänä ja eräissä jäsenvaltioissa myös 
selvityspalvelun tarjoajana. Tällä alueella 
yleisvalvonta tarkoittaa lähinnä seurantaa ja 
analyysia sekä kriteerien asettamista. 

Arvopapereiden selvitysjärjestelmillä on 
huomattava merkitys keskuspankeille, koska 
näissä järjestelmissä selvitetään keskuspank-
kiluottoja vastaan saatavat arvo-
osuusmuotoiset vakuudet. EKPJ:n tehtävät 
arvopaperien selvitysjärjestelmien yleisval-
vojana voidaan johtaa myös EKPJ:n rahapo-
liittisista tehtävistä ja arvopaperien selvitys-
järjestelmien kytkeytymisestä EKPJ:n yleis-
valvonnan piirissä oleviin maksujärjestelmiin  
sekä yleisestä vakaustehtävästä. EKPJ on li-
säksi näiden selvitysjärjestelmien merkittä-
vänä käyttäjänä laatinut näille selvitysjärjes-
telmille kriteerit, joiden täyttymistä seurataan 
vuosittain. Kansallisten arvopaperikeskusten 
väliset linkit on sisällytetty myös EKPJ:n ar-
viointien piiriin. EKPJ:llä ei ole vielä selvi-
tysjärjestelmien yleisvalvonnan perusdoku-
menttia, kuten on maksujärjestelmien osalta. 

 
1.2.4. Tietojenanto 

Perussäännön 38.1 artiklan mukaan EKP:n 
tai kansallisen keskuspankin päätöksente-
koelimen jäsen tai sen henkilöstöön kuuluva 
ei saa, tehtävänsä päätyttyäkään, ilmaista sa-
lassapitovelvollisuuden piiriin kuuluvia tieto-
ja. Perussäännön 38.2 artiklan mukaan henki-
löt, joilla on käytettävissään yhteisön lain-
säädännön mukaan salassa pidettäviä tietoja, 
ovat tämän lainsäädännön alaisia. Tietojen 
antamista koskevia säännöksiä on lisäksi 
muun muassa yhteisön sekundaarilainsäädän-
töön kuuluvassa EKP:n tilastoja koskevassa 
asetuksessa (EKP/1998/10). 
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Tilastoasetuksen 8 artiklan mukaan EKPJ:n 
tehtävien hoitamiseen tarvittavia tilastotietoja 
pidetään luottamuksellisina, jos ne mahdol-
listavat tietojen antajan tunnistamisen. Tilas-
totiedot, jotka saadaan kansallisen lainsää-
dännön mukaan yleisessä käytössä olevista 
lähteistä, eivät ole luottamuksellisia. EKP saa 
pääsääntöisesti käyttää sille toimitettuja luot-
tamuksellisia tietoja ainoastaan EKPJ:n teh-
tävien suorittamiseen. Kansalliset keskus-
pankit saavat käyttää EKP:n asettamien tilas-
tointiin liittyvien tiedonantovelvollisuuksien 
täyttämiseksi kerättyjä luottamuksellisia ti-
lastotietoja ainoastaan EKPJ:n tehtävien hoi-
tamiseen. Pääsäännöstä poikkeuksena voi-
daan tietoja kuitenkin käyttää muun muassa 
rahalaitosten toiminnan vakauden valvontaan 
tai perussäännön 14.4 artiklan mukaisesti 
muiden kuin perussäännössä määrättyjen teh-
tävien suorittamiseen. 

 
1.2.5. Johto-organisaatio 

EKPJ:n muodostavat perustamissopimuk-
sen 107 artiklan 1 kohdan sekä perussäännön 
1 artiklan mukaan EKP ja kansalliset keskus-
pankit. Eurojärjestelmään kuuluvat kansalli-
set keskuspankit ovat EKP:n omistajia. 

Kansalliset keskuspankit ovat kunkin maan 
kansallisen lainsäädännön mukaisia oikeus-
henkilöitä. Perustamissopimukseen sisältyy 
kuitenkin eräitä säännöksiä, jotka rajoittavat 
mahdollisuuksia säätää kansallisessa lainsää-
dännössä keskuspankkien johto-
organisaatioista ja päätöksenteosta. 

Perustamissopimus edellyttää, että EKP, 
kansalliset keskuspankit ja EKP:n sekä kan-
sallisten keskuspankkien päätöksentekoelin-
ten jäsenet ovat itsenäisiä eivätkä ota vastaan 
ohjeita miltään taholta. Tämä tarkoittaa muun 
muassa pääjohtajan itsenäistä asemaa EKP:n 
neuvoston jäsenenä suhteessa kansalliseen 
keskuspankkiin sekä EKP:n johtokunnan jä-
senen riippumattomuutta kansallisesta kes-
kuspankista. Näin ollen perustamissopimus 
lähtee siitä, että neuvoston ja johtokunnan jä-
senet eivät toimessaan edusta mitään kansal-
lista tahoa, vaan yksin rahatalouden tai pank-
kitoiminnan asiantuntemusta, kuten perus-
säännön artikla 11.2 edellyttää. 

Perussäännön 14 artikla koskee kansallisia 
keskuspankkeja. Kansallisten keskuspankke-

ja koskevien säädösten on oltava sopusoin-
nussa perustamissopimuksen ja perussäännön 
kanssa. Kansallista keskuspankkia koskevis-
sa säädöksissä on erityisesti määrättävä, että 
keskuspankin pääjohtajan toimikausi on vä-
hintään viisi vuotta. Lisäksi pääjohtaja voi-
daan erottaa tehtävästään ainoastaan, jos hän 
ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hänen 
tehtävänsä edellyttävät, tai jos hän on syyllis-
tynyt vakavaan rikkomukseen. 

Perussäännössä ei oteta kantaa kansallisen 
keskuspankin pääjohtajan tai johtokunnan jä-
senen kelpoisuusvaatimuksiin, vaan asia voi-
daan ratkaista kansallisesti. 

 
1.2.6. Sisäpiirisäännökset 

EKP:llä itsellään on omat, varsin kattavat 
sisäpiirisäännöksensä, jotka sisältyvät EKP:n 
henkilöstösääntöihin. Niissä on määritetty si-
säpiiritieto sekä kielletyt ja sallitut toimenpi-
teet omaisuuden hoidossa osapuilleen vas-
taavalla tavalla kuin ne ovat käytännössä 
Suomen Pankissakin määrittyneet. EKP:n 
johtokunta nimeää ne virkamiehet, jotka teh-
täviensä vuoksi tai muulla perusteella kuulu-
vat sisäpiiriin. Heillä on melko laaja ilmoi-
tusvelvollisuus EKP:n ulkopuoliselle tilintar-
kastajalle joko automaattisesti tai pyynnöstä. 
Jokainen EKP:n virkamies on velvollinen an-
tamaan tilintarkastajalle täydelliset tiedot pe-
rustellusta syystä. Sisäpiirikysymyksiin liit-
tyvät myös EKP:n johtokunnan vahvistamat 
menettelytapaohjeet (Code of Conduct), jotka 
sisältävät yksityiselämää, myös taloudellista 
toimintaa koskevia eettisiä periaatteita. 
EKP:llä on myös sisäiset ohjeet ns. Kiinan 
muureista, joiden tarkoituksena on estää tie-
don vuotaminen politiikkasektorilta operatii-
viselle sektorille. 

EKP on ulottanut kahdella tärkeällä osa-
alueella, kansallisessa valuuttavarantojen 
hoidossa sekä rahapolitiikan täytäntöön-
panossa, sisäpiirisääntelynsä euroalueen kan-
sallisiin keskuspankkeihin vahvistamillaan 
kahdella sitovalla suuntaviivalla. Niiden mu-
kaan jokaisen kansallisen keskuspankin on 
huolehdittava sisäpiirisääntelynsä saattami-
sesta EKP:n omien vähimmäisvaatimusten 
mukaisiksi. Kansallisen sääntelyn ja täytän-
töönpanon tulee muun muassa olla oikeudel-
lisesti sitovaa ja siihen tulee sisällyttää suun-
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taviivoista ilmeneviä yksityistä toimintaa 
koskevia periaatteita. Merkittävää on, että 
sääntely on ulotettu kokonaiseen yksilöityyn 
toimintoon eikä sisäpiiriin kuuluminen mää-
räydy virka-aseman perusteella. On luulta-
vaa, että EKP lähivuosina tavalla tai toisella 
puuttuu kansallisiin sisäpiirisääntelyihin ai-
nakin harmonisointi- tai malliohjein, mahdol-
lisesti laajemminkin vaatimuksin. 

 
 

1.3. Kansainvälinen vertailu 

1.3.1. Maksu- ja selvitysjärjestelmien val-
vonta 

Yleistä 

Euroopan yhteisön jäsenmaiden keskus-
pankkilait on harmonisoitu vastaamaan pe-
rustamissopimuksen sekä  perussäännön kes-
kuspankille asettamia vaatimuksia. Keskeisin 
tehtävä keskuspankeilla on toteuttaa osaltaan 
EKP:n neuvoston määrittelemää rahapoli-
tiikkaa. Keskuspankkien kansallisena tehtä-
vänä on myös huolehtia maksu- ja muun ra-
hoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja tehok-
kuudesta sekä osallistua maksujärjestelmien 
kehittämiseen (perustamissopimuksen 105 
artiklan 2 kohta ja perussäännön 22 artikla). 

EKP:n ja kansallisten keskuspankkien toi-
minta maksujärjestelmien yleisvalvojana pe-
rustuu nimenomaan EKPJ:n tehtävään mak-
sujärjestelmien moitteettoman toiminnan 
edistäjänä. Erot eri EU-maiden maiden välil-
lä koskevat yleisvalvontatehtävän laajuutta, 
sen määrittelyn tarkkuutta sekä käytettävissä 
olevia valvontavälineitä. 

Yleisvalvontatehtävän toteuttamiseksi kes-
kuspankeilla voi olla käytettävissä seuraavia 
välineitä: yhteistyöelimet maksujärjestelmä-
osapuolten kanssa, ohjeidenanto-oikeus, 
maksujärjestelmien sääntöjen hyväksymisoi-
keus, määräystenanto-oikeus sekä viime kä-
dessä sanktioiden asettamismahdollisuus. 
Sellaisille keskuspankeille, joiden tehtäviin 
kuuluu myös pankkien ja muiden luottolai-
tosten valvonta, on annettu selkeästi suu-
remmat valtuudet määräystenantoon kuin 
muille keskuspankeille. 

EU:n jäseniksi hyväksytyt uudet valtiot 
ovat muuttaneet keskuspankkejaan koskevia 

lainsäädäntöjä vastaamaan perustamissopi-
muksen ja perussäännön asettamia vaatimuk-
sia. Useimpien uusien jäsenmaiden lainsää-
dännössä keskuspankilla on määräystenanto-
valtuuksia. 

 
Alankomaat 

Alankomaiden vuodelta 1998 olevan kes-
kuspankkilain mukaan keskuspankin on edis-
tettävä maksujärjestelmien moitteetonta toi-
mintaa. 

Lain 4 §:n mukaan keskuspankin tehtävänä 
on myös valvoa rahoituslaitoksia. Valvonnal-
la tulee varmistua, että rahoituslaitokset nou-
dattavat voimassa olevia lainsäädäntöön pe-
rustuvia säännöksiä. 

 
Belgia 

Belgian vuoden 1998 keskuspankkilain 
8 artiklan mukaan keskuspankin on varmis-
tettava, että maksu- ja selvitysjärjestelmät 
toimivat moitteettomasti. Lisäksi on varmis-
tettava, että järjestelmät ovat tehokkaita ja 
luotettavia. 

Keskuspankin on myös huolehdittava, että 
maksu- ja selvitysjärjestelmiä koskevat 
EKP:n asetukset pannaan täytäntöön järjes-
telmien tehokkuuden ja luotettavuuden var-
mistamiseksi. 

 
Espanja 

Espanjan keskuspankkia koskeva laki on 
säädetty vuonna 1994. Lakia on muutettu 
vuosina 1997 ja 1998 vastaamaan EKPJ:n 
vaatimuksia. Pankkiin sovelletaan yksityisoi-
keudellista lainsäädäntöä lukuun ottamatta 
niitä toimintoja, joissa pankki käyttää julkista 
valtaa. 

Keskuspankin on toteutettava niitä tehtä-
viä, joita sille kuuluu EKPJ:hin kuuluvana 
keskuspankkina. Sen tulee noudattaa Euroo-
pan yhteisön perustamissopimusta ja EKPJ:n 
perussääntöä. Hoitaessaan EKPJ:n tehtäviä 
pankin on noudatettava EKP:n antamia suun-
taviivoja ja ohjeita. 

Keskuspankkilain 16 artiklan mukaan pan-
kin on edistettävä maksujärjestelmien moit-
teetonta toimintaa. Tämän tehtävän toteutta-
miseksi keskuspankilla on oikeus tarpeen 
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vaatiessa lain 3 artiklan mukaisesti antaa 
määräyksiä, jotka koskevat pankkien välisiä 
sekä valuuttamarkkinoita koskevia clearing- 
ja settlement -järjestelmiä. 

Espanjan keskuspankin määräykset julkais-
taan kiertokirjeinä. Määräykset on myös jul-
kaistava virallisessa lehdessä (Boletin Oficial 
del Estado). 

 
Irlanti 

Irlannin keskuspankkilain (1998) mukaan 
keskuspankilla on laajat valtuudet toteuttaa 
kansallisesti EKPJ:n tehtävät. Keskuspankki-
lain 4 artiklan 5A kohdan mukaan keskus-
pankki toimii, täyttää velvoitteet ja käyttää 
valtuuksiaan perustamissopimuksen tai pe-
russäännön edellyttämällä tavalla. 

Lain 6(2) artiklan mukaan keskuspankki 
myötävaikuttaa rahoitusjärjestelmän vakau-
teen, edistää maksu- ja selvitysjärjestelmien 
suorituskykyistä ja tehokasta toimintaa sekä 
täyttää muut perustamissopimukseen ja pe-
russääntöön perustuvat tehtävät ja velvolli-
suudet. 

 
Italia 

Italian keskuspankkilain (1998) 41 ja 42 ar-
tiklan mukaan keskuspankki toteuttaa 
EKPJ:n tavoitteet. Tämän tehtävän täyttämi-
seksi pankki suorittaa kaikki toimenpiteet ja 
kaikki EKPJ:n ja EKP:n perussäännön mu-
kaiset operaatiot niissä rajoissa, jotka perus-
säännön IV luvussa (EKPJ:n rahapoliittiset 
tehtävät ja toimet) asetetaan. 

Keskuspankkilain 44 artiklan mukaan sel-
vitystoimintoja hoitaa keskuspankki tai sen 
hyväksymisellä muu yhteisö. 

 
Itävalta 

Itävallassa keskuspankkilakia on muutettu 
vuonna 2002 siten, että keskuspankilla on 
selkeä tehtävä ja toimivaltaisen viranomaisen 
asema maksujärjestelmien yleisvalvojana. 
Keskuspankki on toimivaltainen valvomaan 
niitä maksujärjestelmiä, joihin sovelletaan 
Itävallan lakia, sekä niitä maksujärjestelmien 
osapuolia, jotka sijaitsevat Itävallassa ja joi-
hin sovelletaan Itävallan lakia. Sama koskee 
niitä maksujärjestelmien osapuolia, jotka 

toimivat Itävallassa, mutta eivät ole Itävallan 
lain alaisia. 

Keskuspankkilain 44a(5) artiklassa sääde-
tään, että Itävallan keskuspankki on toimival-
tainen antamaan asetuksia saattaakseen voi-
maan EKP:n Payment and Settlements Com-
mitteen (CPSS) relevantit suositukset. Täyt-
tääkseen tehtävät maksujärjestelmien yleis-
valvojana keskuspankki on oikeutettu vaati-
maan tietoja maksujärjestelmistä, suoritta-
maan niiden tutkinnan ja määräämään sank-
tioita siinä tapauksessa, että sen asetuksia ei 
noudateta. 

 
Kreikka 

Keskuspankkilain (1998) 2 artiklan mu-
kaan pankki valvoo rahoituslaitoksia ja muita 
rahoitusmarkkinoilla toimivia yhteisöjä sekä 
edistää ja valvoo maksujärjestelmien sujuvaa 
toimintaa keskuspankkilain 55 artiklassa tar-
kemmin säädetyllä tavalla. 

Lain 55.5. artiklassa todetaan, että pankki 
laatii selvitys- ja maksujärjestelmille toimin-
tasäännöt ja valvoo niiden toimintaa varmis-
taakseen järjestelmien tehokkuuden ja moit-
teettoman toiminnan. Valvonnassa kiinnite-
tään erityistä huomiota systeemiriskin vähen-
tämiseen ja kilpailullisuuden vahvistamiseen. 
Pankki voi myös puuttua maksujärjestelmien 
toimintaan edellyttäen, että se ei haittaa 
EKPJ:n toiminnassa noudatettavia sääntöjä. 
Kyseessä olevat järjestelmät koskevat nettou-
tusta sekä maksujen settlement- ja clearing-
toimintaa. Sama koskee järjestelmiä, joissa 
suoritetaan over-the–counter -transaktioita 
arvopapereilla, joko fyysisessä tai arvo-
osuusmuodossa tai muilla rahoitusinstrumen-
teilla. Keskuspankki toteuttaa artiklan mu-
kaan myös kaikki tarvittavat toimenpiteet 
EKP:n sääntöjen soveltamiseksi silloin, kun 
niiden tarkoituksena on varmistaa selvitys- ja 
maksujärjestelmien tehokas ja moitteeton 
toiminta perussäännön 22 artiklan mukaises-
ti. 

 
Portugali 

Portugalin keskuspankkia koskevan vuon-
na 1998 annetun lain 14 artiklan mukaan 
pankin velvollisuutena on antaa määräyksiä, 
harjoittaa yleisvalvontaa ja edistää maksujär-
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jestelmien moitteetonta toimintaa siinä laa-
juudessa kuin osallistuminen EKPJ:n toimin-
taan edellyttää. 

Keskuspankkilain 15 artiklan mukaan 
pankki on EKPJ-yhteistyön puitteissa vas-
tuussa raha- ja valuuttamarkkinoiden ohjauk-
sesta ja valvonnasta. 

 
Ranska 

Ranskan keskuspankkilain (1999) 1 artik-
lan mukaan keskuspankki on perustamisso-
pimuksen 4a artiklan perusteella erottamaton 
osa EKPJ:tä ja suorittaa EKPJ:n tehtäviä sekä 
toteuttaa EKPJ:n asettamat tavoitteet. 

Lain 4 artiklan mukaan keskuspankki var-
mistaa maksujärjestelmän luotettavan toi-
minnan ja turvallisuuden. Tämä toteutetaan 
EKPJ:n tehtävien ja perustamissopimuksen 
105 artiklan 2 kohdan asettamissa puitteissa. 

 
Saksa 

Saksassa pankkivalvonnasta vastaa erilli-
nen instituutio (Bundesaufsichtsamt für das 
Kreditwesen), mutta keskuspankki osallistuu 
myös sen toteutukseen. Keskuspankilla on 
myös vastuu maksujärjestelmien yleisval-
vonnasta. Keskuspankkilain (1997) 3 artiklan 
mukaan pankki on Saksan keskuspankki ja 
erottamaton osa EKPJ:tä. Pankki osallistuu 
EKPJ:n tehtävien täyttämiseen ensisijaisena 
päämääränään hintavakaus ja huolehtii koti-
maisten ja ulkomaisten maksujen suorittami-
sesta. 

Keskuspankkilakiin vuonna 1997 tehdyt li-
säykset koskivat maksujärjestelmiä ainoas-
taan EKPJ:hin osallistumisen kautta tulevien 
tehtävien osalta. Saksassa keskuspankilla on 
kuitenkin aktiivisen osallistujan rooli maksu-
järjestelmäalueella. Sen yleisellä tasolla ole-
va päätehtävä on edistää järjestelmien suju-
vaa toimintaa ja tätä tehtävää toteuttaessaan 
se toimii myös järjestelmien yleisvalvojana. 
Varsinainen valvonta perustuu hyvin pitkälle 
yhteistyön edistämisen periaatteelle mm. 
Zentral Kredit Kommittee:n kautta tapahtu-
vassa järjestelmästandardien asettamisessa. 
Toisaalta myös keskuspankin oma toiminta 
maksujärjestelmien tarjoajana on Saksassa 
nähty olennaisena osana maksujärjestelmien 
yleisvalvontaa, sillä se edistää omalta osal-

taan maksujärjestelmien ja niiden standardien 
kehittymistä ja riskien hallintaa. 
Ruotsi 

Ruotsi ei ole toistaiseksi mukana euroalu-
eessa. Ruotsin keskuspankkia koskevaa lakia 
(Lagen om Sveriges Riksbank) on kuitenkin 
muutettu 1 päivästä tammikuuta 1999 lukien 
vastaamaan EMU-maiden keskuspankeille 
asetettuja vaatimuksia. Ruotsissa rahoitus-
valvonnasta vastaa rahoitustarkastusviran-
omainen (Finansinspektionen) ja keskus-
pankki ovat vastuussa maksujärjestelmien 
yleisvalvonnasta. Lainmuutoksen yhteydessä 
perustuslaista siirrettiin keskuspankkia kos-
kevaan lakiin säännös keskuspankin tehtä-
västä edistää turvallista ja tehokasta maksu-
järjestelmää. 

Ruotsin keskuspankkia koskevan lain mu-
kaan pankin yhtenä keskeisenä tehtävänä on 
turvata ja valvoa maksujärjestelmän vakautta 
ja tehokkuutta. Tehtävä on sopusoinnussa 
keskuspankin sen tehtävän kanssa, joka sillä 
on maksujärjestelmän keskusoperaattorina ja 
tarjoajana. Maksujärjestelmäkysymyksissä 
Riksbanken on keskittynyt ennakoimaan ja 
vähentämään systeemiriskejä. Maksujärjes-
telmien valvonnassa keskuspankki kiinnittää 
huomiota infrastruktuuriin eli järjestelmiin, 
joiden avulla maksu- ja arvopaperitransaktiot 
voidaan suorittaa, samoin kuin pankkeihin ja 
clearinglaitoksiin, joilla on keskeinen rooli 
maksu- ja selvitysjärjestelmissä, sekä rahoi-
tustoimintaa ja maksujärjestelmiä koskevan 
sääntelyn ajantasaisuuteen. 

