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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tahalain 2 §:n muuttami
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan, että markan ulkoista 
arvoa ilmaiseva valuuttaindeksiluku lasketaan 
vain vaihdettavien valuuttojen kurssimuutosten 
perusteella. Lakiehdotus on luonteeltaan indeksi-

tekninen tarkistus eivätkä valuuttojen markka
kurssit uudistuksen yhteydessä muutu. 

Ehdotettu laki on tarkoitettu tulemaan voi
maan vuoden 1984 alussa. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne 

Rahalain 2 §:ää muutettiin vuoden 1977 mar
raskuun alussa voimaan tulleella lailla (759/77) 
siten, että markan ulkoinen arvo ilmaistaan va
luuttaindeksilukuna. Indeksiluku osoittaa Suo
men ulkomaankaupan kannalta tärkeiden valuut
tojen kurssien keskimääräisen muutoksen. 

Vaikka valuuttaindeksijärjestelmän on voitu 
todeta toimineen pääsääntöisesti hyvin, siinä on 
ilmennyt joukko lähinnä indeksiteknisiksi luon
nehdittavia ongelmia. Luonteenomaista taloudel
lisille indekseille yleensäkin on, että niitä aika 
ajoin joudutaan kehittämään ja uudistamaan. 
Tarvittavat muutokset valuuttaindeksiin voidaan 
pääosin tehdä muuttamalla ja tarkentamalla val
tioneuvoston päätöksellä vahvistettuja valuuttain
deksiluvun laskentaperusteita. V aluuttaindeksissä 
tällä hetkellä mukana olevan Neuvostoliiton rup
lan indeksiautomatiikkavaikutuksen korjaaminen 
edellyttää kuitenkin lain muutosta. 

Ruplan muista indeksivaluutoista poikkeavalla 
tavalla määräytyvät kansainvälisen arvon muutok
set vaikuttavat valuuttaindeksissä indeksiautoma
tiikan kautta muiden valuuttojen markkakurssei
hin. Tämän vuoksi vaihdettavien valuuttojen 
kurssien heilahtelut ovat Suomessa suurentuneet. 
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2. Ehdotettu muutos 

Edellä sanotusta syystä ja ottaen huomioon 
tasapainoisen valuuttakurssikehityksen myöntei
set vaikutukset ulkomaankaupallemme ja kan
santaloudellemme ehdotetaan, että valuuttain
deksissä otetaan huomioon ainoastaan ulkomaan
kauppamme kannalta tärkeiden vaihdettavien va
luuttojen kurssien keskimääräiset muutokset. 
Vaihdettavilla valuutoilla tarkoitetaan tällöin va
luuttamääräysten mukaisesti niitä valuuttoja, jot
ka ovat esteettä vaihdettavissa Yhdysvaltain dol
lariin. 

Rahalain 2 §:n ehdotetun tarkistuksen yhtey
dessä eivät valuuttojen markkakurssit muutu. 
Päivittäiset valuuttojen markkakurssit Suomen 
Pankki määrittelee edelleenkin itsenäisesti siten, 
että valuuttaindeksiluku pysyy sille vahvistetun 
vaihtelualueen rajoissa. Vaihdettavien valuutto
jen markkakurssit on yleensä määritelty kansain
välisiltä valuuttamarkkinoilta saatujen noteeraus
ten perusteella. Sidotuista valuutoista Suomen 
ulkomaankaupalle tärkeän ruplan markkakurssi 
on pääsääntöisesti määritelty Neuvostoliiton val
tionpankin dollarinoteerausten perusteella, mut
ta tarvittaessa Suomen Pankki on tästä poiketen 
noteerannut ruplan markkakurssin. Suomen 



2 1983 vp. - HE n:o 170 

Pankki pyrkii ruplan noteerauksessa edelleenkin 
noudattamaan omaksuttua menettelyä, mutta se 
voi erityisestä syystä soveltaa tästä olennaisestikin 
poikkeavaa noteerauskäytäntöä. 

Nyt laadittu lakiehdotus pohjautuu eduskun
nan pankkivaltuusmiesten 18 päivänä lokakuuta 

1983 tekemään esitykseen. Ehdotetun lain on 
tarkoitus tulla voimaan vuoden 1984 alussa. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
rahalain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1962 annetun rahalain 2 §:n 
1 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä lokakuuta 1977 annetussa laissa (759/77), näin 
kuuluvaksi: 

2 § 
Markan ulkoinen arvo ilmaistaan valuuttain

deksilukuna, joka osoittaa Suomen ulkomaan
kaupan kannalta tärkeiden vaihdettavien valuut
tojen kurssien keskimääräisen muutoksen. 

Helsingissä 21 päivänä lokakuuta 1983 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOMSTO 

päivänä 

Valtiovarainministeri Ahti Pekkala 
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Liite 

Laki 
rahalain 2 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 30 päivänä maaliskuuta 1962 annetun rahalain 2 §:n 
1 momentti, sellaisena kuin se on 28 päivänä lokakuuta 1977 annetussa laissa (759/77), näin 
kuuluvaksi: 

Voimassa oleva laki 

2 § 
Markan ulkoinen arvo ilmaistaan valuuttain

deksilukuna, joka osoittaa Suomen ulkomaan
kaupan kannalta tärkeiden valuuttojen kurssien 
keskimääräisen muutoksen. 

Ehdotus 

2 § 
Markan ulkoinen arvo ilmaistaan valuuttain

deksilukuna, joka osoittaa Suomen ulkomaan
kaupan kannalta tärkeiden vaihdettavien valuut
tojen kurssien keskimääräisen muutoksen. 

Tämä laki tulee voimaan 
kuuta 198 . 

päivänä 




