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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankin ohje
säännön 11 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan luovuttavaksi Suo
men Pankin varoista myönnettävän muun luo
tonannon kuin vekseliluoton enimmäismäärän 
sitomisesta pankin omien varojen määrään. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt esi
tyksen. 

PERUSTELUT 

1. Nykyimen tilanne ja ehdo
tettu muutos 

Suomen Pankin ohjesäännön 11 §:n 1 mo
mentin 5 kohdan mukaan Suomen Pankki 
myöntää muunkinlaista kuin vekseliluottoa 
ottaen varteen, että sellaisen luoton kokonais
määrä ei saa ylittää pankin omia varoja. Omiin 
varoihin luetaan tällöin kuuluviksi pankin kan
ta- ja vararahasto, arvonjärjestelytilit sekä puo
let tulostilistä. 

Ohjesäännön mainitun kohdan tarkoitus on 
alunperin ollut rajoittaa Suomen Pankin mah
dollisuuksia myöntää muita kuin tavaravekseli
luottoja, joiden maksamisen vakuutena on reaa
livakuus, ja siten varmistaa pankin saatavia 
sekä pitää saatavat rahapolitiikan joustavan 
hoidon edellyttämässä likvidissä muodossa. Ny
kyisessä muodossaan säännös on vuodelta 1965 
(744/65). 

Luottovälineistön viimeaikainen kehitys on 
johtanut siihen, että muut, pankkitoiminnan 
tämän hetken tarpeita paremmin vastaavat 
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luottomuodot kuten shekkitililuotto sekä velka
kirja- ja joukkovelkakirjalainat ovat viennin 
lyhytaikaisia erityisrahoitusjärjestelyjä lukuun 
ottamatta syrjäyttäneet vekselit Suomen Pan
kin luotonannossa. Pankeille myönnettävässä 
keskuspankkiluotossa vekseleitä lakattiin käyt
tämästä vuonna 1979. 

Muun luotonannon enimmäismäärä, joka oli 
625 milj. markkaa heinäkuun lopussa 1982, 
uhkaa asettaa tarpeettomasti rajoituksia vekse
leitä tarkoituksenmukaisempien luottomuotojen 
käytölle. Kun näkemys vekseliluoton parem
muudesta keskuspankin luottovälineenä on ny
kyisissä oloissa vanhentunut, olisi muun luo
tonannon enimmäismäärän sitomisesta Suomen 
Pankin omien varojen määrään syytä luopua. 

2. Asian valmistelu 

Esitys perustuu eduskunnan pankkivaltuus
miesten valtioneuvostolle 27 päivänä elokuuta 
1982 tekemään ehdotukseen. 
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3. E s i t y k sen ta 1 o u d e 11 i se t 
vaikutukset 

Esityksen tarkoituksena on poistaa tekniset 
esteet kulloinkin tarkoituksenmukaisimman 
luottovälineen käytöitä Suomen Pankin luoton
annossa. Lailla ei olisi välittömiä taloudellisia 
vaikutuksia. 

4. Voimaan t u 1 o 

Laki on t11rkoitettu tulemaan voimaan heti 
sen jälkeen kun eduskunta on hyväksynyt esi
tyksen. 

Edellä olevan perusteella annetaan Edus
kunnan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
Suomen Pankin ohjesäännön 11 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen 
Pankin ohjesäännön 11 § :n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulu
kuuta 1965 annetussa laissa (744/65), näin kuuluvaksi: 

11 § 
Suomen Pankki: 

5) myöntää muunkinlaista kuin vekseliluot
toa; sekä 

Helsingissä 1 päivänä lokakuuta 1982 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

päivänä 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
Suomen Pankin ohjesäännön 11 § :n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen 
Pankin ohjesäännön 11 § :n 1 momentin 5 kohta, sellaisena kuin se on 30 päivänä joulu
kuuta 1965 annetussa laissa (744/65), näin kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

11 § 
Suomen Pankki: 

5) myöntää muunkinlaista kuin vekseliluot
toa, ottaen varteen, että sellaisen luotan koko
naismäärä ei saa ylittää pankin omia varoja,· 
sekä 

Ehdotus 

11 § 
Suomen Pankki: 

5) myöntää muunkinlaista kuin vekseliluot
toa; sekä 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