 
1.3.2. Keskuspankkien tulosten käyttö 

Eurojärjestelmän keskuspankkien omistus-
rakenteet ja voitonjakosäännökset poikkeavat 
tuntuvasti toisistaan. Useimmissa tapauksissa 
keskuspankit ovat valtion kokonaan omista-
mia julkisyhteisöjä, mutta muutamat pankit 
ovat osakeyhtiöitä, joissa valtio on omistaja-
na. Tämän vuoksi myös pankkien oikeudelli-
nen asema, verotus- ja voitonjakosäännökset 
sekä voiton käytöstä päättäminen vaihtelevat 
maittain. Voitonjakosäännöksissä on kuiten-
kin useissa tapauksissa määräykset vähim-
mäis- tai enimmäismäärästä, joka on siirret-
tävä varauksiin tai vararahastoon taikka mak-
settava osakkaille osinkoina. 
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Alankomaat 

Alankomaiden keskuspankki on osakeyh-
tiö, jonka kaikki osakkeet omistaa valtio. 
Pankin toiminnasta säädetään pankkia kos-
kevassa erityislaissa. Pankin johtokunta voi 
edellyttäen, että valtiovarainministeriö sen 
hyväksyy, siirtää voittovaroja vararahastoi-
hin. Varauksia tuloksestaan pankki ei voi 
tehdä, mutta kaikki kullan myynnistä toteu-
tuneet voitot siirretään kokonaisuudessaan 
vararahastoon. Lisäksi voitosta siirretään va-
rarahastoon 5 prosenttia. Loput voitosta siir-
retään osinkoina valtiolle. Osinkoa ei voida 
kuitenkaan jakaa, jos pankin pääoma ja vara-
rahastot eivät täytä laissa edellytettyä vä-
himmäismäärää. Tilinpäätöksen ja voitonjaon 
hyväksyy yhtiökokous. Vuoden 2001 brutto-
voitosta pankki tuloutti valtiolle 80 prosent-
tia, sillä kullan myyntivoiton osuus koko-
naisvoitosta oli 15 prosenttia. 

 
Belgia 

Belgian keskuspankki on osakeyhtiö, josta 
valtio omistaa puolet. Pankkia koskevien 
säännösten mukaan sen pitää kirjata kuluksi 
ja tulouttaa valtiolle muun muassa tietyn 
korkomarginaalin ylittävät tuotot. Lisäksi 
pankki on osakeyhtiönä verovelvollinen. 
Pankki voi tehdä valtion ja pankin tekemän 
sopimuksen perusteella varauksia kattaak-
seen valuuttakurssiriskejään. Varaukset koos-
tuvat valuuttavarannon verojen jälkeisistä 
realisoituneista voitoista. Pankilla on oikeus 
tehdä myös muita, kuten rakennusinvestoin-
teihin liittyviä varauksia. 

Tilinpäätössiirtojen ja verojen jälkeisestä 
voitosta siirretään osa vararahastoihin, jae-
taan osinkoa ja tuloutetaan valtiolle. Valtion 
nettotuloksesta saama osuus on varsin pieni. 
Pankin vuoden 2001 bruttotuloksesta valtio 
sai kuitenkin suorana siirtona ja veroina noin 
75 prosenttia. 

 
Espanja 

Espanjan keskuspankin omistaa valtio. 
Pankkia koskevien säännösten mukaan sen 
omalla toimielimellä on oikeus päättää tarvit-
tavista varauksista. Pankki tekikin vuoden 
1998 tilinpäätöksessä valuuttakurssiriskejä 

koskevan varauksen, joka on sen jälkeen pi-
detty muuttumattomana. Pankki siirtää koko 
voittonsa valtiolle. 

 
Irlanti 

Irlannin keskuspankin omistaa valtio. Pan-
kin johtokunnalla on oikeus kasvattaa vara-
rahastoja tilinpäätössiirtona. Edellisen vuo-
den tappio pitää tarvittaessa kattaa tilinpää-
töksessä tehtävällä varauksella. Voitonjakoa 
koskevien säännösten mukaan enintään 
20 prosenttia voitosta voidaan siirtää varara-
hastoon. Lisäksi voitosta voidaan tehdä elä-
kevarauksia. Loput voitosta tuloutetaan val-
tiolle. Vuoden 2001 voitosta valtion osuus oli 
94 prosenttia. 

 
Italia  

Italian keskuspankki on osakeyhtiömuotoi-
nen julkinen yhteisö, jonka voitonjaosta sää-
detään laissa. Sen mukaan voitosta 40 pro-
senttia on siirrettävä vararahastoihin, osak-
keenomistajille on maksettava osinkoa tietyn 
kaavan mukaan ja loput voitosta on tuloutet-
tava valtiolle. Pankin johtokunnalla on oike-
us tehdä varauksia riskien kattamiseksi. Kos-
ka pankki on osakeyhtiö, se maksaa tulois-
taan veroa. Verojen ja valtion osuus oli yh-
teensä noin 60 prosenttia pankin vuoden 
2001 tuloista ennen tilinpäätössiirtoja ja ve-
roja. 

 
Itävalta 

Itävallan keskuspankki on osakeyhtiö, jon-
ka osakkeista valtio omistaa puolet. Pankilla 
oli aikaisemmin velvollisuus varautua valuut-
takurssiriskien kattamiseen erityisen varara-
haston avulla. Rahasto sisällytettiin 1 
päivästä tammikuuta 1999 alkaen arvonmuu-
tostiliin eikä tätä rahastoa saa enää kartuttaa. 
Käytännössä rahasto on pienentynyt realisoi-
tuneiden voittojen kautta. Pankki on perusta-
nut uuden vararahaston realisoituvien tappi-
oiden kattamiseksi. Varat tähän vararahas-
toon on siirretty vapaasti käytettävissä ole-
vasta vararahastosta. 

Pankin voitonjaosta säädetään laissa. Vero-
jen jälkeisestä tuloksesta enintään 10 pro-
senttia siirretään eläkerahastoon. Kun rahasto 
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on riittävän suuri, sitä ei kartuteta. Jäljelle 
jäävästä tuloksesta 90 prosenttia siirretään 
valtiolle. Tämän jälkeen jäljelle jäävästä tu-
loksesta eli varsinaisesta voitosta päättää yh-
tiökokous. Osakepääomalle saa maksaa enin-
tään 10 prosentin osingon. Vuoden 2001 tu-
loksesta valtion osuudeksi tuloksesta muo-
dostui verojen ja lakisääteisen osuuden kaut-
ta noin 93 prosenttia. 

 
Kreikka 

Kreikan keskuspankki on osakeyhtiö, jonka 
osakkeista valtio saa omistaa suoraan tai vä-
lillisesti enintään 35 prosenttia. Pankilla on 
oikeus tehdä riskien kattamiseksi varauksia. 
Laissa säädetään voitonjaosta siten, että 
osakkeenomistajille voidaan maksaa osinkoa 
enintään 12 prosenttia tilivuoden voitosta. 
Kun lakisääteinen vararahasto on yhtä suuri 
kuin osakepääoma, jäljelle jäänyt voitto tu-
loutetaan valtiolle. Vuoden 2001 bruttotulok-
sesta valtion osuus oli lähes 50 prosenttia. 

 
Portugali 

Portugalin keskuspankin omistaa valtio. 
Lain mukaan pankin johtokunnalla on oikeus 
riskien kattamiseksi tehdä tarpeellisia vara-
uksia. Lisäksi tilikauden voitosta 10 prosent-
tia siirretään lakisääteiseen varaukseen, ja 
johtokunta voi kartuttaa muita vararahastoja 
toisella 10 prosentilla. Loput voitosta jaetaan 
valtiolle osinkoina tai siirretään valtiova-
rainministerin hyväksymänä vararahastoihin. 
Vuoden 2001 toiminnallisesta tuloksesta va-
rausten osuus oli runsaat 80 prosenttia. Loput 
jaettiin tasan vararahastojen ja valtion kes-
ken, joten valtion osuus oli runsaat 9 prosent-
tia. 

 
Ranska 

Valtio omistaa keskuspankin pääoman. 
Pankilla on kultaan ja valuuttakurssiriskien 
kattamiseen liittyvät arvonmuutosvararahas-
tot. Vararahastoihin voidaan siirtää varoja 
valtion ja pankin tekemän sopimuksen mu-
kaisesti realisoituneista valuuttakurssivoitois-
ta. Potentiaalista riskiä, joka katetaan varara-
hastoilla, verrataan valuuttakurssien kymme-
nen viimeksi kuluneen vuoden alimpaan ar-

voon. Pankki voi siirtää varoja vararahastoon 
myös pankin toiminnallisten riskien kattami-
seksi. Yleisneuvosto päättää voitonjaosta ja 
sillä on oikeus kartuttaa vararahastoja. Viime 
vuosina valtion osuus veroina ja voitonjako-
na on vaihdellut 25 ja 45 prosentin välillä. 
Vaihtelun merkittävin syy on ollut toteutu-
neiden valuuttakurssivoittojen määrä. 

 
Saksa 

Saksan keskuspankin omistaa Saksan liit-
tovaltio. Keskuspankkia koskevaa lakia muu-
tettaessa vuoden 1998 lopulla kiinnitettiin 
pääoman ja pakollisen vararahaston enim-
mäismäärät. Vararahastoa voidaan käyttää 
tappioiden kattamiseen. Jos vararahasto on 
enimmäismäärässään, voitto tuloutetaan ko-
konaisuudessaan valtiolle. Pankilla on oikeus 
tehdä varauksia, mutta yhteisen valuutan ai-
kana pankki on tilinpäätöksessään lähtenyt 
muuttumattomien valuuttakurssien oletukses-
ta. Tämän vuoksi toteutuneet valuuttakurssi-
voitot on kirjattu tuloslaskelmaan. Lisäksi 
varauksia on purettu ja tuloutettu voitoksi, 
kun valuuttasaamiset ovat vähentyneet. Siten 
Saksan keskuspankki tuloutti vuoden 2001 
koko bruttovoiton valtiolle. 

 
Ruotsi 

Ruotsin keskuspankin omistaa valtio. Kes-
kuspankin pankkivaltuusto tekee ehdotuksen 
voitonjaosta valtiopäiville ja valtiontilintar-
kastajille. Pankki pyrkii jakamaan tasaista 
voittovirtaa valtiolle siten, että viiden vuoden 
keskimääräisestä vuosituloksesta valtiolle 
siirretään 80 prosenttia ja loput siirretään va-
rarahastoihin. Tällöin voitossa ei oteta huo-
mioon valuuttakurssimuutosten tulosvaiku-
tuksia, vaan valuuttakurssivoitot siirretään tä-
tä tarkoitusta varten perustettuun vararahas-
toon.  Valtiopäivät ei tyytynyt vuosien 2000 
ja 2001 tilinpäätösten osalta lakisääteiseen 
voitonjakoon, vaan edellytti pankin tuloutta-
van kumpanakin vuotena kertaluonteisesti 
ylimääräiset 20 miljardia kruunua valtiolle. 
Valtiopäivien päätöksen perusteena oli se, et-
tä keskuspankin rahoitusasema on vahva se-
kä kansainvälisesti tarkasteltuna että raha- ja 
valuuttapoliittisiin sitoumuksiin nähden. Li-
säksi keskuspankin luottoriskien katsottiin 



 HE 134/2003 vp  
  

    

 

17

pienentyneen viimeisten 10 vuoden aikana. 
Kun ylimääräinen voitonjako on tehty, pan-
kin katsottiin saavuttaneen pitkän aikavälin 
tasapainon, jolloin palataan takaisin normaa-
liin voitonjakojärjestelmään. Vuosina 2001 ja 
2002 valtiolle on siten tuloutettu yhteensä 
noin 55 miljardia kruunua 

Vaikka vuoden 2002 tilinpäätös osoittaa 
kruunun vahvistumisen vuoksi alijäämää, 
pankkivaltuusto esittää valtiolle siirrettäväksi 
lain mukaan määräytyvät 7,5 miljardia kruu-
nua. Varat otetaan pankin omasta pääomasta. 
Keskuspankin johtokunta on esittänyt, että 
lakia pitäisi täsmentää omien varojen koh-
dentamiseksi tiettyihin tarkoituksiin. Tällai-
nen olisi ensinnäkin vararahasto, joka takaisi 
keskuspankille riittävät tulot normaalien 
juoksevien kulujen kattamiseksi. Toisen ra-
haston tavoitteena olisi kattaa mahdolliset 
tappiot keskuspankin operaatioista, ennen 
kaikkea pankin joutuessa toimimaan hätära-
hoittajana. Loput omista varoista pitäisi si-
joittaa arvonmuutostilille, joka kattaisi va-
luuttojen ja korkojen muutoksista aiheutuvat 
riskit. Tulot, jotka jäävät riskien kattamiseksi 
tarpeellisten siirtojen jälkeen, tulisi tulouttaa 
valtiolle. Pankkivaltuusto on antanut johto-
kunnan esityksen valtiopäiville tiedoksi ja 
ilmaisut käsityksenään, että lakimuutokset 
tulevat ajankohtaisiksi vain, jos Ruotsi liittyy 
euroalueeseen. 

 
 

2.  Nykyt i lan arvio int i  ja  keskeiset  
ehdotukset  

2.1. Maksu- ja selvitysjärjestelmiä koske-
va norminanto 

Euroopan yhteisön perustamissopimuksen 
rahapolitiikkaa koskevan 105 artiklan 2 koh-
dan neljännen luetelmakohdan mukaan Eu-
roopan keskuspankkijärjestelmän perustehtä-
vänä on maksujärjestelmien moitteettoman 
toiminnan edistäminen. Artiklan 5 kohdan 
mukaan EKPJ myötävaikuttaa luottolaitosten 
toiminnan vakauden valvontaan ja rahoitus-
järjestelmän vakauteen liittyvän toimivaltais-
ten viranomaisten politiikan moitteettomaan 
harjoittamiseen. Euroopan keskuspankkijär-
jestelmän tehtävistä on edelleen säädetty  pe-
russäännön 3 ja 25 artiklassa. 

Näiden toimivaltaperusteiden mukaan kan-
sallisille keskuspankeille kuuluu ns. yleisval-
vontatehtävä. Yleisvalvonnalla (oversight) 
tarkoitetaan keskuspankkien suorittamaa 
maksu- ja selvitysjärjestelmiin kohdistuvaa 
valvontaa. Yksittäisiin instituutioihin kohdis-
tuvaa valvontaa (supervision) harjoittavat 
puolestaan rahoitus-, pankki- ja vakuutusval-
vontaviranomaiset. Yleisvalvonnan pääasial-
lisena tarkoituksena on järjestelmäriskien eh-
käiseminen ja rahapolitiikan tehokkaan to-
teuttamisen turvaaminen. Maksu- ja selvitys-
järjestelmien toiminnan on oltava turvallista 
siten, että yksittäisen osapuolen tai järjestel-
män tekniset ongelmat tai jonkin osapuolen 
kyvyttömyys selvitä velvoitteistaan eivät vä-
lity järjestelmän kautta toisiin osapuoliin tai 
toisiin järjestelmiin vaarantaen niiden toi-
minnan. 

Järjestelmäriskin ja rahapoliittisen näkö-
kohdan lisäksi yleisvalvonnassa kiinnitetään 
huomiota myös järjestelmien pääsyehtojen 
avoimuuteen ja tasapuolisuuteen kilpailun 
edistämiseksi kilpailulainsäädännön periaat-
teiden mukaisesti. Järjestelmien tehokkuuden 
ja kilpailullisuuden edistäminen katsotaan 
myös yhdeksi keskeiseksi yleisvalvonnan ta-
voitteeksi. Yleisvalvonta kohdistuu järjes-
telmien kokonaisuuteen, järjestelmiin itseen-
sä sekä järjestelmien osapuoliin siltä osin 
kuin niiden toiminta vaikuttaa järjestelmien 
kokonaisuuteen. Tavoitteena on järjestelmien 
nopea, turvallinen ja häiriötön toiminta. 

Euroopan keskuspankkijärjestelmän tehtä-
vien suorittamiseksi Euroopan keskuspankil-
le on annettu perustamissopimuksen 110 ar-
tiklassa säädösvaltaa, jota on tarkennettu 
EKP:n perussäännön 34 artiklassa. EKP voi 
antaa asetuksia, jotka ovat kaikilta osiltaan 
velvoittavia, ja niitä sovelletaan sellaisenaan 
kaikissa jäsenvaltioissa. Asetukset voivat 
koskea yhteisön rahapolitiikan määrittelemis-
tä ja toteuttamista (perussäännön 3.1 artikla), 
luottolaitosten vähimmäisvarantoja EKP:ssä 
tai kansallisissa keskuspankeissa (19.1 artik-
la) sekä selvitys- ja maksujärjestelmiä (22 ar-
tikla). EKP voi myös tehdä päätöksiä, jotka 
velvoittavat niitä, joille päätökset on osoitet-
tu. Lisäksi EKP:n neuvosto voi antaa suunta-
viivoja perussäännön artiklan 12.1 mukaan 
perustamissopimuksessa ja perussäännössä 
määrättyjen EKPJ:n tehtävien suorittamisek-
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si. 
Perussäännön 14.3 artiklan mukaan kansal-

listen keskuspankkien on toimittava EKP:n 
suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti. Vas-
taava säännös on Suomen Pankista annetun 
lain 1 §:n 3 momentissa. Artiklassa 14.3 to-
detaan vielä, että EKP:n neuvosto toteuttaa 
tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, 
että EKP:n suuntaviivoja ja ohjeita noudate-
taan. Yhteisön tuomioistuimella on toimival-
ta ratkaista riidat, jotka koskevat kansalliselle 
keskuspankille perussäännössä määrättyjen 
velvollisuuksien täyttämistä (35.6 artikla) ja 
EKP voi saattaa asian tuomioistuimen käsi-
teltäväksi. Suuntaviivat ovat osa yhteisölain-
säädäntöä, ja julkisiksi tarkoitetut suuntavii-
vat julkaistaan EY:n virallisessa lehdessä. 
Suuntaviivat voidaan kohdistaa vain keskus-
pankeille, mutta niillä voi välillisesti olla oi-
keusvaikutuksia myös kolmatta osapuolta 
kohtaan silloin, kun keskuspankit panevat ne 
kansallisesti täytäntöön. Suuntaviivat ovat 
tärkein ja käytetyin säädöstyyppi eurojärjes-
telmän toiminnan ohjaamisessa. 

Itävallan keskuspankkilain muutoksesta an-
tamassaan lausunnossa EKP totesi, että mak-
sujärjestelmien yleisvalvonta on keskus-
pankkien olennaisia tehtäviä. EY:n perusta-
missopimuksen 105 artiklan 2 kohta ja perus-
säännön 3.1 artikla antavat oikeudellisen pe-
rustan eurojärjestelmän yleisvalvonnan har-
joittamiselle. Lisäksi perussäännön 22 artikla 
antaa toimivallan maksujärjestelmien yleis-
valvonnan harjoittamiseen. Lausunnossaan 
Euroopan keskuspankki on todennut lisäksi, 
että yleisvalvonnan kansallisten periaatteiden 
tulee olla yhdenmukaisia eurojärjestelmän ta-
solla määriteltyjen tavoitteiden ja periaattei-
den kanssa. Lain muutoksen ja valtuuksien 
saamisen katsottiin parantavan keskuspankin 
maksujärjestelmiin harjoittaman politiikan 
läpinäkyvyyttä ja sopivan yhteen Kansainvä-
lisen valuuttarahaston hyväksymien periaat-
teiden kanssa (Code of Good Practices on 
Transparency in Monetary and Financial 
Policies). 

Suomen Pankki on norminanto-oikeuden 
puuttuessa joutunut tekemään esimerkiksi 
sekkitilijärjestelmän (BoF-RTGS) ja eurojen 
käyttöön ottamisen osalta sopimukset pank-
kisektorin kanssa EKP:n suuntaviivojen täy-
täntöönpanemiseksi, vaikka kyse ei ole lain-

kaan aidosta neuvottelutilanteesta. 
Suomen Pankin tehtävä arvopaperien selvi-

tysjärjestelmien alueella liittyy rahoitus-
markkinoiden yleiseen vakauteen ja kansain-
väliseen kehitykseen. Arvopaperien selvitys-
järjestelmät ovat kiinteässä yhteydessä mak-
sujärjestelmiin, joten häiriötilanteet arvopa-
perien selvitysjärjestelmissä välittyvät myös 
maksujärjestelmiin. Lausunnon antaminen 
uuden lainsäädännön valmistelussa sekä 
voimaan saattamisen yhteydessä ja arvopape-
rien selvitysjärjestelmien sääntöjen vahvis-
tamisen yhteydessä ei ole riittävä vaikutus-
keino nopeasti muuttuvassa kansainvälisessä 
ja kansallisessa ympäristössä. Siten Suomen 
Arvopaperikeskus Oy:hyn kohdistuvan 
yleisvalvonnan täsmentäminen ja Suomen 
Pankin yleisvalvontaroolin vahvistaminen 
lainsäädännössä on tarpeen. 

Suomen Pankille asetettuja velvoitteita ei 
voida aina toteuttaa sopimusjärjestelyillä 
pankkisektorin ja muiden luottolaitosten 
kanssa. Suomen Pankilla olisi tämän vuoksi 
oltava tarvittaessa mahdollisuus turvautua 
määräyksenanto-oikeuteen, jotta keskus-
pankkia sitovat EKP:n suuntaviivat ja ohjeet 
saadaan kaikissa olosuhteissa pantua täytän-
töön määräajassa. Suomi on hyväksymällä 
perustamissopimuksen sitoutunut toimimaan 
siten, että keskuspankki voi noudattaa EKP:n 
sitovia säädöksiä. 

Suomen Pankille perustamissopimuksesta 
johtuvien velvoitteiden täyttämiseksi olisi 
Suomen Pankkia koskevaa lakia perusteltua 
muuttaa siten, että laissa annettaisiin Suomen 
Pankille valtuudet antaa määräyksiä silloin, 
kun ne perustuvat EKP:n antamiin suuntavii-
voihin tai päätöksiin, jotka sitovat kansallisia 
keskuspankkeja ja edellyttävät kansallista 
täytäntöönpanoa. Direktiiveistä EKP:n suun-
taviivat ja päätökset poikkeavat siinä, että ne 
kohdistuvat kansalliseen keskuspankkiin ei-
vätkä yksilöimättömään viranomaiseen kuten 
direktiivit. Antaessaan suuntaviivojen täytän-
töönpanoa koskevan määräyksen Suomen 
Pankki on sidottu suuntaviivojen sisältöön 
sellaisenaan. Kohdejoukkona olisivat rahoi-
tusmarkkinoilla toimivat instituutiot, toisin 
sanoen luottolaitokset eli käytännössä liike-
pankit (rahapolitiikan vastapuolet ja tilasto-
toimea varten raportointivelvolliset), rahoi-
tuslaitokset ja maksujärjestelmien osalta 
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suomalaiset järjestelmien ylläpitäjät. Niitä 
ovat nyt järjestelmät, jotka valtiovarainminis-
teriö on eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan 
ehdoista annetun lain (1084/1999) 2 §:n 1 
momentin 3 kohdan mukaisesti hyväksynyt 
selvityksen lopullisuudesta maksujärjestel-
missä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 98/26/EY soveltamisalaan kuulu-
vaksi järjestelmäksi. 

Vaikka EKP:n asetukset ovat sellaisenaan 
jäsenmaita velvoittavia, tulisi Suomen Pan-
kin määräyksenanto-oikeuden koskea myös 
niitä, sillä asetusten täytäntöönpano euroalu-
eella voi edellyttää myös kansallisten kes-
kuspankkien antamia täytäntöönpanomäärä-
yksiä. 

 
 

2.2. Suomen Pankin oma pääoma ja voi-
tonjako 

2.2.1. Keskuspankkitoiminnan riskit 

Suomen Pankki tarvitsee omaa pääomaa ja 
varauksia kyetäkseen rahaviranomaisena kat-
tamaan valuuttavarannosta sille aiheutuvat 
valuuttakurssi- ja korkoriskit sekä selviyty-
äkseen kriisitilanteissa mahdollisen kansalli-
sen hätärahoituksen aiheuttamista tappioista. 
Pääomaa ja varauksia tarvitaan myös poik-
keusoloihin varautumiseen niin kuin valmi-
uslaki (1080/1991) Suomen Pankkia velvoit-
taa. Myös EY:n perustamissopimuksessa 
säädetty keskuspankin itsenäisyysvaatimus 
edellyttää riittävää vakavaraisuutta.  

Taloudellisen itsenäisyyden vaatimus edel-
lyttää, että Suomen Pankki kykenee selviy-
tymään kaikkien realistisesti arvioitujen tap-
pioriskiensä samanaikaisesta toteutumisesta 
tarvitsematta kääntyä valtio-omistajan puo-
leen lisäpääoman pyynnöllä. Taloudellisen 
itsenäisyyden varmistamiseksi nykyisen lain 
perusteluihin on otettu erityinen suojalause-
ke, jolla varmistetaan, ettei pankkivaltuuston 
tilinpäätöstä ja voitonjakoa koskeva päätös 
estä Suomen Pankkia suorittamasta asianmu-
kaisesti EKPJ:n tehtäviä. 

Yhteiseen rahapolitiikkaan siirtyminen on 
kuitenkin merkinnyt perustavanlaatuista 
muutosta euroalueeseen osallistuvien jäsen-
valtioiden kansallisille keskuspankeille ja eri-

tyisesti pienten maiden rahataloudelle. Vas-
tuu rahapolitiikasta on EKP:n ja kansallisten 
keskuspankkien muodostamalla EKPJ:llä, ja 
kansallisten keskuspankkien pääjohtajien ja 
EKP:n johtokunnan jäsenten muodostama 
EKP:n neuvosto tekee rahapoliittiset päätök-
set. EKP:n ensisijaiseksi tavoitteeksi määrä-
tyn hintavakauden säilyttämiseen pyritään 
koko euroalueen näkökulmasta. Kansalliset 
keskuspankit siirsivät yhteiseen rahapolitiik-
kaan siirtymisen yhteydessä myös osan va-
luuttavarannoistaan EKP:lle. 

Raha- ja valuuttapolitiikan siirtyminen yh-
teisötasolle tarkoittaa, että korko- ja valuut-
takurssitappiot, jotka syntyvät Euroopan kes-
kuspankin rahapolitiikan toteuttamisesta, ka-
tetaan ensisijaisesti EKP:n yleisrahastosta ja 
kyseisen tilikauden rahoitustulolla. EKP:lle 
on neuvoston asetuksella (EY) N:o 
1009/2000 annettu oikeus korottaa pää-
omaansa perussäännössä määrätyn ylittäväl-
lä, enintään 5 miljardin euron lisämäärällä. 
Suomen Pankin osuus tästä on noin 1,4 pro-
senttia eli noin 70 miljoonaa euroa. 

Ennen Suomen liittymistä euroalueeseen 
Suomen Pankin toiminta edellytti riittävää 
pääomaa erityisesti uskottavan oman raha- ja 
valuuttapolitiikan harjoittamiseksi, maan ul-
koisen maksuvalmiuden ja pankin rahoitus-
järjestelmään liittyvien vakaustavoitteiden 
turvaamiseksi. Ylläpitäessään maan ulkoisen 
maksuvalmiuden sekä raha- ja valuuttapoli-
tiikan luotettavuuden kannalta riittävää va-
luuttavarantoa Suomen Pankki altistui mer-
kittäviin markkaan liittyviin korko- ja valuut-
takurssiriskeihin. 

Pankille aiheutui 1990-luvulla tuntuvia 
menetyksiä sekä osallistumisesta pankkikrii-
sin hoitoon että kurssitappioina markan vah-
vistumisesta keskeisiin varantovaluuttoihin 
nähden. Valuuttakurssien ja korkojen aiheut-
tamat suuret tuloksen vaihtelut olivat väistä-
mätön osa keskuspankkitoimintaa niissä olo-
suhteissa, joissa Suomen Pankki joutui toi-
mimaan. Ennen euroalueeseen liittymistä va-
rausten kartuttaminen koko Suomen Pankin 
bruttotuloksen määrällä vahvisti pankin taset-
ta siten, että toteutuneiden tappioiden heiken-
tämä vakavaraisuus ja mahdollisuudet kattaa 
pankin toimintaan ja taseeseen liittyviä riske-
jä paranivat. 

Euroalueella Suomen Pankin oman pää-



 HE 134/2003 vp  
  

    

 

20

oman tarve on aikaisempaa pienempi, koska 
pankin rahapoliittisiin toimintoihin liittyvät 
taloudelliset riskit ovat huomattavasti vähen-
tyneet. Korkojen ja valuuttakurssien vakau-
tuminen olikin Suomessa yksi keskeinen pe-
rustelu euroalueeseen liittymiselle. Riskien 
vähenemisen vuoksi Suomen Pankin arvon-
muutokset sisältävä tulos ei enää vaihtele 
vastaavalla tavalla korkotason tai valuutta-
kurssin mukaan kuin oman raha- ja valuutta-
politiikan aikana. Liittyminen euroalueeseen 
ei ole kuitenkaan merkinnyt keskuspankkien 
saamisiin ja velkoihin liittyvien kaikkien ris-
kien loppumista, vaikka euromaiden väliset 
valuuttakurssivaihtelut ovat poistuneet. Kan-
salliset keskuspankit kantavat myös viime 
kädessä vastuun omistuksensa suhteessa 
myös EKP:n tappioista ja pääoman riittävyy-
destä. 

Suomen Pankin tehtävänä on edelleen osal-
taan turvata rahoitusjärjestelmän toimivuutta 
ns. järjestelmäriskin uhatessa. Suomen Pank-
ki joutuu muiden eurojärjestelmän keskus-
pankkien tavoin varautumaan hätärahoituk-
sen järjestämiseen maksuvalmiusvaikeuksiin 
joutuville pankeille siinä tapauksessa, että 
vaikeudet uhkaavat koko rahoitusjärjestel-
män vakautta. 

Vaikka pankkien toiminnan kansainvälis-
tyminen ja likviditeetin tasaamisen siirtymi-
nen kansainvälisille rahamarkkinoille edel-
lyttävät keskuspankilta tarvittaessa hyvinkin 
nopeaa reagointia, rahoitusjärjestelmän va-
kauteen liittyviin tehtäviin sisältyvä Suomen 
Pankin tappioriski on vähentynyt merkittä-
västi. Ensinnäkin keskuspankin osallistumi-
nen pankkikriisien hoitoon muuten kuin tila-
päisrahoittajana ei ole sopusoinnussa EU-
sopimusten velvoitteiden kanssa. Toiseksi, 
Suomen Pankki voi myöntää luottoa rahoi-
tuslaitosten likviditeettikriisissäkin vain riit-
täviä vakuuksia vastaan. Lisäksi Suomen 
Pankki voi itsenäisesti päättää, kenelle se an-
taa hätärahoitusta ja millaisia vakuuksia se 
rahoitukselleen vaatii. Likviditeettitukea tar-
vitseva pankki tuskin kuitenkaan pystyisi 
kaikilta osin tarjoamaan likvidejä ja turvaa-
via vakuuksia, vaan pikemminkin pankin ris-
kipitoisia saamisia. Tässäkin tapauksessa 
Suomen Pankin rahoitusriski voi realisoitua 
luottotappioksi vain siinä tapauksessa, että 
rahoitusta myönnettäessä Suomen Pankin ja 

Rahoitustarkastuksen arvio pankin riittävästä 
vakavaraisuudesta osoittautuu vääräksi, kes-
kuspankki ei saa rahoitukselleen valtion ta-
kausta ja Suomen Pankin rahoitukselleen 
vaatimat vakuudet osoittautuvat riittämättö-
miksi pankin toiminnan lopettamisen tai uu-
delleenjärjestelyn yhteydessä. 

Valmiuslain nojalla viranomaiset, Suomen 
Pankki mukaan lukien, ovat velvollisia va-
rautumaan siihen, että ne voivat varmistaa 
tehtäviensä hoitamisen myös laissa määritel-
lyissä poikkeusoloissa. Poikkeusoloihin va-
rautuminen ei ole kuitenkaan erityinen perus-
te oman pääoman lisäämiselle tai ylläpitämi-
selle yli sen, mitä pankki tarvitsee normaa-
lioloissakin luotettavuutensa säilyttämiseksi. 
Suomen Pankin toimiessa eduskunnan ta-
kuulla ja hoidossa on oletettava, että edus-
kunta huolehtii tarvittaessa perustuslaissa 
säädetyn takuuvelvoitteensa mukaisesti kes-
kuspankin riittävästä pääomittamisesta. 

 
2.2.2. Pääoman ja varausten riittävyys 

Suomen Pankin oman pääoman ja varaus-
ten määrän riittävyyttä on aikaisemmin ollut 
vaikeaa arvioida, koska Suomen Pankin 
markka- ja valuuttamarkkinoilla harjoitta-
maan toimintaan liittyvät riskit olivat nykyis-
tä suurempia. Euroalueella tilanne on toinen, 
koska perinteisesti tulokseen eniten vaikutta-
nut itsenäinen rahapolitiikka ei enää aiheuta 
vaihteluja Suomen Pankin tulokseen. Suo-
men Pankin tuloksen vaihteluun vaikuttavat 
nykyisin lähinnä vain valuuttojen ja korkojen 
muutosten aiheuttamat valuuttavarannon ar-
vonmuutokset. 

Suomen Pankilla oli vuoden 2002 lopussa 
tulosten vaihtelujen tasaamiseksi ja toimin-
nan riskien kattamiseksi 463 miljoonan euron 
vararahasto ja 2 768 miljoonan euron varauk-
set eli yhteensä noin 3 200 miljoonaa euroa. 
Pankkivaltuuston päätöksellä vararahastoon 
on tämän jälkeen siirretty vuoden 2002 tu-
loksesta 81 miljoonaa euroa. Myös arvon-
muutostileillä olevat 478 miljoonan euron 
kurssi- ja hintaerot ovat tulosten vaihtelujen 
puskureita ja siten oman pääoman luonteisia 
eriä, vaikka niillä ei voidakaan kattaa toteu-
tuneita tappioita. Suomen Pankin 841 mil-
joonan euron kantarahastoa tai 328 miljoo-
nan euron eläkevarausta ei voida käyttää tap-
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pioiden kattamiseen. 
Suomen Pankin vararahasto, varaukset ja 

arvonmuutostileillä olevat varat riittävät kat-
tamaan valuuttavarannon noin 39 prosentin 
suuruisen arvonalennuksen. Tämä suhde oli 
1980-luvun loppupuolella ja 1990-luvun en-
simmäisinä vuosina (vuodet 1988 – 1993) 
keskimäärin vain noin 15 prosenttia (alim-
millaan 8 prosenttia ja ylimmillään 20 pro-
senttia). Vastaavasti vararahaston, varausten 
ja arvonmuutostilin suhde taseeseen on noin 
26 prosenttia, kun se markan voimakkaita 
heilahteluja edeltäneinä vuosina oli keski-
määrin vain noin 8 prosenttia. Näiden luku-
jen valossa Suomen Pankin tase on tällä het-
kellä huomattavasti vahvempi kuin kymme-
nen vuotta sitten. 

Suomen Pankin vakavaraisuus osoittautui 
tosin riittämättömäksi taloudellisen laman ja 
pankkikriisin keskuspankille aiheuttamiin 
yhteensä noin 2 miljardin euron tappioihin 
nähden. 1990-luvun alkupuoli oli kuitenkin 
Suomen ja Suomen Pankin taloudessa siinä 
määrin poikkeuksellista aikaa, ettei saman-
kaltaisen kehityksen voi olettaa toistuvan pi-
kaisesti. Lisäksi euroalueen voi olettaa va-
kauttaneen erityisesti pienten maiden raha- ja 
valuuttamarkkinoita. 

Keskuspankin oman pääoman riittävyyttä 
voidaan tarkastella myös tilastollisesti men-
neiden vuosien lukujen avulla. Todennä-
köisyysjakauma on tilastollinen malli siitä, 
miten usein tietyn tapahtuman odotetaan to-
teutuvan. Kun todennäköisyysjakauman ole-
tetaan jakautuvan normaalisti, tarkastellun 
aikasarjan vaihtelujen (keskihajonnan) avulla 
voidaan määrittää tietyn tapahtuman toden-
näköisyys. Luottamusvälin, joka määritellään 
keskihajonnan kautta, avulla puolestaan voi-
daan tapahtuman todennäköisyys asettaa ha-
lutun suuruiseksi. Tällaiseen yksinkertaiseen 
malliin liittyy heikkouksia, kuten oletus ra-
kenteiden muuttumattomuudesta ja jakauman 
normaalisuudesta. Heikkouksista huolimatta 
tilastollista mallia voidaan kuitenkin käyttää 
suuntaa antavana. 

Keskuspankin pääoman riittävyyttä arvioi-
taessa keskeistä on menneiden vuosien brut-
tovoitto vaihteluineen, joissa on otettu huo-
mioon varaukset sekä valuutoista ja koroista 
aiheutuneet tuloksen vaihtelut. Kun tarkaste-
lujaksona on vuodet 1988 – 2002, johon si-

sältyvät sekä pankkikriisi että markan arvon 
voimakkaat vaihtelut, ja ollaan kiinnostuneita 
ainoastaan odotettua heikommista tuloksista, 
menneiden vuosien perusteella voidaan tode-
ta, että yli miljardin euron tappion todennä-
köisyys on alle 1 prosenttia. Toisin sanoen on 
todennäköistä, että Suomen Pankin tappio on 
yli miljardin euron vain kerran sadassa vuo-
dessa. Tähän nähden Suomen Pankin nykyi-
set runsaan 2,7 miljardin euron varaukset ja 
lähes 500 miljoonan euron arvonmuutostilillä 
olevat varat vaikuttavat vähintäänkin koh-
tuulliselta tappiopuskurilta. 

Historiallisiin tuloksiin perustuva tarkaste-
lu ei sovellu erityisen hyvin poikkeuksellis-
ten kriisitilanteiden riskianalyysiin. Sen 
vuoksi Suomen Pankin oman pääoman riittä-
vyyttä arvioitiin myös ns. stressitesteillä, joi-
den avulla arvioidaan erilaisiin kielteisiin tu-
lemiin liittyviä potentiaalisia tappioita. Jos 
oletetaan, että euro vahvistuu vahvimmalle 
tasolle, jolla se on ollut vuosien 1987 – 2002 
välisenä aikana, Suomen Pankin valuuttava-
rannon arvo alenisi noin 1,9 miljardia euroa. 
Jos samanaikaisesti toteutuisi varantovaluut-
tojen pitkien korkojen suurin vuosimuutos 
vuodesta 1970 lähtien (noin 4 prosenttiyk-
sikköä), korkojen nousu aiheuttaisi Suomen 
Pankille noin 960 miljoonan euron tappion. 
Yhteensä nämä erillisinä tarkasteltujen tapah-
tumien lähes 2,9 miljardin euron tappiot 
merkitsisivät, että Suomen Pankin nykyisistä 
tappioiden kattamiseen varatuista varoista 
jouduttaisiin käyttämään noin 75 prosenttia. 
Tapahtumien todennäköisyyttä arvioitaessa 
mielessä on kuitenkin pidettävä, että saman-
aikainen euron voimakas vahvistuminen ja 
varantovaluuttojen pitkien korkojen kaksin-
kertaistuminen edellyttäisi varsin poikkeuk-
sellisia oloja sekä Euroopassa että muualla. 

Verrattaessa Suomen Pankin vakavarai-
suutta ja taseen riskipitoisuutta muihin euro-
alueen keskuspankkeihin ongelmaksi muo-
dostuu taseiden erilaisuus. Suomen Pankin 
saamisista suhteellisesti suurempi osa on va-
luuttamääräisiä kuin muilla keskuspankeilla. 
Sitä vastoin Suomen Pankilla ei ole käytän-
nössä lainkaan euromääräisiä arvopapereita, 
tavallisesti joukkovelkakirjasaamisia, tai 
saamisia valtiolta kuten useimmilla muilla 
keskuspankeilla. Tällaiset saamiset suhteessa 
valuuttavarantoon ovat erityisen suuret Itali-
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alla ja Alankomailla. Lisäksi saamiset voivat 
olla kohdennettuja siten, että ne on rahoitettu 
varauksilla tai omalla pääomalla. Joukkovel-
kakirja- ja osakesaamisiin liittyy hintariski, 
jonka kattamiseen tarvitaan omaa pääomaa. 
Riski on siten samanlainen kuin valuuttava-
rannon arvopapereihin liittyvä korkojen muu-
toksista aiheutuva hintariski. 

Riskien mittaamisessa paras tapa olisi ottaa 
huomioon kaikki markkinahintaan arvostet-
tavat saamiset ja kaikki niihin liittyvät rajoit-
teet varauksissa, vararahastoissa ja arvon-
muutostileissä. Taseisiin liittyvien riskien ja 
niiden kattamiseen tarvittavien omien varo-
jen määrän määrittäminen täsmällisesti on 
keskuspankkien julkaisemien tietojen puut-
teellisuuksien vuoksi käytännössä erittäin 
vaikeaa. Tämän vuoksi on yksinkertaisinta 
verrata euromaiden keskuspankkien laajaa 
omaa pääomaa (oma pääoma, varaukset ja 
arvonmuutostilit) taseen loppusummaan. 
Vaikka suhde kuvaa vain karkeasti keskus-
pankkien vakavaraisuutta, siinä ei ole saman-
laisia määrittelyongelmia kuin muissa hieno-
jakoisemmissa mittareissa. Tällöinkin pitää 
olettaa, että keskuspankin tuloksen paranta-
miseksi voidaan tarvittaessa myydä kultaa ja 
samalla purkaa siihen liittyviä varauksia ja 
arvonmuutostiliä, vaikka kullan myynti on 
tällä hetkellä keskuspankkien sopimuksen 
vastaista. Saksalla, Ranskalla ja Alankomail-
la laajasta omasta pääomasta yli puolet on 
kultaan liittyvää piilovarausta. Myös Belgial-
la ja Espanjalla on runsaasti kultaan liittyviä 
varauksia. 

Vuoden 2002 lopun tilanteen mukaan 
Suomen Pankki oli edellä selostetulla tavalla 
mitattuna euromaiden keskuspankeista yksi 
vakavaraisimmista. Suomen Pankin laajan 
oman pääoman osuus taseen loppusummasta 
oli 34 prosenttia. Eurojärjestelmään kuuluvi-
en keskuspankkien taseella painotettu kes-
kiarvo oli 22 prosenttia. Vaihtelu pankkien 
välillä on huomattava, sillä Belgian, Espan-
jan, Irlannin ja Kreikan keskuspankeilla 
osuus on alle 15 prosenttia. Yli 25 prosentin 
osuus Suomen lisäksi on Alankomaiden, Ita-
lian, Itävallan ja Ranskan keskuspankeilla. 
Ruotsin keskuspankilla, joka harjoittaa omaa 
raha- ja valuuttakurssipolitiikkaa, omien va-
rojen suhde taseeseen oli vuoden 2002 lopus-
sa noin 43 prosenttia. Norjalla vastaava 

osuus oli noin 18 prosenttia ja Tanskalla run-
saat 12 prosenttia. 

Euroalueella pankkien vähimmäisvaranto-
jen keskiarvoistamisen johdosta taseiden 
loppusummat vaihtelevat kuukausittain, joten 
edellä olevat vuoden lopun tarkat poikkileik-
kaustiedot ovat todellisuudessa likiarvoja. 
Sillä ei ole kuitenkaan oleellista merkitystä 
luvuista tehtyihin johtopäätöksiin ja pankkien 
keskinäisiin vakavaraisuussuhteisiin. Sekä 
Suomen Pankin vakavaraisuuden kehitys että 
vertailut muiden euromaiden keskuspankkei-
hin osoittavat, että Suomen Pankkia voidaan 
tällä hetkellä pitää riskeihin nähden siinä 
määrin pääomitettuna, ettei oman pääoman 
määrää tarvitse ainakaan enää lisätä. Tätä ko-
rostaa lisäksi se, että 1 päivänä tammikuuta 
2003 alkaen euroalueen keskuspankkien väli-
sen rahoitussaatavien kasvua säätelevän so-
pimuksen mukaan rahoitussaataville on ase-
tettu katto. Suomen Pankin tilanne on sellai-
nen, ettei se voi lisätä valuuttamääräisiä ra-
hoitussaamisiaan, koska sopimus ei anna sii-
hen mahdollisuutta. Siten Suomen Pankin va-
luuttavarannon määrästä johtuvat riskit eivät 
voi sopimuksesta johtuen kasvaa nykyisestä. 

 
2.2.3. Säännösten tarkistustarve 

Suomen Pankin oman pääoman ja varaus-
ten määrä on riskeihin nähden suuri. Nor-
maalioloissa, jolloin euroalueen keskuspank-
kien keskinäiset sopimukset ovat sitovia, 
Suomen Pankin vakavaraisuus ja riskien kan-
tokyky ovat paremmat kuin euroalueen kes-
kuspankeilla keskimäärin ja merkittävästi 
suuremmat kuin riskeihin alhaisimmilla va-
kavaraisuuksilla varautuneilla keskuspankeil-
la. Kuitenkin nämäkin keskuspankit ovat alt-
tiina samoille riskeille kuin Suomen Pankki. 
Myös Suomen Pankin tilinpäätökset viimeis-
ten viidentoista vuoden aikana viittaavat sii-
hen, ettei tulosten tasaamiseksi ja mahdollis-
ten tappioiden kattamiseksi ole tarpeen kas-
vattaa pankin pääomaa nykyisestään. Tämän 
vuoksi olisi Suomen Pankin  perusteltua siir-
tyä tuloksen käytön osalta käytäntöön, joka 
on vallitseva euromaiden keskuspankeissa. 
Suomen Pankilla tulisi olla oikeus tehdä va-
rauksia tai kartuttaa vararahastoja tuloksen 
vaihtelujen tasaamiseksi, mutta muilta osin, 
ilman erityisperusteita, voitto tulisi tulouttaa 
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kokonaan valtiolle. Pankkivaltuustolla tulisi 
olla, kuten nykyisinkin, oikeus poiketa pää-
säännöstä, mutta tarkoituksenmukaista olisi, 
että pääsäännöstä poikkeamiseen tarvittaisiin 
erityisperusteet. Suomen Pankkia koskevan 
voimassa olevan lain pääsäännön mukaan 
voitosta puolet siirretään valtiolle. Tuloksen 
vaihtelujen tasaamiseksi tehtävien varausten 
laissa säädettyjä edellytyksiä tulisi täsmentää 
siten, että varaukset voisivat olla enintään 
pankin tuloslaskelman mukaisten, valuutta-
kurssien muutoksista toteutuneiden voittojen 
ja arvopaperien toteutuneiden hintaerojen yh-
teismäärä. Vastaavasti tulosvaikutteiset va-
luuttakurssien ja korkojen muutoksista aiheu-
tuneet tappiot olisi perusteltua kattaa ensisi-
jaisesti tätä tarkoitusta varten tehtyjä varauk-
sia purkamalla. 

Muutamat keskuspankit ovat tuloslaskel-
mansa perusteissa lähteneet muuttumattomi-
en valuuttakurssien oletuksesta, jolloin ei ole 
tarvetta tehdä varauksia valuuttakurssien 
muutoksien aiheuttamien tappioiden varalta. 
Suomessa tämä ei ole kuitenkaan perusteltua, 
koska Suomen Pankin valuuttavaranto on 
suhteellisesti suurempi kuin muilla euromail-
la, joten Suomen Pankki ei pysty välttämättä 
kattamaan pankin korko- ja muilla tuotoilla 
kurssimuutosten vaikutuksia samassa laajuu-
dessa kuin muut pankit. 

Euroopan keskuspankin kirjanpitomääräys-
ten mukaan markkina-arvoon arvostettujen 
tase-erien vaihtelujen tasaamiseksi toteutu-
mattomat voitot on siirrettävä suoraan ar-
vonmuutostilille ja toteutumattomat tappiot 
katetaan arvonmuutostililtä, jos se on mah-
dollista. Ehdotuksen mukainen varauskäytän-
tö olisi muuten samanlainen kirjauskäytäntö 
kuin arvonmuutostili, mutta toteutuneet voi-
tot ja tappiot kirjattaisiin tuloslaskelmaan tu-
losvaikutteisina ja taseeseen varausten muu-
toksina. 

Suomen Pankilla tulee edelleen olla oikeus 
tehdä varauksia eläkevastuun kattamiseksi. 
Nämä varaukset voitaisiin tehdä pankin toi-
minnallisesta tuloksesta, jossa ei ole otettu 
huomioon valuuttakurssimuutoksesta ja ar-
vopapereista toteutuneita voittoja ja hintaero-
ja. 

 
 
 

2.3. Muut tarkistustarpeet 

2.3.1. Rahahuoltoa koskeva määräyste-
nanto 

Suomen rahahuoltojärjestelmä uudistettiin 
vuoden 2001 aikana siten, että pankkien ra-
hahuollon hallinnointi ja kehittäminen keski-
tettiin pankkien tarkoitusta varten perusta-
malle yhtiölle. Tämän jälkeen on jäänyt tul-
kinnanvaraiseksi, voiko voimassa olevan lain 
5 §:n säännös Suomen Pankin oikeudesta an-
taa pankeille ja muille rahalaitoksille sekä 
vastaaville yhteisöille rahan käsittelyä kos-
kevia määräyksiä ja ohjeita koskea myös täl-
lä tavoin ulkoistettua toimintaa. Tästä syystä 
ja erityisesti huomioon ottaen, että Euroopan 
keskuspankin tulevan rahahuoltoa koskevan 
teknisluonteisen säännöstön täytäntöönpanol-
le riittävässä kattavuudessa ei saisi olla Suo-
men lainsäädännössä tarpeettomia esteitä, tu-
lisi säännöstä tarkistaa siten, että se varmis-
taisi tarvittavien keskuspankin määräysten 
antamisen myös silloin, kun rahahuoltotoi-
minnasta vastaavat käytännössä muut yhtei-
söt kuin pankit. 

 
2.3.2. Johtokunnan jäsenten kelpoisuus-

vaatimukset 

Voimassa olevan lain mukaan johtokunnan 
jäseneltä vaaditaan kelpoisuusehtona ainoas-
taan tehtävien edellyttämä asiantuntemus. 
Vaadittavaa asiantuntemusta ei ole säännök-
sissä tarkemmin määritelty, mutta sen voi-
daan katsoa yleisellä tasolla olevan johdetta-
vissa laissa määritellyistä Suomen Pankin 
tehtävistä. Suomen jäsenyys Euroopan talo-
us- ja rahaliitossa ja Suomen Pankin toimi-
minen osana Euroopan keskuspankkijärjes-
telmää sekä rahoitusmarkkinoiden monipuo-
listuminen ja alan tekniset innovaatiot asetta-
vat pankin johdolle merkittäviä vaatimuksia. 
Johtokunnan jäsenen viran toimenkuvan 
kriittisinä menestystekijöinä ovat hyvä koti-
mainen ja kansainvälinen vuorovaikutustaito 
yhdistyneenä rahapolitiikan ja rahoitusmark-
kinoiden tuntemukseen. Rahoitusmarkkinoi-
den kansainvälistyessä Suomen Pankin toi-
mintaympäristön muutokset vaikuttavat 
myös pankin organisaatiokulttuuriin, mikä 
korostaa johtokunnan jäsenten johtamistaito-



 HE 134/2003 vp  
  

    

 

24

jen merkitystä. 
Voimassa olevaa säännöstä johtokunnan 

jäsenten kelpoisuusehdoista ei voida enää pi-
tää vaatimuksiltaan riittävänä. Lakia tulisikin 
tältä osin tarkistaa pankin muuttuneita tehtä-
viä vastaavasti. Vähimmäisvaatimuksena tu-
lisi olla virkaan soveltuva ylempi korkeakou-
lututkinto, hyvä perehtyneisyys rahatalouteen 
tai rahoitustoimintaan sekä käytännössä osoi-
tettu johtamistaito ja johtamiskokemus. 

 
2.3.3. Johtokunnan jäsenten nimitysme-

nettely 

Eduskunnan perustuslakivaliokunta kiinnit-
ti jo aiempaa Suomen Pankkia koskevaa la-
kia (719/1997) säädettäessä huomiota valtio-
sääntöoikeudellisesti keskeiseen kysymyk-
seen Suomen Pankin toimimiseen silloisen 
hallitusmuodon 73 §:n mukaisesti eduskun-
nan hoidossa (PeVL 5/1997 vp). Lausunnos-
saan valiokunta totesi, että pankkivaltuutettu-
jen siihenastinen rooli rahapoliittisessa pää-
töksenteossa täytti nimenomaan vaatimusta 
Suomen Pankin toimimisesta eduskunnan 
hoidossa. Vastaavasti valiokunta totesi, että 
tästä syystä pankkivaltuuston rahapoliittisten 
tehtävien ehdotettu vähentäminen muodostui 
tästä syystä valtiosääntöoikeudellisesti oleel-
liseksi kysymykseksi. Mainitussa lausunnos-
saan perustuslakivaliokunta pitikin tärkeänä 
kehittää Suomen Pankista annettua lakia niin, 
että perustuslain säännös Suomen Pankin 
toimimisesta eduskunnan hoidossa toteutuu 
silloinkin, kun pankkivaltuuston tehtävät su-
pistuvat. Valiokunta esittikin lausunnossaan 
useita konkreettisia ehdotuksia tämän tavoit-
teen toteuttamiseksi. Lisäksi valiokunta sa-
massa yhteydessä ensimmäisen kerran ”ot-
tamatta tässä vaiheessa kantaa asian valtio-
sääntöoikeudelliseen puoleen” ja ”esimer-
kinomaisesti” viittasi siihen, että perustuslain 
vaatimusta Suomen Pankin toimimisesta 
eduskunnan hoidossa tukisi, jos eduskunnan 
valitsema pankkivaltuusto nimittäisi pankin 
johtokunnan jäsenet. 

Perustuslakivaliokunta palasi samaan tee-
maan seuraavilla valtiopäivillä käsitellessään 
hallituksen antamaa uutta Suomen Pankkia 
koskevaa lakiehdotusta (HE 6/1998 vp). Va-
liokunta totesi tuolloin, ettei hallituksen esi-
tyksessä ollut otettu huomioon sen edellisellä 

kerralla esittämää kannanottoa. Tämän jäl-
keen valiokunta totesi katsovansa, että ”Eu-
roopan keskuspankkijärjestelmän kansanval-
taisuutta lisäisi, jos johtokunnan jäsenten ni-
mittäminen siirretään pankkivaltuustolle” 
(PeVL 7/1998 vp). Talousvaliokunta ei kui-
tenkaan yhtynyt perustuslakivaliokunnan nä-
kemykseen vaan katsoi (TaVM 3/1998 vp), 
että hallituksen esittämä nimitysmenettely 
sopii paremmin valtioelinten toimivallan ja-
koon, jonka mukaan tasavallan presidentti ja 
valtioneuvosto käyttävät niille säädettyä toi-
meenpanovaltaa. 

Edellä mainitut perustuslakivaliokunnan 
kannanotot näkyivät myös perustuslakiuudis-
tukseen johtaneessa hallituksen esityksessä, 
jossa juuri niihin viitaten todettiin määreen 
”eduskunnan takuulla ja hoidossa” säilyttä-
misellä asetettavan vaatimuksia siitä, miten 
Suomen Pankkia koskevaa lainsäädäntöä on 
vastaisuudessa kehitettävä. Hallituksen esi-
tystä koskeneessa mietinnössään perustusla-
kivaliokunta nimenomaisesti yhtyi tähän kä-
sitykseen (PeVM 10/1998 vp). 

Viimeksi nimitystoimivaltaa koskevaan 
kysymykseen on ottanut kantaa eduskunnan 
talousvaliokunta, joka huomautti, että perus-
tuslaki ei edellytä Suomen Pankin johtokun-
nan jäseniä koskevan nimitystoimivallan 
kuuluvan tasavallan presidentille. Niin ikään 
valiokunta totesi, että Suomen Pankin toimi-
minen eduskunnan ”takuulla ja hoidossa” ei 
viimeisimpien nimitysmenettelyjen yhtey-
dessä ole toteutunut parhaalla mahdollisella 
tavalla. Tämän vuoksi valiokunta katsoi, että 
johtokunnan jäsenten nimitysmenettelyä tu-
lee selkiyttää ja ottaa siinä huomioon perus-
tuslain henki, joka korostaa eduskunnan pää-
tösvallan lisäämistä (TaVM 15/2002 vp). 

Ennen perustuslakiuudistusta tasavallan 
presidentin virkanimitystoimivallasta säädet-
tiin hallitusmuodon 87 §:ssä varsin yksityis-
kohtaisesti. Kyseisessä säännöksessä luetel-
tiin erikseen joukko virkoja, joihin tasavallan 
presidentti nimitti, minkä lisäksi säännökses-
sä mainittiin, että presidentti nimitti ”sen 
mukaan kuin lailla tai asetuksella erikseen 
säädettiin” muut keskushallinnon ylimmät 
virkamiehet. Virkanimityksiä koskeva yleis-
toimivalta oli kuitenkin hallitusmuodossa 
osoitettu valtioneuvostolle. 

Hallitusmuodon 88 §:n 3 momentin mu-
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kaan valtioneuvosto nimitti muut valtion vir-
kamiehet, mikäli nimittämisoikeutta ei ollut 
pidätetty presidentille tai uskottu muulle vi-
ranomaiselle. 

Uudistettaessa perustuslakia hallitusmuo-
don sisältämiä säännöksiä tasavallan presi-
dentin virkanimitystoimivallasta pidettiin 
tarpeettoman yksityiskohtaisina. Uudistuksen 
tavoitteeksi esitettiinkin tältä osin se, että 
presidentti nimittäisi suoraan perustuslain no-
jalla vain kaikkein korkeimpiin valtionhal-
linnon virkoihin sekä virkoihin, joiden koh-
dalla nimitysvalta on erityisestä syystä perus-
teltua osoittaa presidentille. Muilta osin ta-
voitteena oli yleispiirteinen sääntely, jotta 
virkanimitysvallan tarkoituksenmukaisesta 
jaosta presidentin ja muiden viranomaisten 
kesken voitaisiin säätää tavallisella lailla. 

Perustuslakiesityksen yksityiskohtaisissa 
perusteluissa pitkälti toistetaan yleisperuste-
luissa esitetyt näkökohdat niistä tekijöistä, 
joiden perusteella virkanimitysvalta on suo-
raan perustuslaissa osoitettu tasavallan presi-
dentille: ”Ehdotuksessa on lähdetty siitä, että 
perustuslain tasolla tasavallan presidentin 
nimitysvaltaa koskeva sääntely rajattaisiin 
koskemaan vain korkeimpia valtionhallinnon 
virkoja sekä virkoja, joihin nimittäminen on 
perusteltua osoittaa presidentin tehtäväksi 
hänen valtio-sääntöisen asemansa takia.” 

Perustuslakiesityksen perusteluissa ei kui-
tenkaan nimenomaisesti lausuta mitään niistä 
näkökohdista, joiden mukaan virkanimitys-
toimivaltaa järjestellään lain tasolla. Sen si-
jaan perustuslakiesitystä koskenut perustus-
lakivaliokunnan mietintö sisälsi tätä kysy-
mystä koskevan linjauksen: 

”Presidentin nimitysvallan piiriin tulee esi-
tyksen perusperiaatteiden mukaisesti osoittaa 
lailla vain sellaisia virkoja, joihin nimittämi-
nen on presidentin valtiosääntöisen aseman 
tai hänelle kuuluvien tehtävien vuoksi taikka 
asianomaisen viran riippumattomuuteen liit-
tyvistä tai muista vastaavista erityisistä syistä 
perusteltua. Näiden periaatteiden mukaista 
on, että valtioneuvosto nimittää ministeriöi-
den kansliapäälliköitä lukuun ottamatta val-
tioneuvoston virkamiehet samoin kuin viras-
tojen päälliköt ja muut keskushallinnon 
ylimmät virkamiehet, jollei nimitysvaltaa ole 
joihinkin virkoihin liittyvistä erityisistä syistä 
perusteltua osoittaa presidentille tai muulle 

viranomaiselle. Hallituksen tulee ottaa nämä 
periaatteet asianmukaisesti huomioon tarkis-
tettaessa virkanimitysvaltaa koskevaa säänte-
lyä perustuslakiuudistuksen johdosta.” 
(PeVM 10/1998 vp).  

Suomen osallistumisesta talous- ja rahaliit-
toon johtuneet muutokset pankkivaltuutettu-
jen tehtävissä ovat heikentäneet Suomen 
Pankin kytkentää eduskuntaan. Eduskunnan 
ja Suomen Pankin välisiä yhteyksiä onkin 
tästä syystä eri tavoin pyritty vahvistamaan. 
Suomen Pankista annetun lain 14 §:n 4 mo-
mentin mukaan pääjohtaja ja muut johtokun-
nan jäsenet ovat velvollisia säännöllisesti an-
tamaan pankkivaltuustolle selvityksiä raha-
politiikan toteuttamisesta ja muusta pankin 
toiminnasta. Niin ikään mainitun lain 11 §:n 
1 momentin 5 kohdan mukaan pankkival-
tuuston tehtävänä on myös tarvittaessa antaa 
eduskunnalle kertomuksia rahapolitiikan to-
teuttamisesta ja muusta pankin toiminnasta. 
Tällä tavoin eduskunnalla on mahdollisuus 
osallistua ajankohtaiseen keskusteluun. 
Säännöksessä tarkoitetun tarpeen määrittelee 
pankkivaltuusto. Näiden uudistusten lisäksi 
on kuitenkin eduskunnan aseman turvaami-
seksi edellä kuvatun mukaisesti usealta tahol-
ta esitetty Suomen Pankin johtokunnan ni-
mittämisvallan osoittamista eduskunnalle tai 
eduskunnan valitsemille pankkivaltuutetuille. 
Myös eduskunnan perustuslakivaliokunta on 
kahteen otteeseen ottanut kantaa nimittämis-
vallan siirtämisen puolesta. Sama näkemys 
heijastuu välillisesti myös perustuslakiuudis-
tuksen esitöissä. 

Esityksessä ehdotetaan Suomen Pankin 
johtokunnan jäsenten nimitysmenettelyä 
muutettavaksi  siten, että siinä otettaisiin 
huomioon eduskunnan taholta esiin tulleet 
kehittämistarpeet, Suomen Pankin riippuma-
ton asema osana Euroopan keskuspankkijär-
jestelmää, perustuslain vaatimus pankin toi-
mimisesta eduskunnan hoidossa ja perustus-
lain periaatteet valtioelinten toimivallasta 
virkanimitysasioissa. Ehdotuksen mukaan 
johtokunnan jäsenet puheenjohtajaa lukuun 
ottamatta nimittäisi pankkivaltuusto. Tämä 
vahvistaisi pankkivaltuuston asemaa ja ko-
rostaisi pankin toimimista eduskunnan hoi-
dossa erillään säännönmukaisesta valtionhal-
linnosta. Tällaista ratkaisua puoltaisi niin 
ikään se, että nimitysvaltaa käyttävä pankki-
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valtuusto on pankin oma toimielin, mikä 
osaltaan korostaisi kansalliselta keskuspan-
kilta perustamissopimuksesa edellytettyä 
riippumattomuutta osana Euroopan keskus-
pankkijärjestelmää. Nimitysvalta olisi johto-
kunnan puheenjohtajan osalta kuitenkin pe-
rusteltua säilyttää edelleen tasavallan presi-
dentillä. Menettely korostaisi johtokunnan 
puheenjohtajan riippumattomuutta ja viran-
haltijan korkeaa asemaa. 

 
2.3.4. Rahoitustarkastuksen johtajan ni-

mittäminen  

Rahoitustarkastuksesta annetun lain 11 §:n 
2 momentin mukaan Rahoitustarkastuksen 
johtajan nimittää tasavallan presidentti. Tätä 
aikaisemman lain mukaista menettelyä ei 
Rahoitustarkastusta koskevaa 1 päivänä hei-
näkuuta 2003 voimaan tullutta uutta lakia 
säädettäessä ehdotettu muutettavaksi, koska 
kysymyksen katsottiin olevan yhteydessä sii-
hen, millaiseen lainsäädännölliseen ratkai-
suun Suomen Pankin johtokunnan jäseniä 
koskevan nimittämistoimivallan osalta pää-
dytään. Lakiehdotuksen käsittelyn yhteydes-
sä eduskunnan perustuslakivaliokunta kui-
tenkin edellytti, että Rahoitustarkastuksen 
johtajan nimitysmenettely otetaan arvioita-
vaksi selvitettäessä Suomen Pankin johto-
kunnan jäsenten nimittämisen uudistamista 
(PeVL 67/2002 vp). Myös talousvaliokunta 
oli jo aiemmin katsonut, että päädyttäessä 
esittämään Suomen Pankin johtokunnan jä-
senten nimittämismenettelyn uudistamista, 
tulee samassa yhteydessä harkita vastaavaa 
muutosta myös Rahoitustarkastuksen johta-
jan kohdalla (TaVM 15/2002 vp). 

Rahoitustarkastus on hallinnollisesti järjes-
tetty Suomen Pankin yhteyteen.  Rahoitus-
tarkastuksesta annetun lain mukaan Rahoi-
tustarkastuksen hallintoon sovelletaan kysei-
sen lain lisäksi Suomen Pankista annettua la-
kia ja muita Suomen Pankkia koskevia sään-
nöksiä, jollei Rahoitustarkastuksesta annetus-
sa laissa toisin säädetä. Pankkivaltuustolla on 
Rahoitustarkastuksen hallinnossa sille erik-
seen säädetyt tehtävät, muun muassa toimi-
valta nimittää Rahoitustarkastuksen johto-
kunnan jäsenet. Rahoitustarkastuksen johtaja 
on nimittämistoimivaltaa koskevan järjeste-
lyn osalta tähän asti rinnastettu Suomen Pan-

kin johtokunnan jäseneen. Tähän nähden oli-
si luontevaa, että Rahoitustarkastuksen johta-
jan nimittäisi jatkossakin sama taho, joka 
nimittää Suomen Pankin johtokunnan jäse-
net. Esityksessä ehdotetaankin, että Rahoitus-
tarkastuksen johtajan nimittämisvalta annet-
taisiin pankkivaltuustolle.  

 
 

2.3.5. Valtiovarainministeriön oikeus 
saada tietoja 

Rahoitusmarkkinoiden sääntelyn ja val-
vonnan ja siten kaikkien rahoitusmarkkinavi-
ranomaisten toiminnan yhteisenä päätavoit-
teena on rahoitusjärjestelmän vakauden ja 
häiriöttömän toiminnan turvaaminen. Mah-
dollisuudet tämän tavoitteen toteuttamiseen 
riippuvat keskeisesti rahoitusmarkkinoiden 
tilaa koskevien tietojen saattamisesta katta-
vasti ja oikea-aikaisesti kaikkien rahoitusjär-
jestelmän vakaudesta ja toimivuudesta vas-
taavien viranomaisten tietoon sekä näiden 
tietojen perusteella tapahtuvasta viranomais-
ten yhteistoiminnasta. 

Voimassa olevaan lakiin ei sisälly säännös-
tä, joka oikeuttaisi valtiovarainministeriön 
saamaan Suomen Pankilta suoraan pankin 
hallussa olevia, muuten salassa pidettäviä tie-
toja seikoista, jotka saattavat vaarantaa rahoi-
tusmarkkinoiden vakauden tai aiheuttaa va-
kavia häiriöitä rahoitusjärjestelmän toimin-
nassa. Tällaisten tietojen saaminen oikea-
aikaisesti suoraan Suomen Pankilta olisi tär-
keää ottaen huomioon ministeriön tehtävät 
rahoitusmarkkinoiden toimivuuden turvaami-
sessa. Ilmoitettavia tietoja olisivat esimerkik-
si vakavat häiriöt maksu- ja selvitysjärjes-
telmien toiminnassa ja sellaiset koko rahoi-
tusmarkkinoiden kannalta merkittävän ko-
koisessa talletuspankissa ilmenevät vakava-
raisuus- tai maksuvalmiusongelmat, joiden 
voidaan arvioida vaarantavan sen toiminnan 
jatkuvuuden ja antavan siten aihetta harkita 
hätärahoituksen tai julkisen pääomatuen 
myöntämistä. Lakiin olisikin otettava tieto-
jensaantioikeudesta nimenomainen säännös, 
joka osaltaan varmistaisi rahoitusmarkkinois-
ta vastaavien viranomaisten yhteistyön riittä-
vän aikaisessa vaiheessa. 
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2.3.6. Sisäpiirisäännökset 

Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 
eduskuntakäsittelyssä eduskunnan hallintova-
liokunta totesi mietinnössään 20/1998 vp, et-
tä sisäpiirisääntelyn piiriin tulisi ulottaa 
kaikki ne virkamiehet, joiden tehtäviin kuu-
luu säännönmukaisesti tai ainakin toistuvasti 
käsitellä julkistamatonta, herkkää taloudellis-
ta tietoa. Tällaisen tiedon käsittely tapahtuu 
paljolti asiantuntijatasolla, eikä kaikki tieto 
sellaisenaan edes välttämättä päädy niille 
virkamiehille, joita lain 6 §:n mukainen il-
moitusvelvollisuus koskee. Valiokunta kiin-
nitti tähän seikkaan vakavaa huomiota ja kat-
soi, että on ryhdyttävä erikseen lainvalmiste-
lutoimenpiteisiin sanotun kysymyksen joh-
dosta. 

Pankkivaltuusto ja johtokunta ovat vahvis-
taneet osaltaan sisäpiirin ohjeet pankin koko 
henkilökunnalle. Pankkivaltuuston vahvista-
mina ne ovat sitovia mainitussa 6 §:ssä lue-
telluille pankin ylimmille virkamiehille. Joh-
tokunta on vahvistanut ohjeet saman sisältöi-
sinä koskemaan muuta henkilökuntaa suosi-
tuksen luonteisina eettisinä ohjeina. Vuoden 
2003 alusta voimaan tulleissa nykyisissä oh-
jeissa on rajoitettu sijoitustoiminnan ilmoi-
tusvelvollisuutta niin, että se koskee lähinnä 
vain sellaista sijoitusomaisuutta, joka on ver-
raten likvidissä muodossa ja jota koskevan 
sisäpiiritiedon oikeudeton hyödyntäminen tu-
lisi siten lähinnä kysymykseen yksityisiä si-
joituspäätöksiä tehtäessä. 

Vaikka Suomen Pankin muodollinen pää-
tösvalta rahapolitiikassa lakkasi Suomen 
vuonna 1999 liityttyä Euroopan talous- ja ra-
haliittoon ja Suomen Pankin tultua osaksi 
Euroopan keskuspankkijärjestelmää, käsitel-
lään pankissa edelleenkin hyvin laajasti sisä-
piirin tietoja eli sellaista herkkää julkistama-
tonta taloudellista tietoa, jota voidaan oi-
keudettomasti käyttää omaksi tai toisen hy-
väksi taikka tämän haitaksi taloudellisesti. 
Tällaista tietoa käsitellään esimerkiksi sil-
loin, kun pankin virkamiehet osallistuvat Eu-
roopan keskuspankin neuvoston tai perustet-
tujen, euromaiden kansallisten keskuspank-
kien edustajista koostuvien komiteoiden ja 
alatyöryhmien kokouksissa käsiteltävien asi-
oiden valmisteluun. Erilaisia aggregaatti-
tasonkin tietoja, esimerkiksi tilastotietoja ke-

rättäessä ja käsiteltäessä saattaa suoraan tai 
yhdistelemällä myös ilmetä sellaisia tietoja, 
joita voidaan taloudellisesti hyödyntää ennen 
niiden yleistä julkistamista. Rahoitusmarkki-
noiden valvontatehtävään liittyen pankki saa 
erittäin herkkiä tietoja rahoitusmarkkinoiden 
ja siellä toimivien tilasta sekä luottamuksel-
listen yrityskyselyjen myötä muistakin elin-
keinosektoreista yrityssalaisuuksiin asti. 

Sisäpiiritiedon sisällön ja luonteen muut-
tuminen yhdistettynä pankin sisäisten tietoja 
informaatiojärjestelmien merkittävään kehit-
tymiseen viimeisten vuosien aikana ovat joh-
taneet siihen, että sisäpiirin henkilöiden tark-
ka yksilöiminen on muodostunut melko han-
kalaksi tehtäväksi. Erilaisten toimintoketju-
jen, projektien ja muiden joustavien poik-
kiorganisatoristen toimintamallien lisäänty-
nyt käyttö on entisestään korostanut tätä 
pulmaa. 

Jo Suomen Pankin virkamiehistä annettua 
lakia säädettäessä oli ilmeistä, että ilmoitus-
velvollisuuden rajaaminen vain ylimpiin vir-
kamiehiin merkitsee ajan oloon valvonnan 
tehon heikentymistä tyydyttäessä muun hen-
kilöstön osalta vapaaehtoisuuteen ilmoituk-
sissa. Varsin merkittävä osa ainakin asiantun-
tijavirkamiehistä käsittelee joko säännönmu-
kaisesti tai usein sisäpiirin tietoja taikka heil-
lä on ainakin halutessaan siihen mahdolli-
suus. Näiden virkamiesten kuuluminen il-
moitusvelvollisuuden piiriin ylimpien virka-
miesten tapaan olisi hyvin perusteltua. Selvää 
kuitenkin on, että näiden virkamiesten lu-
kuisten ja hyvinkin erilaisten virkanimikkei-
den sisällyttäminen lain tasoiseen säännök-
seen ja sen ajan tasalla pitäminen lakia muut-
tamalla ei ole tarkoituksenmukaista. 

Myös EKP:n oma ja sen euroalueen kes-
kuspankkeihin kohdistunut sisäpiirin säänte-
lytarve on johtamassa siihen, että Suomen 
Pankissa käytössä olevan nykyjärjestelmän 
juridista perustaa tulee merkittävästi kehittää. 

 
2.3.7. Suomen Pankin oikeus saada ja an-

taa eläketurvaa koskevia tietoja 

Valtion eläkelakiin ja perhe-eläkelakiin on 
vuonna 2002 otettu säännökset valtion eläke-
turvan toimeenpanossa välttämättömien tie-
tojen saamisesta valtion eläkejärjestelmän 
käytettäväksi. Samalla on säädetty myös, 
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missä tapauksissa tietoja voidaan luovuttaa 
muille sosiaalivakuutusta toimeenpaneville ja 
työnantajille ilman asianomaisen suostumus-
ta, sekä tietojen vaihdosta valtion viranomai-
sorganisaation työnantajien ja valtiokonttorin 
välillä. 

Esityksessä ehdotetaan, että Suomen Pan-
kin eläketurvan toimenpanoon liittyvien tie-
tojen saamista ja luovuttamista koskevat 
säännökset yhtenäistettäisiin vastaamaan val-
tion eläkelain ja perhe-eläkelain säännöksiä. 

 
 

3.  Esityksen vaikutukset  

3.1. Taloudelliset vaikutukset 

3.1.1. Vaikutukset julkiseen talouteen 

Esityksen mukaan Suomen Pankista annet-
tua lakia muutettaisiin siten, että pankin oi-
keutta tehdä varauksia kavennettaisiin hie-
man. Lisäksi tilikauden tulos tulisi siirtää ko-
konaan valtiolle, jollei toisenlaiseen tulonja-
koon ole perusteita. 

Voimassa olevaa lakia säädettäessä oli vie-
lä avoinna eurojärjestelmän yhteisen rahoi-
tustulon jakamiseen liittyviä käytännön ky-
symyksiä. Nyt asia on ratkaistu ja vuosina 
2003—2007 siirrytään asteittain pääoma-
avainten mukaiseen jakoon. Siirtymämenet-
telystä johtuen Suomen Pankin tulot voivat 
alkuvuosina jopa laskea, mutta siirtymäajan 
kuluessa Suomen Pankin saama rahoitustulo 
kasvaa verrattuna talous- ja rahaliittoa edel-
tävään aikaan, koska Suomessa seteleiden 
suhteellinen osuus oli tuolloin eurojärjestel-
män alhaisin. Jos seteleiden määrä pysyisi 
nykyisentasoisena, Suomen Pankin saama 
rahoitustulo kasvaisi vallitsevalla korkotasol-
la noin 90 miljoonaa euroa vuodessa. Sa-
manaikaisesti seteleiden käyttö maksuväli-
neinä euroalueella saattaa tosin vähentyä ja 
rahoitustulon määrä laskea myös Suomessa. 

Suomen Pankin tulos, jossa ei ole otettu 
huomioon valuuttakurssimuutoksista ja arvo-
papereista syntyneitä voittoja ja hintaeroja, 
on viime vuosina vaihdellut noin 160 ja 350 
miljoonan euron välillä. Tulos on supistunut 
viime vuosina. Syinä ovat ennen kaikkea ol-
leet markkinakorkojen alhaisuus ja euroon 
siirtymisen aiheuttamat tilapäiset kustannuk-

set. Valtiolle Suomen Pankki on siirtänyt 
vuosien 2000—2002 tuloksista 129, 99 ja 
81 miljoonaa euroa. Tulevina vuosina esityk-
sen mukainen tulonjako johtaisi siihen, että 
valtiolle kertyisi Suomen Pankin tuloksesta   
vuosittain noin 150—250 miljoonaa euroa. 
Kasvu nykykäytäntöön olisi keskimäärin ar-
violta noin 100—150 miljoonaa euroa vuo-
dessa. 

 
 

3.1.2. Vaikutukset yrityksiin 

Rahoitusmarkkinoiden ja niiden infrastruk-
tuurin integroituminen ja erilaisten rahoitus-
instituutioiden lisääntyminen sekä näiden vä-
listen riippuvuuksien monimutkaistuminen 
korostaa muutosalttiutta ja haavoittuvuutta 
rahoitusmarkkinoiden toiminnoissa, likvidiy-
dessä ja tehokkuudessa. Kehitys saattaa myös 
lisätä järjestelmien systeemihäiriöitä, jotka 
samalla koskisivat useampaa EU:n jäsenmaa-
ta. Euroopanlaajuinen yhteensopivuus ja te-
hokas toiminta edellyttää yhteisiä standardeja 
ja toimintamalleja. Euroopan keskuspankin 
antamiin suuntaviivoihin ja ohjeisiin perus-
tuvat Suomen Pankin määräystenantovaltuu-
det maksu- ja selvitysjärjestelmää ylläpitä-
välle tai siihen osallistuvalle yhteisölle lisää-
vät markkinoiden vakautta ja tehokkuutta, 
josta järjestelmien käyttäjät viime kädessä 
hyötyvät. 

Järjestelmien hallinnon, sisäisen valvonnan 
tai riskienhallinnan toiminnallisia yksityis-
kohtia koskevien mahdollisten määräysten 
taloudellisia vaikutuksia on vaikea etukäteen 
ennakoida. Lisääntyvän tehokkuuden ja luo-
tettavuuden myötä käyttökustannukset laske-
vat pitkällä aikavälillä, mutta siirtymävai-
heessa on odotettavissa muutoskustannuksia. 
Viranomaisten ohjeilla ja määräyksillä pyri-
tään etenkin kriisi- ja muissa poikkeustilan-
teissa rajoittamaan osapuolten riskejä ja me-
netyksiä sekä yhteiskunnalle mahdollisesti 
kannettavaksi tulevia vastuita. 

 
 

3.1.3. Organisaatio- ja henkilöstövaiku-
tukset 

Esityksellä ei ole välittömiä organisaatio- 
tai henkilöstövaikutuksia. 
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4.  Asian valmiste lu 

Esitys on valmisteltu valtiovarainministeri-
ön 8 päivänä tammikuuta 2003 asettamassa 
työryhmässä. Pankkivaltuusto, Suomen Pan-
kin johtokunta ja pankin tilintarkastajat ovat 
antaneet työryhmämuistiosta (VM 11/2003) 
lausunnon. Lausunnon ovat antaneet myös 
oikeusministeriö, Suomen Pankkiyhdistys ja 
Automatia Pankkiautomaatit Oy.  

Jäsenvaltioiden viranomaisten velvollisuu-
desta kuulla Euroopan keskuspankkia suun-
nitelmista lainsäädännöksi annetun neuvos-
ton päätöksen (98/415/EY) 2 artiklan 1 koh-
dan mukaan jäsenvaltioiden viranomaisten 
on kuultava Euroopan keskuspankkia suunni-
telmista lainsäädännöksi sen toimivaltaan pe-
rustamissopimuksen mukaisesti kuuluvilla 
aloilla. Euroopan keskuspankkia on kuultava 
erityisesti muun muassa niiden kysymysten 
osalta, jotka koskevat kansallista keskus-
pankkia. Tämän vuoksi esityksestä on pyy-
detty Euroopan keskuspankin lausunto. 

Pankkivaltuusto, Suomen Pankin johtokun-
ta ja tilintarkastajat vastustivat lausunnois-
saan pankin oman pääoman määrää, varauk-
sia ja voiton käyttöä koskeviin säännöksiin 
ehdotettuja muutoksia. 

Euroopan keskuspankki antoi asiassa lau-
sunnon 15 päivänä lokakuuta 2003. EKP kat-
soo, että ehdotetun Suomen Pankin kantara-
haston pienentämisen, voitonjakosäännöksen 

muuttamisen ja varausten teon rajoittamisen 
yhteisvaikutuksena Suomen Pankin taloudel-
linen asema heikkenee. EKP:n mielestä eh-
dotuksella loukataan perustamissopimuksen 
108 artiklan mukaista kansallisten keskus-
pankkien taloudellisen riippumattomuuden 
periaatetta Suomen Pankin osalta ja ehdotus 
on siksi perustamissopimuksen ja sen tavoit-
teiden vastainen. EKP katsoo myös, että eh-
dotetut laajennukset Suomen Pankin nor-
minantovaltaan eivät ole riittäviä, vaan nor-
minantovallan tulisi kattaa kaikki kansallisia 
keskuspankkeja sitovat EKP:n säädökset. 

Lakiehdotusta on lausuntojen antamisen 
jälkeen tarkistettu siten, että varojen tuloutus-
ta Suomen Pankin rahastoista valtiolle ei to-
teuteta. Ehdotukseen on myös lisätty säännös 
siitä, että pankkivaltuusto voisi Euroopan 
keskuspankkitehtävien hoidon turvaamiseksi 
päättää Suomen Pankin voiton käyttämisestä 
lain mukaisesta pääsäännöstä poikkeavasti. 
EKP:n Suomen Pankin norminantovaltaan 
ehdottamat laajennukset ovat muun muassa 
perustuslain 80 §:n säännös huomioon ottaen 
ongelmallisia, eikä ehdotusta ole näiltä osin 
katsottu voitavan tarkistaa. Myöskään vara-
uksia koskevia säännösehdotuksia ei ole tar-
kistettu. 

Muut lausunnoissa esitetyt näkökohdat on 
otettu esityksessä suurimmalta osalta huomi-
oon. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1.  Lakiehdotusten perustelut  

1.1. Laki Suomen Pankista 

5 §. Toimivaltuudet. Voimassa olevan 
säännöksen 1 momentin 6 kohdan mukaan 
Suomen Pankki voi tehtäviensä hoitamiseksi 
antaa pankeille ja muille rahalaitoksille sekä 
vastaaville yhteisöille rahan käsittelyä kos-
kevia määräyksiä ja ohjeita. Säännöksen mu-
kainen määräysten ja ohjeiden kohdejoukon 
määrittely ei vastaa voimassa olevan luotto-
laitoslainsäädännön käsitteistöä. Maininta 
pankeista ja muista rahalaitoksista ehdotetaan 
korvattavaksi luottolaitostoiminnasta annetun 
lain 2 §:n mukaisella luottolaitoksella. Sa-
malla säännöksen tarkoittaman kohdejoukon 
määrittelyä laajennettaisiin käsittämään 
muutkin Suomen rahahuoltotehtävissä toimi-
vat yhteisöt. 

Suomen Pankki ei tarvitse ohjeiden anta-
miseen laissa nimenomaisesti säädettyä val-
tuutta. Maininta ohjeiden antamisesta ehdote-
taan poistettavaksi säännöksestä. 

Vuoden 2001 aikana Suomen rahahuolto-
järjestelmä uudistettiin kokonaisuudessaan 
siten, että pankit ja pankkiryhmittymät kes-
kittivät rahahuoltonsa hallinnoinnin ja kehit-
tämisen omistamalleen, tarkoitusta varten pe-
rustetulle yhtiölle. Tämä yhtiö on nyt raha-
huoltojärjestelmässä Suomen Pankin ainoa 
asiakas. Suomen Pankki on tehnyt yhtiön 
kanssa rahahuoltosopimuksen eli eurojen ti-
laus- ja toimitusjärjestelmäsopimuksen. Yh-
tiö ostaa omistajapankkiensa konttoreiden ja 
asiakkaiden rahantilausten ja –palautusten 
kuljetukset sekä laskentakeskuspalvelut ali-
hankkijoinaan toimivilta arvokuljetus- ja ra-
ha-huoltoyhtiöiltä. Laskentakeskuksia näillä 
on koko maassa yhteensä noin 20. Lisäksi 
eräät kaupan keskusliikkeet ovat perustaneet 
tai ovat aikeissa perustaa omia laskentakes-
kuksia. Ehdotetun säännöksen tarkoituksena 
on varmistaa, että Suomen Pankin rahahuol-
toa koskeva määräystenanto-oikeus koskee 
myös tällä tavoin ulkoistettua toimintaa ja 
myös mahdollisia vastaisuudessa toteutetta-
via siihen verrattavia järjestelyjä. 

Perustamissopimuksen 106 artiklan 1 koh-

dan mukaan Euroopan keskuspankilla on yk-
sinoikeus antaa lupa setelien liikkeeseen las-
kemiseen yhteisössä. EKP ja kansalliset kes-
kuspankit voivat laskea liikkeeseen seteleitä. 
Ainostaan EKP:n ja kansallisten keskus-
pankkien liikkeeseen laskemat setelit ovat 
laillisina maksuvälineinä kelpaavia seteleitä 
yhteisössä. 

Euron käyttöönoton yhteydessä Suomen 
Pankki on joutunut panemaan täytäntöön yh-
teisön lainsäädäntöön perustuvaa rahahuol-
tosektoria koskevaa teknisluonteista säännös-
töä. Euroopan unionin neuvosto on antanut 
28 päivänä kesäkuuta 2001 asetuksen (EY) 
N:o 1338/2001 euron väärentämisen torjun-
nan edellyttämistä toimenpiteistä. Asetuksen 
mukaan luottolaitokset ja kaikki muut laitok-
set, jotka osallistuvat setelien ja metalliraho-
jen ammattimaiseen lajitteluun ja levittämi-
seen, ovat velvollisia poistamaan liikkeestä 
kaikki vastaanottamansa setelit ja metallira-
hat, jotka ne tietävät vääriksi tai joita ne riit-
tävin perustein olettavat vääriksi. Tämä kos-
kee myös niitä valuutanvaihtopisteitä, joiden 
toimintaan kuuluu eri valuuttamääräisten se-
telien tai metallirahojen vaihto. Väärät tai 
vääriksi oletetut rahat on toimitettava viipy-
mättä toimivaltaisille kansallisille viranomai-
sille. Jäsenvaltioiden on asetuksen mukaan 
säädettävä tehokkaita, oikeasuhtaisia ja va-
kuuttavia seuraamuksia velvollisuuksien lai-
minlyönnistä ja annettava asetuksen sovelta-
misen edellyttämät lait, asetukset ja hallin-
nolliset määräykset. Jäsenvaltioiden on myös 
nimettävä toimivaltaiset kansalliset viran-
omaiset. Suomessa toimivaltaisiksi viran-
omaisiksi on nimetty Suomen Pankki ja kes-
kusrikospoliisi. 

Asetuksen säännösten toimeenpanemiseksi 
Suomen Pankki on korostanut joulukuussa 
2001 Suomen Pankista annetun lain 5 §:n 
1 momentin 6 kohdan perusteella antamal-
laan ohjeella, että asetuksen tarkoituksen to-
teuttamista varten on tarkastettava asianmu-
kaisesti  teknisin  apuvälinein  kaikkien  vas-
taanotettujen euroseteleiden ja -metal-
lirahojen aitous ja toimitettava ne tarpeen 
vaatiessa viipymättä poliisiviranomaiselle 
edelleen keskusrikospoliisille toimitettaviksi. 
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Suomen Pankin määräystenanto-oikeus ra-
hahuollossa olisi edelleenkin lähinnä Suomen 
Pankista annettuun lakiin perustuvaa luon-
teeltaan teknistä tai Euroopan yhteisöjen sää-
döksiin perustuvaa, yksityiskohtia koskevaa 
toimeenpanevaa sääntelyä, johon ei liity 
merkittävää harkintavallan käyttöä. Määrä-
yksiä antaessaan Suomen Pankki joutuu ot-
tamaan huomioon rahahuoltotehtävissä toi-
mivien yhteisöjen kanssa tekemänsä voimas-
sa olevat yksityisoikeudelliset sopimukset. 

Pykälään ehdotetaan lisättäväksi säännös, 
jonka mukaan Suomen Pankki voisi antaa 
eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä 
selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain 
(1084/1999) 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettua maksu- ja selvitysjärjestelmää yl-
läpitävälle tai siihen osallistuvalle yhteisölle 
sellaisia järjestelmän hallinnon, sisäisen val-
vonnan tai riskienhallinnan toiminnallisia yk-
sityiskohtia koskevia määräyksiä, joita Eu-
roopan keskuspankin antamien suuntaviivo-
jen tai ohjeiden taikka asetusten täytäntöön-
pano edellyttää. 

Euroopan keskuspankin Suomen Pankille 
asettamia maksu- ja selvitysjärjestelmiä kos-
kevia velvoitteita ei voida aina toteuttaa so-
pimusjärjestelyillä pankkisektorin ja muiden 
luottolaitosten kanssa vaan Suomen Pankilla 
on oltava tarvittaessa mahdollisuus turvautua 
määräyksenanto-oikeuteen, jotta keskus-
pankkia sitovat EKP:n suuntaviivat ja pää-
tökset saadaan kaikissa olosuhteissa pantua 
määräajassa täytäntöön. Suomi on hyväksy-
mällä perustamissopimuksen sitoutunut toi-
mimaan siten, että keskuspankki voi noudat-
taa EKP:n sitovia säädöksiä. Tämän toteut-
tamiseksi Suomen Pankille annettaisiin mää-
räysten anto-oikeus, sillä turvautuminen pel-
kästään sopimusjärjestelyihin kohderyhmien 
kanssa merkitsee riskiä, että Suomen Pankki 
ei voi noudattaa velvoitteitaan. Määräyste-
nannon tarkoituksena olisi edistää maksu- ja 
selvitysjärjestelmien luotettavuutta ja tehok-
kuutta. 

Suomen Pankin norminantovaltaa voidaan 
perustella sillä, että EKPJ:n tehtäviin kuulu-
vissa asioissa on perusteltua osoittaa tarvitta-
vien laki- ja asetustasoa alempien säädösten 
antaminen juuri Suomen Pankin tehtäväksi, 
koska Suomen Pankki on jo perustamissopi-
muksen nojalla osa EKPJ:tä. Täydentävinä 

seikkoina voidaan ottaa huomioon muun mu-
assa se, että tässä tapauksessa toimijana on 
alan asiantuntijaviranomainen, sääntely koh-
distuu vain suppeaan kohdejoukkoon ja sii-
hen liittyy rahaliiton toimeenpanoon kytkey-
tyviä ammatillisiksi luonnehdittavia erityis-
piirteitä. Norminantovaltuus koskisi seikkoja, 
jotka ovat tarpeellisia tai välttämättömiä, jot-
ta Suomen Pankki voi hoitaa lakisääteistä 
tehtäväänsä huolehtia maksu- ja muun rahoi-
tusjärjestelmän luotettavuudesta ja tehok-
kuudesta sekä osallistua sen kehittämiseen. 

Direktiiveistä EKP:n suuntaviivat ja EKP:n 
päätökset poikkeavat siinä, että ne kohdistu-
vat kansalliseen keskuspankkiin eivätkä yksi-
löimättömään viranomaiseen. Antaessaan 
suuntaviivojen täytäntöönpanoa koskevan 
määräyksen Suomen Pankki olisi sidottu 
suuntaviivojen sisältöön sellaisenaan. Nor-
minantovaltuudet sidottaisiin siten EKP:n 
norminantoon ja norminantovaltuuksien käy-
tön edellytyksenä olisi, että norminanto on 
välttämätöntä EKP:n antamien suuntaviivo-
jen tai ohjeiden taikka asetusten täytäntöön 
panemiseksi. 

Norminannon kohteina olisivat rahoitus-
markkinoilla toimivat maksu- ja selvitysjär-
jestelmien suomalaiset järjestelmien ylläpitä-
jät ja niihin osallistuvat yhteisöt. Tällaisia 
järjestelmiä olisivat järjestelmät, jotka val-
tiovarainministeriö on eräistä arvopaperi- ja 
valuuttakaupan ehdoista annetun lain 2 §:n 
1 momentin 3 kohdan mukaisesti yhteisön 
hakemuksesta hyväksynyt selvityksen lopul-
lisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperi-
en selvitysjärjestelmissä annetun Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 
98/26/EY soveltamisalaan kuuluvaksi järjes-
telmäksi. Näitä järjestelmiä ovat tällä hetkel-
lä: 

 
Maksujärjestelmät: 
1) Suomen Pankin sekkitilijärjestelmä (jär-

jestelmän ylläpitäjä Suomen Pankki) 
2) Pankkien väliset online pikasiirrot ja se-

kit -järjestelmä (POPS System, järjestelmän 
ylläpitäjä Suomen Pankkiyhdistys) 

3) Pankkien välinen maksuliikennejärjes-
telmä (PMJ, järjestelmän ylläpitäjä Suomen 
Pankkiyhdistys) 

4) Osuuspankkien keskinäisiä maksuvel-
voitteita koskeva selvitysjärjestelmä (järjes-
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telmän ylläpitäjä Osuuspankkien Keskus-
pankki Oyj) 

5) Säästö- ja osuuspankkien maksuliikettä 
koskeva selvitysjärjestelmä (järjestelmän yl-
läpitäjä Aktia Säästöpankki Oyj) 

 
Selvitysjärjestelmät: 
1) Arvopaperikeskuksen OM – järjestelmä 

(järjestelmän ylläpitäjä Suomen Arvopaperi-
keskus Oy) 

2) Arvopaperikeskuksen RM – järjestelmä 
(järjestelmän ylläpitäjä Suomen Arvopaperi-
keskus Oy) 

3) Helsingin Pörssin selvitysjärjestelmä 
(järjestelmän ylläpitäjä Helsingin Arvopape-
ri- ja johdannaispörssi, selvitysyhtiö Oy) 

Pykälän rakennetta tarkistettaisiin siten, et-
tä säännökset edellä tarkoitetuista Suomen 
Pankin valtuuksista koottaisiin pykälän 
2 momenttiin. Voimassa olevasta 1 momen-
tista poistuisi siten 6 kohta. Pykälän 3 mo-
mentti vastaisi nykyistä 2 momenttia. 

8 §. Peruspääoma. 2 momentti. Pykälän 2 
momenttia muutettaisiin siten, ettei varara-
hastoa enää voitaisi käyttää kantarahaston 
korotukseen. Voimassa olevan lain säännöstä 
vararahaston käyttämisestä lain 21 §:ssä sää-
detyllä tavalla alijäämän kattamiseen ei muu-
tettaisi. 

11 §. Pankkivaltuuston tehtävät. Voimassa 
olevan säännöksen 2 momentin 1 kohdan 
mukaan pankkivaltuuston tehtävänä on tehdä 
esitys johtokunnan jäsenen viran täyttämises-
tä valtioneuvostolle. Lain 13 §:ään tehtäväksi 
ehdotetun muutoksen mukaan pankkivaltuus-
to nimittäisi johtokunnan puheenjohtajaa lu-
kuun ottamatta johtokunnan jäsenet itse. Pu-
heenjohtajan nimitysvalta olisi edelleen tasa-
vallan presidentillä. Tämän vuoksi säännöstä 
muutettaisiin siten, että pankkivaltuusto teki-
si valtioneuvostolle esityksen johtokunnan 
puheenjohtajan viran täyttämisestä. 

13 §. Johtokunta. 1 momentti. Pykälän 
1 momentissa säädettäisiin Suomen Pankin 
johtokunnan jäsenten kelpoisuusvaatimuksis-
ta ja nimitysmenettelystä.  

Johtokunnan jäsenen viran kelpoisuusvaa-
timukset olisivat virkaan soveltuva ylempi 
korkeakoulututkinto, hyvä perehtyneisyys 
rahatalouteen tai rahoitustoimintaan sekä 
käytännössä osoitettu johtamistaito ja johta-
miskokemus. Ehdotus vastaa valtionhallin-

non johtotehtävissä toimivien ylempien vir-
kamiesten kelpoisuusvaatimuksia. EKPJ:n ja 
EKP:n perussäännön 11.2 artiklassa on myös 
asetettu vastaavanlaisia kelpoisuusvaatimuk-
sia EKP:n johtokunnan jäsenille. 

Suomen Pankin tehtävät koostuvat yhtäältä 
viranomaistehtävistä muun muassa rahapoli-
tiikassa ja rahoitusmarkkinoiden vakauden 
edistämisessä ja toisaalta operatiivisista 
pankkitoimista. Johtamisen kannalta Suomen 
Pankki on siten asiantuntijaorganisaatio, jolla 
on myös operatiivisia toimintoja. Johtokun-
nan jäsenellä on tämän vuoksi oltava osoitet-
tu kyky johtaa ja kehittää tällaista organisaa-
tiota tehokkaasti ja asiantuntevasti. Yleisten 
johtamisvalmiuksien lisäksi johtokunnan jä-
seneltä vaaditaan myös keskuspankin tehtä-
viin liittyvää ammatillista kokemusta joko 
rahatalouden tai pankki- ja rahoitustoiminnan 
alalta. Rahataloudellinen kokemus viittaa eri-
tyisesti sellaisiin taitoihin, joita tarvitaan ra-
hapolitiikkaan tai rahoitusmarkkinoihin liit-
tyvissä viranomaistehtävissä. Tällaista ko-
kemusta voi syntyä joko käytännön rahapo-
liittisissa tehtävissä taikka rahapolitiikkaan 
läheisesti kytkeytyvissä yleisen talouspolitii-
kan tehtävissä tai rahatalouteen liittyvässä 
tutkimustyössä. Käytännön pankki- ja rahoi-
tustoiminnassa hankittu kokemus on toinen 
tapa pätevöityä Suomen Pankin johtotehtä-
viin. Tällainen rahoitustoimialalla tai yritys-
ten rahoitustehtävissä saatu kokemus on tar-
peen varsinkin Suomen Pankin operatiivisia 
tehtäviä ajatellen. 

Suomen Pankin johtokunnan jäsenten nimi-
tysmenettelyä tarkistettaisiin siten, että joh-
tokunnan jäsenet puheenjohtajaa lukuun ot-
tamatta nimittäisi pankkivaltuusto. Pankin 
johtokunnan puheenjohtajan nimittäisi edel-
leen tasavallan presidentti. Pankkivaltuuston 
tehtävänä olisi tehdä valtioneuvostolle esitys 
viran täyttämisestä. Perustuslain 58 §:n mu-
kaan presidentti tekee nimityspäätöksen val-
tioneuvoston ratkaisuehdotuksesta. 

Uuden perustuslain 126 §:ssä säädetään 
nimittämisestä valtion virkoihin. Sen mukaan 
tasavallan presidentti nimittää ministeriöiden 
kansliapäälliköt samoin kuin tasavallan pre-
sidentin kanslian päällikön ja esittelijät sekä 
määrää tehtävään edustustojen päälliköt. 
Suoraan perustuslain nojalla presidentti ni-
mittää myös oikeuskanslerin ja apulaisoi-
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keuskanslerin (perustuslain 69 §:n 1 mo-
mentti), vakinaiset tuomarit (perustuslain 
102 §), valtakunnansyyttäjän (perustuslain 
104 §) sekä upseerit (perustuslain 128 §:n 
2 momentti). Perustuslain nojalla tasavallan 
presidentti myös määrää apulaisoikeuskans-
lerille sijaisen. 

Perustuslain 126 § sisältää myös säännök-
sen siitä, että presidentti nimittää ja määrää 
tehtävään myös ne muut virkamiehet, joiden 
nimittäminen tai tehtävään määrääminen 
säädetään lailla presidentin tehtäväksi. Vir-
kanimityksiä koskeva yleistoimivalta on 
edelleen valtioneuvostolla, sillä perustuslain 
126 §:n 2 momentin mukaan valtioneuvosto 
nimittää niihin valtion virkoihin, joihin ni-
mittämistä ei ole säädetty presidentin, minis-
teriön tai muun viranomaisen tehtäväksi. 
Valtioneuvostolla tarkoitetaan tässä yhtey-
dessä nimenomaan valtioneuvoston yleisis-
tuntoa. 

Perustuslakiuudistuksen jälkeen tarkistetun 
lainsäädännön perusteella tasavallan presi-
dentti nimittää laissa hänelle säädetyn toimi-
vallan nojalla Suomen Pankin johtokunnan 
jäsenten lisäksi oikeuskanslerinviraston kans-
liapäällikön, ulkoasiainministeriön alival-
tiosihteerin, maaherrat, yliopistojen kanslerit, 
Suomen Akatemian pääjohtajan, Kansanelä-
kelaitoksen pääjohtajan ja johtajat, Rahoitus-
tarkastuksen johtajan sekä apulaisvaltakun-
nansyyttäjän.  

16 §. Johtokunnan jäsenen virkasuhteen 
päättäminen. 1 momentti. Momentti sisältää 
säännöksen johtokunnan jäsenen virkasuh-
teen päättämisestä. Tasavallan presidentti voi 
erottaa jäsenen tehtävästään, jos hän ei enää 
täytä niitä vaatimuksia, joita hänen tehtävän-
sä edellyttävät tai jos hän on syyllistynyt va-
kavaan rikkomukseen. Säännöstä tarkistettai-
siin johtokunnan jäsenten nimitysmenette-
lyyn ehdotettua muutosta vastaavasti siten, 
että johtokunnan muun jäsenen kuin puheen-
johtajan erottamisesta päättäminen kuuluisi 
pankkivaltuustolle. 

19 §. Tilinpäätös. 4 momentti. Voimassa 
olevan säännöksen mukaan Suomen Pankin 
tase julkistetaan tilikauden aikana kuukausit-
tain. Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi si-
ten, että julkaiseminen tapahtuisi neljännes-
vuosittain. 

Eurojärjestelmään kuuluvan yksittäisen 

keskuspankin taseella ei ole rahapoliittista 
merkitystä, koska yhteisen rahapolitiikan ta-
sevaikutukset näkyvät vasta koko eurojärjes-
telmän yhteenlasketusta taseesta. Tämän 
vuoksi taseen julkaisemistarve määräytyy 
yksin keskuspankin julkisen vastuullisuuden 
ja avoimuusvaatimuksen perusteella. Suo-
messa sopiva taseen julkaisuväli olisi neljän-
nesvuosi, jota myös suomalaiset luottolaitok-
set ja pörssiyhtiöt yleisesti soveltavat. Muu-
tosta puoltaa myös se, että EKPJ:n kirjanpi-
tosäännösten mukaan EKPJ-keskuspankin ta-
se arvostetaan markkinahintaan neljännes-
vuosittain. 

20 §. Kirjanpito. 2 momentti. Voimassa 
olevan säännöksen mukaan Suomen Pankin 
tilinpäätöksessä voidaan tehdä varauksia, jos 
se pankin rahastojen reaaliarvon turvaami-
seksi taikka valuuttakurssien tai arvopaperien 
markkinahintojen muutoksista aiheutuvien 
tuloksen vaihtelujen tasaamiseksi on tarpeen. 

Suomen Pankilla on perinteisesti ollut oi-
keus tehdä varauksia omien varojen reaaliar-
vojen turvaamiseksi ja tulosten vaihtelujen 
tasaamiseksi. Tästä osoituksena onkin se, ett-
ei Suomen Pankille syntynyt varausten muu-
tosten jälkeen jakokelpoisia voittovaroja eikä 
tuloutettavaa valtiolle vuosien 1985 ja 1999 
välisenä aikana. Voitonjakoa koskevat sään-
nökset sinänsä ovat olleet lähes samanlaiset 
kuin voimassaolevassakin laissa. Kolmen 
viime vuoden tilinpäätöksessä Suomen Pan-
kin tulos on ollut voitollinen, ja osa voitosta 
on tuloutettu valtiolle. Vuoden 2001 bruttotu-
loksesta, eli tuloksesta ennen varauksia, val-
tiolle tuloutettiin noin 22 prosenttia. 

Pykälän 2 momenttia muutettaisiin siten, 
että tilinpäätöksessä voitaisiin tehdä varauk-
sia tuloksen vaihtelujen tasaamiseksi. Rahas-
tojen reaaliarvojen turvaamiseksi ei sen si-
jaan enää olisi mahdollista tehdä varauksia. 
Voimassa olevan lain mukainen rahastojen 
reaaliarvon turvaaminen on aikanaan säädet-
ty toisenlaiseen taloudelliseen toimintaympä-
ristöön, jolle oli ominaista pankkikeskeisyys, 
pankkien taseiden nopea kasvu ja talouden 
inflaatioherkkyys. Myös Suomen Pankin ta-
voite ja tehtävät poikkesivat merkittävästi 
nykyisestä. Euroopan keskuspankkijärjestel-
män ja sen osana Suomen Pankin ensisijaise-
na tavoitteena on ylläpitää hintavakautta. Eu-
roopan keskuspankin ja kansallisten keskus-
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pankkien tekemä rahoitussaamisia koskeva 
sopimus rajoittaa lisäksi Suomen Pankin 
toimintamahdollisuuksia siten, ettei se voi li-
sätä valuuttavarantoaan vuoden 2002 lopun 
tilanteesta. Myös Suomen Pankin mahdolli-
suudet turvata rahoitusmarkkinoiden vakaut-
ta riskipitoisella tai oman pääoman ehtoisella 
rahoituksella ovat käytännössä poistuneet 
Euroopan keskuspankkijärjestelmän myötä. 
Suomen Pankin kantarahasto ja vararahasto 
suhteessa pankin taseeseen tai sen keskeisiin 
eriin eivät poikkea merkittävästi niistä euro-
alueen keskuspankeista, joiden tuloksen siir-
tomahdollisuutta rahastoihin on rajoitettu. 
Tämän vuoksi ei enää ole tarpeen säilyttää 
varausten tekomahdollisuutta rahastojen re-
aaliarvojen turvaamiseksi. 

Tuloksen vaihtelujen tasaamiseksi tehtävi-
en varausten teon edellytyksiä täsmennettäi-
siin. Varaukset voisivat olla enintään pankin 
tuloslaskelman mukaisten, valuuttakurssien 
muutoksista toteutuneiden voittojen ja arvo-
paperien toteutuneiden hintaerojen yhteis-
määrä. Suomen Pankin toiminnallisen tulok-
sen vaihteluun vaikuttavat ennen kaikkea va-
luuttakurssien ja korkojen muutokset. Tämän 
vuoksi Suomen Pankilla tulee olla mahdolli-
suus varautua tulosten vaihteluihin varauksia 
tekemällä. Vastaavasti tulosvaikutteiset va-
luuttakurssien ja korkojen muutoksista aiheu-
tuneet tappiot on perusteltua kattaa ensisijai-
sesti tätä tarkoitusta varten tehtyjä varauksia 
purkamalla.  Euroopan keskuspankin kirjan-
pitomääräysten mukaan toteutumattomat voi-
tot on siirrettävä arvonmuutostilille ja toteu-
tumattomat tappiot katetaan arvonmuutosti-
liltä, jos se on mahdollista. Momentin mu-
kainen varauskäytäntö olisi muuten saman-
lainen kirjauskäytäntö kuin arvonmuutostili, 
mutta toteutuneet voitot kirjattaisiin sekä tu-
loslaskelmaan että taseeseen. 

21 §. Rahoitustulo ja voiton käyttö. 2 mo-
mentti. Voimassa olevan säännöksen mukaan 
Suomen Pankin voitosta puolet tuloutetaan 
valtiolle ja toinen puoli vararahastoon. Pank-
kivaltuusto voi kuitenkin päättää voiton käyt-
tämisestä toisinkin, jos se pankin taloudelli-
sen aseman tai vararahaston suuruuden vuok-
si on perusteltua. Valtion tarpeisiin käytettä-
vän voiton osan käytöstä päättää säännöksen 
mukaan eduskunta. 

Voimassa olevan lain mukainen voittojen 

siirto vararahastoon kasvattaa pankin omaa 
pääomaa yli sen, mikä on pankin riskienhal-
linnan kannalta tarpeen. Pykälän 2 moment-
tia muutettaisiin siten, että Suomen Pankin 
voitto tuloutettaisiin valtion talousarvioon. 
Pankkivaltuusto voisi kuitenkin erityisistä 
syistä päättää voiton käyttämisestä tästä pää-
säännöstä poikkeavalla tavalla. Tällainen eri-
tyinen syy voisi olla muun muassa se, että 
pankin edellisen vuoden tilinpäätöstä vahvis-
tettaessa pankin tuloksen ennakoidaan muo-
dostuvan valuuttakurssien tai korkojen muu-
tosten tai muiden yksilöityjen syiden vuoksi 
sellaiseksi, etteivät varaukset riitä toteutuvien 
tappioiden kattamiseen.  

Voitonjako ei saa vaarantaa Suomen Pan-
kin Euroopan keskuspankkijärjestelmään liit-
tyvien tehtävien hoitamista. Pankkivaltuusto 
voisi tämän vuoksi päättää voiton käytöstä 
pääsäännöstä poiketen myös silloin, kun täl-
lainen voitonjako vaarantaisi Suomen Pankin 
mahdollisuutta hoitaa Euroopan keskuspank-
kijärjestelmään liittyviä tehtäviään asianmu-
kaisella tavalla. Päätöksen perusteet olisi esi-
tettävä pankkivaltuuston eduskunnalle anta-
massa kertomuksessa pankin toiminnasta ja 
hallinnosta. 

Momenttiin sisältyvä nimenomainen mai-
ninta siitä, että eduskunta päättää valtion tar-
peisiin käytettävän voiton osan käytöstä, eh-
dotetaan tarpeettomana poistettavaksi. Pää-
töksenteko Suomen Pankin voittovarojen 
käytöstä on eduskunnassa asiallisesti osa 
säännönmukaista valtion talousarviokäsitte-
lyä, joten erityisellä säännöksellä keskuspan-
kin voittovarojen käytöstä ei ole käytännössä 
itsenäistä merkitystä. 

26 §. Oikeus saada ja antaa tietoja. 3 mo-
mentti. Pykälään lisättäisiin uusi 3 momentti, 
jolloin nykyinen 3 momentti siirtyisi 4 mo-
mentiksi. Uuden 3 momentin mukaan Suo-
men Pankin olisi annettava salassapitosään-
nösten estämättä viipymättä valtiovarainmi-
nisteriölle hallussaan olevat tiedot asioista, 
jotka Suomen Pankin oman arvion mukaan 
saattavat vaarantaa rahoitusmarkkinoiden 
vakauden tai aiheuttaa merkittäviä häiriöitä 
rahoitusjärjestelmän toiminnassa. Säännös 
olisi tarkoitettu sovellettavaksi ainoastaan 
poikkeuksellisissa, koko rahoitusmarkkinoi-
den vakautta taikka maksu- ja selvitysjärjes-
telmien toimintaa uhkaavissa tilanteissa ja 
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sillä varmistettaisiin rahoitusmarkkinoiden 
vakaudesta vastaavien viranomaisten yhteis-
toiminta riittävän aikaisessa vaiheessa. Vas-
taava säännös sisältyy Rahoitustarkastuksesta 
annetun lain 36 §:ään. 

Tietojenantoon viittaava oikeus on mainittu 
myös perustamissopimuksen 105 artiklan 5 
kohdassa. Sen mukaan Euroopan keskus-
pankkijärjestelmä myötävaikuttaa luottolai-
tosten vakauden valvontaan ja rahoitusjärjes-
telmän vakauteen liittyvän toimivaltaisten vi-
ranomaisten politiikan moitteettomaan har-
joittamiseen. Euroopan keskuspankkijärjes-
telmän tehtäviä koskevat salassapitosäännök-
set saattavat kuitenkin rajoittaa Suomen Pan-
kin oikeutta antaa tietoja muille viranomaisil-
le. 

 
1.2. Laki Suomen Pankin virkamiehistä 

6 §. Säännöksessä ehdotetaan laajennetta-
vaksi ilmoitusvelvollisten, sisäpiirin henki-
löiksi katsottavien henkilöiden piiriä. Lain-
säädäntöteknisesti on eri vaihtoehtoja laajen-
taa tällaisten henkilöiden piiriä. Virkanimik-
keet voitaisiin nykyiseen tapaan yksilöidä it-
se säännöksessä, määrittää siinä kaikki vir-
kamiehet sisäpiirin henkilöiksi Rahoitustar-
kastuksen tapaan tai antaa rajoitettu määri-
tysoikeus Suomen Pankille itselleen. Tällai-
nen sääntelytapa olisi kuitenkin tarpeettoman 
raskas ja saattaisi aiheuttaa myös tarvetta lain 
muuttamiseen esimerkiksi pelkästään organi-
saatiota uudelleen järjestettäessä. Ilmoitus-
velvollisten luettelon tulisi myös olla jousta-
vasti muutettavissa, jotta sitä voitaisiin mu-
kauttaa käytännössä esiintyvien tilanteiden 
vaatimusten mukaisesti. Tämän vuoksi laissa 
nimenomaisesti lueteltaisiin ainoastaan muu-
tamia Suomen Pankin ylimpiä virkoja mui-
den selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvien 
virkojen jäädessä pankkivaltuuston määräyk-
sellä yksilöitäviksi. 

Selvitysvelvollisuuden keskeisenä tavoit-
teena on pyrkiä varmistamaan, ettei virkaan 
nimitettävällä henkilöllä ole sellaisia sidon-
naisuuksia, jotka objektiivisesti arvioiden 
voisivat synnyttää epäilyksiä hänen kyvys-
tään hoitaa virkaa puolueettomasti ja muu-
toinkin asianmukaisesti. Niin ikään selvitys-
velvollisuudella pyritään ennalta estämään 
se, että pääoma- ja rahoitusmarkkinoihin vai-

kuttavaa salassa pidettävää tietoa virkatehtä-
vissään käsittelevä henkilö käyttäisi näitä tie-
toja oikeudettomasti omaksi edukseen tai 
jonkun toisen hyväksi. Selvitysvelvollisuus 
mahdollistaa tarvittaessa myös näiden seik-
kojen jälkikäteisen valvonnan. Asetettaessa 
henkilölle velvollisuus antaa selvitys talou-
dellisesta asemastaan puututaan kuitenkin 
hänen yksityiselämänsä nauttimaan suojaan. 
Vaikka ilmoitusvelvollisuuden alaisuuteen 
kuuluvien virkojen piiri jäisikin määriteltä-
väksi lakia alemmalla tasolla, on yksityis-
elämän suojaan liittyvien näkökohtien vuoksi 
tärkeää, että lain tasolla määritetään mahdol-
lisimman tarkasti ne kriteerit, joiden perus-
teella selvitysvelvollisuuden piiriin kuuluvat 
virat määräytyvät. Samasta syystä ehdotuk-
sessa on lähdetty siitä, että selvitysvelvolli-
suutta ei ole syytä liittää sellaisiin virkoihin, 
joihin kuuluvissa tehtävissä käsiteltävä tieto 
on vain satunnaisesti sellaista, että sillä on 
merkitystä selvitysvelvollisuudella tavoitel-
tavien päämäärien kannalta. Tämän vuoksi 
ehdotetaan, että laissa yksilöityjen virkojen 
lisäksi selvitysvelvollisuuden piiriin voitai-
siin määrätä kuulumaan ne virat, joissa hen-
kilöllä on virkatehtävissään muutoin kuin sa-
tunnaisesti pääsy rahapolitiikkaa, rahoitus-
markkinoita, kansantalouden tilastoja taikka 
yksityisten yhteisöjen taloudellista asemaa tai 
liikesalaisuuksia koskeviin salassa pidettä-
viin tietoihin. 

Käytännössä ilmoitusvelvollisuuden piirin 
ulkopuolelle jäisi valtaosa pankin henkilöstö-
ryhmistä. Ilmoitusvelvollisuuden piiriin tuli-
sivat lähinnä henkilöt, jotka toimivat Suomen 
Pankissa muun muassa talouspoliittisen pää-
töksenteon valmisteluun tai rahoitusmarkki-
noiden seurantaan liittyvissä tehtävissä taikka 
toimivat avustavissa tehtävissä näiden asioi-
den valmistelussa ja päätöksenteossa. Yhteis-
tä näille virkamiehille on, että he saavat tai 
voivat saada julkistamattomia herkkiä talou-
dellisia tietoja. Koska ilmoitusvelvollisuus 
merkitsee rajoitusta virkamiehen yksityis-
elämän suojaan, tulee pankkivaltuuston toi-
mia pidättyvästi ilmoitusvelvollisten piiriä 
määritellessään. Toisaalta joidenkin pankin 
osastojen ja yksiköiden henkilöstöt voisivat 
jäädä kokonaisuudessaan ilmoitusvelvollisik-
si. 

58 a §. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi 
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58 a §. Pykälän 1 momenttiin otettavalla 
säännöksellä järjestettäisiin Suomen Pankin 
oikeus saada eläkevastuunsa järjestämiseksi 
tarvittavia tietoja muilta eläkelaitoksilta ja 
sosiaali- ja terveydenhuollon toimijoilta. Niin 
ikään säädettäisiin myös eläkkeenhakijan 
velvollisuudesta antaa Suomen Pankille elä-
keasian käsittelemistä ja ratkaisemista varten 
tarvittavat tiedot. Pykälän 2 momentissa an-
nettaisiin Suomen Pankille oikeus luovuttaa 
sen vastuulla olevan eläketurvan toimeenpa-
noon liittyviä tietoja samoin kuin oikeus ava-
ta tekninen käyttöyhteys tietojen luovuttami-
sen tai saamisen toteuttamiseksi. 

Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 
58 §:ssä säädetään Suomen Pankkiin palve-
lussuhteessa olevan oikeudesta pankin va-
roista kustannettavaan eläkkeeseen. Tämä 
eläkeoikeus määräytyy lähtökohtaisesti sa-
manlaisten perusteiden mukaan kuin valtion 
palveluksessa olevien eläketurva. Pankkival-
tuusto antaa Suomen Pankista annetun lain 
11 §:n 2 momentin 6 kohdan mukaan eläke- 
ja perhe-eläkesäännöillä tarkemmat määrä-
ykset eläkkeen ja perhe-eläkkeen maksami-
sesta ja eläketurvasta muutoin. Suomen 
Pankki on järjestänyt eläketurvaa koskevan 
vastuunsa muodostamalla tätä varten erityi-
sen eläkerahaston, joka kuitenkin oikeudelli-
sesti on osa Suomen Pankin tilinpäätöstä ja 
organisaatiota. 

Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 
58 § sisältää vain pankin eläkevastuuta ja 
eläketurvan kustantamista koskevat perus-
säännökset. Laki ei nykyisin sisällä säännök-
siä Suomen Pankin oikeudesta saada tietoja 
muilta viranomaisilta tai eläkelaitoksilta elä-
kevastuunsa toimeenpanoa varten eikä siinä 
ole säännelty kysymystä eläkkeenhakijan 
velvollisuudesta tietojen antamiseen. Nykyi-
sessä laissa ei ole säännöksiä myöskään 
Suomen Pankin oikeudesta luovuttaa tietoja 
eläkevastuunsa toimeenpanosta muille viran-
omaisille tai eläkelaitoksille. Oikeudellisesti 
nykytilanne on varsin epätyydyttävä, koska 
eläkevastuun toteuttamiseen liittyvät tiedot 
ovat henkilötietoja, joiden suojasta tulee pe-
rustuslain 10 §:n 1 momentin mukaan säätää 
lailla. 

Koska Suomen Pankin eläkevastuu edellä 
kuvatuin tavoin perustuu lähtökohdiltaan val-
tion eläketurvan järjestämistä koskeviin 

säännöksiin, on johdonmukaista, että myös 
tietojen saamista ja luovuttamista koskevissa 
kysymyksissä omaksutaan samankaltaiset 
sääntelyratkaisut. Tätä on puolestaan omiaan 
edesauttamaan se, että valtion eläkejärjestel-
män tietojen saamista, antamista ja salassapi-
toa koskevat säännökset on vast´ikään uudis-
tettu valtion eläkelain muuttamisesta annetul-
la lailla (656/2002). Muutokset ovat tulleet 
voimaan 1 päivänä lokakuuta 2002. Suomen 
Pankin oikeus saada eläkevastuun järjestä-
mistä varten tarvittavia tietoja samoin kuin 
oikeus luovuttaa tietoja sen vastuulle kuulu-
van eläketurvan toimeenpanosta ehdotetaan-
kin näistä syistä järjestettäväksi viittaamalla 
asianomaisiin valtion eläkelain (280/1966) 
säännöksiin. Ehdotettu viittaussäännös kat-
taisi myös eläkkeenhakijan ja -saajan tiedon-
antovelvollisuutta koskevan sääntelyn. Koska 
valtion perhe-eläkelain (774/1968) 23 §:ssä 
edellä mainittujen oikeuksien ja velvolli-
suuksien osalta vain viitataan valtion eläke-
lakiin, ei Suomen Pankin perhe-
eläkevastuuta koskevien tietojen saamisen ja 
luovuttamisen järjestäminen edellytä erillistä 
viittausta valtion perhe-eläkelakiin. 

 
1.3. Laki Rahoitustarkastuksesta annetun 

lain 11 §:n muuttamisesta 

11 §:n 2 momentti. Voimassa olevan sään-
nöksen mukaan  Rahoitustarkastuksen johta-
jan nimittää tasavallan presidentti. Pankki-
valtuusto tekee valtioneuvostolle esityksen 
viran täyttämisestä. Perustuslain 58 §:n mu-
kaan presidentti tekee nimityspäätöksen val-
tioneuvoston esityksestä. Nimitysmenettely 
on siten sama kuin menettely täytettäessä 
Suomen Pankin johtokunnan jäsenen virkaa, 
johon Rahoitustarkastuksen johtajan virka on 
rinnastettu. 

Hallituksen esityksessä ehdotetaan  Suo-
men Pankin johtokunnan jäsenten nimitys-
menettelyä muutettavaksi siten, että  johto-
kunnan jäsenet puheenjohtajaa lukuun otta-
matta nimittäisi pankkivaltuusto. Tämän 
vuoksi olisi myös rahoitustarkastuksen johta-
jan nimitysmenettelyä vastaavasti muutettava 
siten, että nimitysvalta tulisi pankkivaltuus-
tolle. 

Johtajan virkaan sovelletaan Suomen Pan-
kin virkamiehistä annetun lain 5 §:n 2 mo-
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mentin säännöstä, jonka mukaan virkaan 
voidaan nimittää määräajaksi tai muuten ra-
joitetuksi ajaksi, jos viran luonteeseen liitty-
vä perusteltu syy sitä vaatii. Rahoitustarkas-
tuksen johtajan virkaan on käytännössä nimi-
tetty määräajaksi. 

 
2.  Voimaantulo 

Ehdotetut lait ovat tarkoitetut tulemaan 
voimaan mahdollisimman pian sen jälkeen, 
kun ne on hyväksytty ja vahvistettu, kuiten-
kin viimeistään 31 päivänä joulukuuta 2003. 

Uusien säännösten mukainen Suomen Pan-
kin tilinpäätös laadittaisiin ensimmäisen ker-
ran lain voimaantulovuodelta. 

Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 
6 §:n 2 momentissa tarkoitetun Suomen Pan-
kin virkamiehen tulisi antaa säännöksessä 
edellytetty selvitys sidonnaisuuksistaan kol-
men kuukauden kuluessa siitä, kun pankki-
valtuusto on lain voimaantultua ensimmäisen 
kerran määrännyt, mitkä virat kuuluvat selvi-
tysvelvollisuuden piiriin. 

 
3.  Säätämisjärjes tys  

Esityksessä ehdotetaan Suomen Pankin 
voiton käyttämistä koskevan sääntelyn muut-
tamista. Muutoksen jälkeen pääsääntönä oli-
si, että Suomen Pankin voitto tuloutetaan val-
tion talousarvioon. Pankkivaltuustolla olisi 
kuitenkin oikeus erityisistä syistä päättää voi-
ton käyttämisestä toisinkin. Euroopan kes-
kuspankkitehtävien hoidon turvaamiseksi tai 
muiden erityisten syiden ollessa käsillä 
pankkivaltuusto voisi harkita, miten voitto 
käytetään. Voimassa olevan lain mukaan 
Suomen Pankin voitosta on, sen jälkeen kun 
Euroopan keskuspankkijärjestelmässä kerty-
vä rahoitustulo on tilinpäätöksessä otettu 
huomioon, puolet käytettävä vararahaston 
kartuttamiseen. Muu osa ylijäämästä on siir-
rettävä käytettäväksi valtion tarpeisiin, jollei 
pankkivaltuusto päätä voiton käyttämisestä 
toisin. Laissa on lueteltu ne edellytykset, joil-
la pankkivaltuusto voi tällaisen päätöksen 
tehdä. Valtion tarpeisiin käytettävän voiton 
osan käytöstä päättää eduskunta. 

Ehdotettu Suomen Pankin voiton käyttä-
mistä koskeva muutos tarkoittaa laissa sääde-
tyn lähtökohtaolettaman muuttamista eikä si-

ten suoranaisesti vaikuta pankkivaltuuston 
asemaan tai tehtäviin. Ehdotuksella ei muute-
ta Suomen Pankin asemaa perustuslain 
91 §:n 1 momentissa tarkoitettuna, eduskun-
nan hoidossa olevana itsenäisenä julkisoi-
keudellisena laitoksena. 

Suomen Pankista annetun lain 5 §:ään eh-
dotetaan lisättäväksi uusi 2 momentti, jossa 
säädettäisiin Suomen Pankin oikeudesta an-
taa määräyksiä. Ehdotettu uusi toimivaltuus 
on merkityksellinen perustuslain 80 §:n lain-
säädäntövallan siirtämistä koskevan sään-
nöksen kannalta. Perustuslain 80 §:n 2 mo-
mentin mukaan muu viranomainen voidaan 
lailla valtuuttaa antamaan oikeussääntöjä 
määrätyistä asioista, jos siihen on sääntelyn 
kohteeseen liittyviä erityisiä syitä eikä sään-
telyn asiallinen merkitys edellytä, että asiasta 
säädetään lailla tai asetuksella. Lisäksi edel-
lytetään, että tällainen valtuutus on sovelta-
misalaltaan täsmällisesti rajattu. 

Uuden perustuslain järjestelmässä Suomen 
Pankki on sellainen muu viranomainen, jolle 
voidaan lailla osoittaa toimivaltaa oikeus-
sääntöjen antamiseen edellyttäen, että perus-
tuslain 80 §:n 2 momentissa asetetut aineelli-
set edellytykset täyttyvät. Ehdotettu Suomen 
Pankin toimivalta määräysten antamiseen on 
tarpeellinen, jotta Suomessa voitaisiin panna 
asianmukaisesti täytäntöön ne Euroopan kes-
kuspankin antamat säädökset, jotka sinänsä 
edellyttävät täällä erillisiä kansallisia säänte-
lytoimia mutta jotka ovat sisällöltään sellai-
sia, että niistä ei ole tarpeen säätää lailla tai 
asetuksella. Euroopan yhteisön perustamis-
sopimuksen 105 artiklan 2 kohdan mukaan 
Euroopan keskuspankin perustehtäviin kuu-
luu muun muassa maksujärjestelmien moit-
teettoman toiminnan edistäminen. Näihin 
maksujärjestelmiin kytkeytyvät puolestaan 
läheisesti arvopaperien selvitysjärjestelmät, 
minkä vuoksi Euroopan keskuspankkijärjes-
telmässä on laadittu näille selvitysjärjestel-
mille erityiset kriteerit. Koska Suomen Pank-
ki on Euroopan yhteisön perustamissopimuk-
sen nojalla osa Euroopan keskuspankkijärjes-
telmää ja näin ollen maksu- ja selvitysjärjes-
telmien yleisvalvontaa harjoittava kansalli-
nen asiantuntijaviranomainen, on perusteltua 
osoittaa ehdotetussa säännöksessä yksilöity-
jen, perustamissopimuksesta johtuvien vel-
voitteiden noudattamiseksi tarpeellinen, asi-
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alliselta alaltaan suppea norminantovalta juu-
ri Suomen Pankille. Näin ollen ehdotetulle 
sääntelylle on sen kohteeseen liittyviä erityi-
siä syitä. 

Ehdotettu määräystenantoa koskeva toimi-
valta on myös soveltamisalaltaan kohteensa 
osalta täsmällisesti rajattu, koska Suomen 
Pankki voisi ehdotetun säännöksen nojalla 
antaa määräyksiä vain sellaisille yhteisöille, 
jotka ylläpitävät eräistä arvopaperi- ja valuut-
takaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista 
annetun lain 2 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettua maksu- tai selvitysjärjestelmää. 
Valtiovarainministeriö hyväksyy nämä yhtei-
söt erikseen hakemuksesta. 

Määräystenantovalta olisi myös asialliselta 
alaltaan rajattu, koska ne voisivat koskea 
vain maksu- tai selvitysjärjestelmän hallin-
non, sisäisen valvonnan tai riskienhallinnan 
toiminnallisia yksityiskohtia. Lisäksi määrä-
ystenantovalta olisi näissä asioissa sidottu 
Euroopan keskuspankin norminantoon. Suo-
men Pankki voisi näin ollen antaa ehdotuk-
sessa tarkoitettuja määräyksiä vain, jos Eu-
roopan keskuspankin antamien suuntaviivo-
jen tai ohjeiden taikka asetusten täytäntöön-
pano sitä edellyttäisi. 

Ehdotuksessa tarkoitettu määräystenanto-
valta rajautuu tyypillisesti sellaisiin seikkoi-
hin, joiden asiallinen merkitys ei edellytä, et-
tä niistä säädettäisiin lailla tai asetuksella. 
Perustuslakivaliokunta on käytännössään ko-
rostanut, että perustuslain 80 §:n 2 momentti 
jo itsessään rajoittaa suoraan valtuussäännös-
ten tulkintaa (esim. PeVL 24/2002 vp, PeVL 
19/2002 vp ja PeVL 52/2001 vp). Niin ikään 
perustuslakivaliokunta on huomauttanut siitä, 
että määräystenantovaltuuksia on kaikkiaan 
tulkittava supistavasti (ks. esim. PeVL 
24/2002 vp ja PeVL 52/2001 vp). 

Edellä esitetyillä perusteilla voidaan kat-
soa, että ehdotettu määräystenantovaltuus 
täyttää perustuslain 80 §:n 2 momentissa ase-
tetut vaatimukset. 

Suomen Pankista annettuun lakiin ehdotet-
tu uusi 5 §:n 2 momentti sisältää myös sään-
nöksen siitä, että Suomen Pankki voisi antaa 
luottolaitoksille ja rahahuoltotehtävissä toi-
miville muille yhteisöille rahan käsittelyä 
koskevia määräyksiä. Voimassa olevan lain 
5 §:n 1 momentin 6 kohtaan verrattuna mää-
räystenantovalta voisi kohdistua jossain mää-

rin laajempaan joukkoon kuin nykyisin. Tä-
mä johtuu Suomen rahahuoltojärjestelmässä 
tapahtuneista muutoksista, joiden jälkeen 
säännöksessä tarkoitettuja tehtäviä eivät enää 
hoida pelkästään luottolaitokset. Tämän 
vuoksi ehdotettuun laajennukseen on säänte-
lyn kohteeseen liittyviä erityisiä syitä. Asial-
liselta sisällöltään määräystenantovaltuus 
voisi edelleen koskea rahahuollon koko lo-
gistista ketjua. Sisällytettäessä nykyinen 
säännös Suomen Pankista annettuun lakiin 
perustuslakivaliokunta luonnehti sitä rajat-
tuun kohdejoukkoon suuntautuvaksi, tavoit-
teeltaan hyvin käytännölliseksi ja luonteel-
taan tekniseksi normiantovallaksi, jolla ei ole 
sellaista aineellista ulottuvuutta, että se antai-
si aiheen valtiosääntöoikeudelliseen huomau-
tukseen (ks. PeVL 7/1998 vp). Tämä arvio 
sääntelyn asiallisesta merkityksestä on edel-
leen paikkansa pitävä myös ehdotetun sään-
nöksen uuden sanamuodon osalta eikä ehdo-
tus tämän vuoksi ole valtiosääntöoikeudelli-
sesti ongelmallinen. 

Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain 
6 §:ää ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
aiempaa laajempi joukko Suomen Pankin 
virkamiehiä olisi velvollinen ennen nimittä-
mistään antamaan selvityksen säännöksessä 
mainituista, taloudellista asemaansa ja sidon-
naisuuksiaan koskevista seikoista. Ehdotetul-
la sääntelyllä rajoitettaisiin sen sovelta-
misalaan kuuluvien henkilöiden perustuslain 
10 §:ssä turvattua yksityiselämän suojaa. 
Säännöksessä tarkoitetulla selvitysvelvolli-
suudella pyritään varmistamaan, ettei virkaan 
nimitettävällä henkilöllä ole sellaisia sidon-
naisuuksia, jotka objektiivisesti arvioiden 
voisivat synnyttää epäilyksiä hänen kyvys-
tään hoitaa virkaa puolueettomasti ja muu-
toinkin asianmukaisesti. Samoin selvitysvel-
vollisuudella pyritään ennalta estämään se, 
että säännöksessä mainittuja salassa pidettä-
viä tietoja virkatehtävissään käsittelevä hen-
kilö käyttäisi näitä tietoja oikeudettomasti 
omaksi edukseen taikka jonkun toisen hy-
väksi tai vahingoksi. Sääntelylle on näin ol-
len yhteiskunnallisesti hyväksyttävät perus-
teet. 

Ehdotetun selvitysvelvollisuuden yksityis-
elämän suojaan aiheuttama rajoitus olisi 
myös tarkkarajainen, koska säännöksessä 
erikseen lueteltaisiin ne seikat, joista selvitys 
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on annettava. Mainittujen seikkojen selvittä-
mistä voidaan pitää myös välttämättömänä 
sääntelyn tarkoituksen saavuttamisen kannal-
ta. Selvitysvelvollisuus olisi uuden ehdotuk-
sen mukaan virkanimikkeittäin rajattu vain 
aivan ylimpien virkojen osalta. Muiden vir-
kamiesten osalta selvitysvelvollisuus perus-
tuisi säännöksessä erikseen mainittujen, 
muun lainsäädännön perusteella salassa pi-
dettävien tietojen käsittelemiseen. Näiltäkin 
osin ehdotus on rajattu siten, että selvitysvel-
vollisia olisivat vain henkilöt, joilla on virka-
tehtävissään muutoin kuin satunnaisesti pää-
sy tällaisiin tietoihin. Näin ollen ehdotettu 
säännös on myös suhteellisuusvaatimuksen 
mukainen. Pankkivaltuusto yksilöisi määrä-
yksellään selvitysvelvollisuuden alaiset virat, 
mutta sen harkintavalta olisi tältä osin edellä 
mainituin tavoin sidottu laissa säädettyihin 
aineellisiin kriteereihin. Näistä syistä on pe-
rusteltua katsoa, että ehdotettu säännös ei ole 
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallinen. 

Suomen Pankin virkamiehistä annettuun 
lakiin ehdotetaan lisättäväksi myös uusi 
58 a §, jossa säädettäisiin Suomen Pankin oi-
keudesta saada tietoja sen vastuulla olevan 
eläketurvan järjestämiseksi ja vastaavasti 
Suomen Pankin oikeudesta luovuttaa tämän 

eläketurvan toimeenpanoon perustuvia tieto-
ja. Niin ikään säädettäisiin Suomen Pankin 
oikeudesta avata näitä tarkoituksia varten 
tekninen käyttöyhteys. Laki ei nykyisin sisäl-
lä säännöksiä Suomen Pankin oikeudesta 
saada tietoja muilta viranomaisilta tai eläke-
laitoksilta eläkevastuunsa toimeenpanoa var-
ten eikä siinä ole säännelty kysymystä eläk-
keenhakijan velvollisuudesta tietojen antami-
seen. Uudella säännöksellä poistettaisiin tä-
mä puute. Ehdotettu säännös ei kuitenkaan 
olisi itsenäinen vaan sen aineellinen sisältö 
määräytyisi valtion eläkelaista käsin. Viitatut 
valtion eläkelakiin sisältyvät säännökset ovat 
vastikään olleet perustuslakivaliokunnan ar-
vioitavina (ks. PeVL 15/2002 vp). Ehdotettu, 
viittauksen varaan rakentuva säännös ei ole 
ongelmallinen perustuslain 10 §:n 1 momen-
tissa tarkoitetun henkilötietojen suojan kan-
nalta. 

Edellä esitetyn perusteella lakiehdotukset 
voidaan käsitellä tavallisen lain säätämisjär-
jestyksessä. 

 
Edellä esitetyn perusteella annetaan Edus-

kunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdo-
tukset: 
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Lakiehdotukset 

 
 

1. 

Laki 

Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Pankista 27 päivänä maaliskuuta 1998 annetun lain (214/1998) 5 §, 

8 §:n 2 momentti, 11 §:n 2 momentin 1 kohta, 13 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 19 §:n 
4 momentti, 20 §:n 2 momentti ja 21 §:n 2 momentti, sekä 

lisätään 26 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seu-
raavasti: 

 
5 § 

Toimivaltuudet 

Suomen Pankki voi tehtäviensä hoitami-
seksi: 

1) antaa ja ottaa luottoa; 
2) ottaa vastaan ja tehdä talletuksia; 
3) harjoittaa arvopaperi-, jalometalli- ja va-

luuttakauppaa; 
4) hoitaa maksuliikettä ja maksujen selvi-

tystä; 
5) harjoittaa muutakin arvopaperi-, raha- 

tai valuuttamarkkinatoimintaa. 
Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuu-

luvien tehtäviensä hoitamiseksi Suomen 
Pankki voi antaa eräistä arvopaperi- ja va-
luuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän eh-
doista annetun lain (1084/1999) 2 §:n 1 mo-
mentin 3 kohdassa tarkoitettua maksu- tai 
selvitysjärjestelmää ylläpitävälle tai siihen 
osallistuvalle yhteisölle sellaisia järjestelmän 
hallinnon, sisäisen valvonnan tai riskienhal-
linnan toiminnallisia yksityiskohtia koskevia 
määräyksiä, joita Euroopan keskuspankin an-
tamien suuntaviivojen tai ohjeiden taikka 
asetusten täytäntöönpano edellyttää. Suomen 
Pankki voi myös antaa luottolaitoksille ja ra-
hahuoltotehtävissä toimiville muille yhtei-
söille rahan käsittelyä koskevia määräyksiä. 

Suomen Pankki voi omistaa osakkeita, 
osuuksia ja kiinteistöjä siinä määrin kuin se 
on perusteltua pankin tehtävien hoitamiseksi 

tai toiminnan järjestämiseksi. 
 

8 § 

Peruspääoma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vararahastoa voidaan käyttää alijäämän 

kattamiseen siten kuin 21 §:ssä säädetään. 
 

11 § 

Pankkivaltuuston tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pankkivaltuuston tehtävänä Suomen Pan-

kin hallinnon osalta on: 
1) tehdä esitys johtokunnan puheenjohtajan 

viran täyttämisestä valtioneuvostolle; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Johtokunta 

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja enin-
tään viisi muuta jäsentä. Tasavallan presi-
dentti nimittää johtokunnan puheenjohtajan 
seitsemän vuoden toimikaudeksi. Muut jäse-
net nimittää pankkivaltuusto viiden vuoden 
toimikaudeksi. Virat täytetään niitä haetta-
viksi julistamatta. Kelpoisuusehtona johto-
kunnan jäsenen virkaan on virkaan soveltuva 
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ylempi korkeakoulututkinto, hyvä perehty-
neisyys rahatalouteen tai rahoitustoimintaan 
sekä käytännössä osoitettu johtamistaito ja 
johtamiskokemus. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

16 § 

Johtokunnan jäsenen virkasuhteen päättämi-
nen 

Tasavallan presidentti voi erottaa johto-
kunnan puheenjohtajan ja pankkivaltuusto 
johtokunnan muun jäsenen ainoastaan, jos 
hän ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hä-
nen tehtävänsä edellyttävät tai jos hän on 
syyllistynyt vakavaan rikkomukseen. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

19 § 

Tilinpäätös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pankin tase julkistetaan tilikauden aikana 

neljännesvuosittain. 
 
 

20 § 

Kirjanpito 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilinpäätöksessä voidaan tehdä varauksia, 

jos se valuuttakurssien tai arvopaperien 
markkinahintojen muutoksista aiheutuvien 
tuloksen vaihtelujen tasaamiseksi on tarpeen. 
Vuosittain tehtävien varausten yhteismäärä 
saa kuitenkin olla enintään Suomen Pankin 
tuloslaskelman mukaisten, valuuttakurssien 
muutoksista toteutuneiden voittojen ja arvo-

paperien toteutuneiden hintaerojen yhteis-
määrä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

21 § 

Rahoitustulo ja voiton käyttö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen Pankin voitto, sen jälkeen kun Eu-

roopan keskuspankkijärjestelmässä kertyvä 
rahoitustulo on tilinpäätöksessä otettu huo-
mioon, tuloutetaan valtion talousarvioon. 
Pankkivaltuusto voi Euroopan keskuspankki-
järjestelmän tehtävien hoidon turvaamiseksi 
tai muusta erityisestä syystä päättää voiton 
käyttämisestä toisin. Päätöksen perusteet on 
tällöin esitettävä 11 §:n 1 momentin 
4 kohdassa tarkoitetussa kertomuksessa 
eduskunnalle. 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

26 § 

Oikeus saada ja antaa tietoja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen Pankin on salassapitosäännösten 

estämättä viipymättä annettava valtiovarain-
ministeriölle hallussaan olevat tiedot asioista, 
jotka Suomen Pankin arvion mukaan saatta-
vat vaarantaa rahoitusmarkkinoiden vakau-
den tai aiheuttaa merkittäviä häiriöitä rahoi-
tusjärjestelmän toiminnassa. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä     kuuta 
200 . 

Tämän lain mukainen Suomen Pankin ti-
linpäätös laaditaan ensimmäistä kertaa lain 
voimaantulovuodelta. 

————— 
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2. 

Laki 

Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Pankin virkamiehistä 30 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain 

(1166/1998) 6 § ja 
lisätään lakiin uusi 58 a §, seuraavasti: 
 

6 § 
Johtokunnan jäsenen, johtajan, osastopääl-

likön, yksikön päällikön ja johtokunnan neu-
vonantajan virkaan nimitettävän on ennen 
nimittämistä annettava selvitys: 

1) elinkeinotoiminnastaan; 
2) omistuksistaan yrityksissä ja merkittä-

västä muusta varallisuudestaan; 
3) veloistaan, takauksistaan ja muista vas-

tuusitoumuksistaan; 
4) 14 §:ssä tarkoitetuista sivutoimistaan; ja 
5) muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi ol-

la merkitystä arvioitaessa hänen edellytyksi-
ään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös sellaiseen virkaan nimitettävään henki-
löön, jolla virkatehtävissään on muutoin kuin 
satunnaisesti pääsy rahapolitiikkaa, rahoi-
tusmarkkinoita, kansantalouden tilastoja 
taikka yksityisten yhteisöjen taloudellista 
asemaa tai liikesalaisuutta koskeviin, salassa 
pidettäviin tietoihin. Pankkivaltuusto määrää 
johtokunnan esityksestä, mitkä ovat tässä 
tarkoitettuja virkoja. 

Tätä pykälää sovelletaan myös henkilöön, 
joka 5 §:n nojalla nimitetään virkasuhteeseen 
hoitamaan 1 tai 2 momentissa tarkoitettuun 
virkaan kuuluvia tehtäviä. 

Virkamiehen on viivytyksettä ilmoitettava 
selvityksen sisältämissä tiedoissa tapahtu-
neista olennaisista muutoksista, korjattava 
niissä havaitsemansa puutteet sekä tarvittaes-
sa täydennettävä antamaansa selvitystä. Hä-
nen on tarvittaessa myös muutoin Suomen 
Pankin pyynnöstä annettava tietoja 1 mo-
mentissa tarkoitetuista seikoista. 

Selvityksen sisältämät tiedot 1 momentin 

1—3 kohdassa tarkoitetuista seikoista ovat 
salassa pidettäviä. 

Pankkivaltuusto antaa määräykset selvityk-
sen antamisen tavasta. 

 
58 a § 

Suomen Pankin oikeuteen saada maksutta 
salassapitosäännösten ja muiden tiedon saan-
tia koskevien rajoitusten estämättä 58 §:ssä 
tarkoitetun eläketurvan toteuttamiseksi vält-
tämättömät tiedot sovelletaan, mitä valtion 
eläkelain 26 §:ssä säädetään Valtiokonttorin 
oikeudesta tietojen saamiseen. Eläkkeenhaki-
jan ja -saajan velvollisuudesta antaa elä-
keasian käsittelemistä ja ratkaisemista varten 
tarvittavat tiedot on soveltuvin osin voimas-
sa, mitä valtion eläkelain 26 a §:ssä sääde-
tään. Sen lisäksi, mitä viranomaisten toimin-
nan julkisuudesta annetussa laissa (621/1999) 
säädetään, Suomen Pankin oikeuteen antaa 
salassapitosäännösten ja muiden tiedonsaan-
tia koskevien rajoitusten estämättä 58 §:ssä 
tarkoitetun eläketurvan toimeenpanoon pe-
rustuvia tietoja ja avata tekninen käyttöyhte-
ys sovelletaan vastaavasti, mitä valtion eläke-
lain 26 d §:ssä ja 26 e §:ssä säädetään. 

——— 
 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-

ta 200 . 
Tämän lain 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun 

virkamiehen tulee antaa mainitun pykälän 
mukainen selvitys kolmen kuukauden kulu-
essa siitä, kun pankkivaltuusto on lain voi-
maantultua ensimmäisen kerran määrännyt, 
mitkä virat kuuluvat selvitysvelvollisuuden 
piiriin. 

————— 
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3. 

Laki 

Rahoitustarkastuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (587/2003) 

11 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

11 § 

Johtaja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Johtajan nimittää ja erottaa pankkivaltuus-

to. Johtokunta tekee pankkivaltuustolle esi-
tyksen viran täyttämisestä. 

— — — — — — — — — — — — — —  
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuu-
ta 200 . 

————— 

Helsingissä 14 päivänä marrakuuta 2003 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Valtiovarainmisteri Antti Kalliomäki 
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Liite 
Rinnakkaistekstit 

1. 

Laki 

Suomen Pankista annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Pankista 27 päivänä maaliskuuta 1998 annetun lain (214/1998) 5 §, 

8 §:n 2 momentti, 11§:n 2 momentin 1 kohta, 13 §:n 1 momentti, 16 §:n 1 momentti, 19 §:n 
4 momentti, 20 §:n 2 momentti, 21 §:n 2 momentti, sekä 

lisätään 26 §:ään uusi 3 momentti, jolloin nykyinen 3 momentti siirtyy 4 momentiksi, seu-
raavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

5 § 

Toimivaltuudet 

Suomen Pankki voi tehtäviensä hoitami-
seksi:  

1) antaa ja ottaa luottoa;  
2) ottaa vastaan ja tehdä talletuksia; 
3) harjoittaa arvopaperi-, jalometalli- ja 

valuuttakauppaa; 
4) hoitaa maksuliikettä ja maksujen selvi-

tystä;  
5) harjoittaa muutakin arvopaperi-, raha- 

tai valuuttamarkkinatoimintaa;  
6) antaa pankeille ja muille rahalaitoksille 

sekä vastaaville yhteisöille rahan käsittelyä 
koskevia määräyksiä ja ohjeita. 

Suomen Pankki voi omistaa osakkeita, 
osuuksia ja kiinteistöjä siinä määrin kuin se 
on perusteltua pankin tehtävien hoitamiseksi 
tai toiminnan järjestämiseksi. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 § 

Toimivaltuudet 

Suomen Pankki voi tehtäviensä hoitami-
seksi: 

1) antaa ja ottaa luottoa; 
2) ottaa vastaan ja tehdä talletuksia; 
3) harjoittaa arvopaperi-, jalometalli- ja 

valuuttakauppaa; 
4) hoitaa maksuliikettä ja maksujen selvi-

tystä; 
5) harjoittaa muutakin arvopaperi-, raha- 

tai valuuttamarkkinatoimintaa. 
 
 
 
 
 
 
 
Euroopan keskuspankkijärjestelmään kuu-

luvien tehtäviensä hoitamiseksi Suomen 
Pankki voi antaa eräistä arvopaperi- ja va-
luuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän eh-
doista annetun lain (1084/1999) 2 §:n 
1 momentin 3 kohdassa tarkoitettua maksu- 
tai selvitysjärjestelmää ylläpitävälle tai sii-
hen osallistuvalle yhteisölle sellaisia järjes-
telmän hallinnon, sisäisen valvonnan tai 
riskienhallinnan toiminnallisia yksityiskoh-
tia koskevia määräyksiä, joita Euroopan 
keskuspankin antamien suuntaviivojen tai 
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ohjeiden taikka asetusten täytäntöönpano 
edellyttää. Suomen Pankki voi myös antaa 
luottolaitoksille ja rahahuoltotehtävissä 
toimiville muille yhteisöille rahan käsittelyä 
koskevia määräyksiä. 

Suomen Pankki voi omistaa osakkeita, 
osuuksia ja kiinteistöjä siinä määrin kuin se 
on perusteltua pankin tehtävien hoitamiseksi 
tai toiminnan järjestämiseksi. 
 

 
8 § 

Peruspääoma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vararahastoa voidaan käyttää kantarahas-

ton korotukseen tai alijäämän kattamiseen 
siten kuin 21 §:ssä säädetään. 
 

8 § 

Peruspääoma 

— — — — — — — — — — — — — —  
Vararahastoa voidaan käyttää alijäämän 

kattamiseen siten kuin 21 §:ssä säädetään. 
 
 

 
11 § 

Pankkivaltuuston tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pankkivaltuuston tehtävänä Suomen Pan-

kin hallinnon osalta on: 
1) tehdä esitys johtokunnan jäsenen viran 

täyttämisestä valtioneuvostolle; 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

11 § 

Pankkivaltuuston tehtävät 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pankkivaltuuston tehtävänä Suomen Pan-

kin hallinnon osalta on: 
1) tehdä esitys johtokunnan puheenjohta-

jan viran täyttämisestä valtioneuvostolle; 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
13 § 

Johtokunta 

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 
enintään viisi muuta jäsentä, jotka tasavallan 
presidentti nimittää virkoja haettaviksi julis-
tamatta. Johtokunnan puheenjohtaja nimite-
tään seitsemän vuoden toimikaudeksi ja 
muut johtokunnan jäsenet viiden vuoden 
toimikaudeksi. Johtokunnan jäsenellä on ol-
tava tehtävien edellyttämä asiantuntemus. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Johtokunta 

Johtokuntaan kuuluu puheenjohtaja ja 
enintään viisi muuta jäsentä. Tasavallan 
presidentti nimittää johtokunnan puheenjoh-
tajan seitsemän vuoden toimikaudeksi. Muut 
jäsenet nimittää pankkivaltuusto viiden vuo-
den toimikaudeksi. Virat täytetään niitä ha-
ettaviksi julistamatta. Kelpoisuusehtona joh-
tokunnan jäsenen virkaan on virkaan sovel-
tuva ylempi korkeakoulututkinto, hyvä pe-
rehtyneisyys rahatalouteen tai rahoitustoi-
mintaan sekä käytännössä osoitettu johta-
mistaito ja johtamiskokemus. 
— — — — — — — — — — — — — —  
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16 § 

Johtokunnan jäsenen virkasuhteen päättä-
minen 

Tasavallan presidentti voi erottaa johto-
kunnan jäsenen tehtävästään ainoastaan, jos 
hän ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hä-
nen tehtävänsä edellyttävät tai jos hän on 
syyllistynyt vakavaan rikkomukseen. 

 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

16 § 

Johtokunnan jäsenen virkasuhteen päättä-
minen 

Tasavallan presidentti voi erottaa johto-
kunnan puheenjohtajan ja pankkivaltuusto 
johtokunnan muun jäsenen ainoastaan, jos 
hän ei enää täytä niitä vaatimuksia, joita hä-
nen tehtävänsä edellyttävät tai jos hän on 
syyllistynyt vakavaan rikkomukseen. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
19 § 

Tilinpäätös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pankin tase julkistetaan tilikauden aikana 

kuukausittain. 
 

19 § 

Tilinpäätös 

— — — — — — — — — — — — — —  
Pankin tase julkistetaan tilikauden aikana 

neljännesvuosittain. 
 

 
20 § 

Kirjanpito 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilinpäätöksessä voidaan tehdä varauksia, 

jos se pankin rahastojen reaaliarvon turvaa-
miseksi taikka valuuttakurssien tai arvopa-
perien markkinahintojen muutoksista aiheu-
tuvien tuloksen vaihtelujen tasaamiseksi on 
tarpeen. 

 
 
 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

20 § 

Kirjanpito 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tilinpäätöksessä voidaan tehdä varauksia, 

jos se valuuttakurssien tai arvopaperien 
markkinahintojen muutoksista aiheutuvien 
tuloksen vaihtelujen tasaamiseksi on tar-
peen. Vuosittain tehtävien varausten yhteis-
määrä saa kuitenkin olla enintään Suomen 
Pankin tuloslaskelman mukaisten, valuutta-
kurssien muutoksista toteutuneiden voittojen 
ja arvopaperien toteutuneiden hintaerojen 
yhteismäärä. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
21 § 

Rahoitustulo ja voiton käyttö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen Pankin voitosta, sen jälkeen kun 

Euroopan keskuspankkijärjestelmässä ker-
tyvä rahoitustulo on tilinpäätöksessä otettu 
huomioon, käytetään puolet vararahaston 
kartuttamiseen. Muu osa ylijäämästä siirre-
tään käytettäväksi valtion tarpeisiin. Pank-

21 § 

Rahoitustulo ja voiton käyttö 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen Pankin voitto, sen jälkeen kun 

Euroopan keskuspankkijärjestelmässä ker-
tyvä rahoitustulo on tilinpäätöksessä otettu 
huomioon, tuloutetaan valtion talousarvi-
oon. Pankkivaltuusto voi Euroopan keskus-
pankkijärjestelmän tehtävien hoidon tur-
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kivaltuusto voi päättää voiton käyttämisestä 
toisin, jos se pankin taloudellisen aseman tai 
vararahaston suuruuden vuoksi on perustel-
tua. Valtion tarpeisiin käytettävän voiton 
osan käytöstä päättää eduskunta. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

vaamiseksi tai muusta erityisestä syystä 
päättää voiton käyttämisestä toisin. Päätök-
sen perusteet on tällöin esitettävä 11 §:n 
1 momentin 4 kohdassa tarkoitetussa kerto-
muksessa eduskunnalle. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
26 § 

Oikeus saada ja antaa tietoja 
 

— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

— — — — — — — — — — — — — —  
Suomen Pankin on salassapitosäännösten 

estämättä viipymättä annettava valtiova-
rainministeriölle hallussaan olevat tiedot 
asioista, jotka Suomen Pankin arvion mu-
kaan saattavat vaarantaa rahoitusmarkki-
noiden vakauden tai aiheuttaa merkittäviä 
häiriöitä rahoitusjärjestelmän toiminnassa. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    

kuuta 200 . 
Tämän lain mukainen Suomen Pankin ti-

linpäätös laaditaan ensimmäistä kertaa lain 
voimaantulovuodelta. 

——— 
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2. 

Laki 

Suomen Pankin virkamiehistä annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Suomen Pankin virkamiehistä 30 päivänä joulukuuta 1998 annetun lain 

(1166/1998) 6 § ja  
lisätään lakiin uusi 58 a §, seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

6 § 
Johtokunnan jäsenen, johtajan, osastopääl-

likön, yksikön päällikön ja johtokunnan 
neuvonantajan virkaan nimitettävän on en-
nen nimittämistä annettava selvitys elinkei-
notoiminnastaan, omistuksistaan yrityksissä 
ja muusta varallisuudestaan, veloistaan, ta-
kauksistaan sekä muista vastuusitoumuksis-
taan, sekä kyseiseen virkaan kuulumattomis-
ta tehtävistään, 14 §:ssä tarkoitetuista sivu-
toimistaan ja muista sidonnaisuuksistaan, 
joilla voi olla merkitystä arvioitaessa hänen 
edellytyksiään hoitaa täytettävänä olevan vi-
ran tehtäviä.  

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös nimitettäessä henkilö 5 §:n nojalla 
hoitamaan 1 momentissa tarkoitettuun vir-
kaan kuuluvia tehtäviä.  

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitettuihin 
virkoihin ja tehtäviin nimitettyjen virka-
miesten on ilmoitettava viivytyksettä 1 mo-
mentissa tarkoitetuissa tiedoissa tapahtuneet 
muutokset ja niissä havaitut puutteet sekä 
myös muutoin annettava vastaava selvitys 
Suomen Pankin sitä pyytäessä.  

Suomen Pankille annetut henkilön talou-
dellista asemaa koskevat tiedot ovat salassa 
pidettäviä.  

Pankkivaltuusto vahvistaa ilmoituksen an-
tamista ja ilmoitusvelvollisuuden sisältöä 
koskevat tarkemmat määräykset. 

 
 
 
 

6 § 
Johtokunnan jäsenen, johtajan, osastopääl-

likön, yksikön päällikön ja johtokunnan 
neuvonantajan virkaan nimitettävän on en-
nen nimittämistä annettava selvitys: 

1) elinkeinotoiminnastaan; 
2) omistuksistaan yrityksissä ja merkittä-

västä muusta varallisuudestaan; 
3) veloistaan, takauksistaan ja muista vas-

tuusitoumuksistaan; 
4) 14 §:ssä tarkoitetuista sivutoimistaan; 

ja 
5) muista sidonnaisuuksistaan, joilla voi 

olla merkitystä arvioitaessa hänen edelly-
tyksiään hoitaa virkaan kuuluvia tehtäviä. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
myös sellaiseen virkaan nimitettävään hen-
kilöön, jolla virkatehtävissään on muutoin 
kuin satunnaisesti pääsy rahapolitiikkaa, 
rahoitusmarkkinoita, kansantalouden tilas-
toja taikka yksityisten yhteisöjen taloudellis-
ta asemaa tai liikesalaisuutta koskeviin, sa-
lassa pidettäviin tietoihin. Pankkivaltuusto 
määrää johtokunnan esityksestä, mitkä ovat 
tässä tarkoitettuja virkoja. 

Tätä pykälää sovelletaan myös henkilöön, 
joka 5 §:n nojalla nimitetään virkasuhtee-
seen hoitamaan 1 tai 2 momentissa tarkoi-
tettuun virkaan kuuluvia tehtäviä. 

Virkamiehen on viivytyksettä ilmoitettava 
selvityksen sisältämissä tiedoissa tapahtu-
neista olennaisista muutoksista, korjattava 
niissä havaitsemansa puutteet sekä tarvitta-
essa täydennettävä antamaansa selvitystä. 
Hänen on tarvittaessa myös muutoin Suo-
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men Pankin pyynnöstä annettava tietoja 
1 momentissa tarkoitetuista seikoista. 

Selvityksen sisältämät tiedot 1 momentin 
1—3 kohdassa tarkoitetuista seikoista ovat 
salassa pidettäviä. 
Pankkivaltuusto antaa määräykset selvityk-
sen antamisen tavasta. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

58 a § 
Suomen Pankin oikeuteen saada maksutta 

salassapitosäännösten ja muiden tiedon 
saantia koskevien rajoitusten estämättä 
5 §:ssä tarkoitetun eläketurvan toteuttami-
seksi välttämättömät tiedot sovelletaan, mitä 
valtion eläkelain 26 §:ssä säädetään Valtio-
konttorin oikeudesta tietojen saamiseen. 
Eläkkeenhakijan ja -saajan velvollisuudesta 
antaa eläkeasian käsittelemistä ja ratkaise-
mista varten tarvittavat tiedot on soveltuvin 
osin voimassa, mitä valtion eläkelain 
26 a §:ssä säädetään. Sen lisäksi, mitä vi-
ranomaisten toiminnan julkisuudesta anne-
tussa laissa (621/1999) säädetään, Suomen 
Pankin oikeuteen antaa salassapitosäännös-
ten ja muiden tiedonsaantia koskevien rajoi-
tusten estämättä 58 §:ssä tarkoitetun eläke-
turvan toimeenpanoon perustuvia tietoja ja 
avata tekninen käyttöyhteys sovelletaan vas-
taavasti, mitä valtion eläkelain 26 d §:ssä ja 
26 e §:ssä säädetään. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    

kuuta 200 . 
Tämän lain 6 §:n 2 momentissa tarkoite-

tun virkamiehen tulee antaa mainitun pykä-
län mukainen selvitys kolmen kuukauden ku-
luessa siitä, kun pankkivaltuusto on lain 
voimaantultua ensimmäisen kerran mää-
rännyt, mitkä virat kuuluvat selvitysvelvolli-
suuden piiriin. 

——— 
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3. 

Laki 

Rahoitustarkastuksesta annetun lain 11 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Rahoitustarkastuksesta 27 päivänä kesäkuuta 2003 annetun lain (587/2003) 

11 §:n 2 momentti seuraavasti: 
 

Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

11 § 

Johtaja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Johtajan nimittää ja erottaa tasavallan pre-

sidentti. Pankkivaltuusto tekee valtioneu-
vostolle esityksen viran täyttämisestä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 

11 § 

Johtaja 

— — — — — — — — — — — — — —  
Johtajan nimittää ja erottaa pankkivaltuus-

to. Johtokunta tekee pankkivaltuustolle esi-
tyksen viran täyttämisestä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä    

kuuta 200 . 
——— 

 
 
 


