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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankin ohje
säännön 4 ja 30 §:n muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan Suomen Pankin kanta
rahaston määrä korotettavaksi 5 000 milj. mar
kaksi. Vararahaston kartuttamisvelvollisuutta kos
kevia säännöksiä ehdotetaan muutettavaksi siten, 
että pankin vuosivoitosta ainakin puolet on käy
tettävä vararahaston kartuttamiseen kunnes 

kanta- ja vararahastojen yhteismäärä on 10 000 
milj. mk. Lisäksi ehdotetaan ohjesääntöön lisät
täväksi säännös varausten tekemisestä Suomen 
Pankin omien varojen reaaliarvon turvaamiseksi 
ja valuuttakurssien muutosten tulosvaikutusten 
tasaaarniseksi. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

Lailla Suomen Pankin ohjesäännön 4 ja 30 §:n 
muuttamisesta (768/81) muutettiin Suomen 
Pankin ohjesäännön 4 §:ää siten, että pankin 
kantarahaston määrä korotettiin 1 400 milj. mar
kasta 3 000 milj. markkaan. Korotus toteutettiin 
siirtämällä arvonjärjestelytileillä olleita varoja 
kantarahastoon. Samalla lailla muutettiin myös 
ohjesäännön 30 §:n 1 momentti siten, että se 
kanta- ja vararahastojen yhteenlaskettu määrä, 
jonka saavuttamiseen saakka pankin vuosivoitosta 
ainakin puolet on käytettävä vararahaston kartut
tamiseen, vahvistettiin 5 000 milj. markaksi. 

Kantarahaston määrä tulisi pyrkiä pitämään 
likimäärin muuttumattomana taseen loppusum
maan verrattuna. Kun vuonna 1975 kantarahasto 
korotettiin 600 milj. markasta 1 400 milj. mark
kaan, nousi kantarahaston maara 8 % :sta 
16 % :iin taseen loppusummasta. Vuoden 1981 
tilinpäätöksen yhteydessä toimeenpantu kantara
haston korotus 3 000 milj. markkaan nosti vas
taavan prosenttiluvun 7 % :sta 15 % :iin. Taseen 
loppusumman kohoaminen vuodesta 1981 on 
aiheuttanut kantarahaston suhteellisen määrän 
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laskemisen siten, että tällä hetkellä se on n. 
10 % :ia taseen loppusummasta. Tarkoituksen
mukaisen 16-17 %:n tason saavuttamiseksi tu
lisi kantarahaston määrä korottaa 5 000 milj. 
markkaan. 

Jotta vararahaston määrä tulisi oikeaan suhtee
seen kantarahaston ehdotetun uuden määrän 
kanssa, tulisi kanta- ja vararahastojen yhteismää
rä, jonka saavuttamiseen saakka pankin vuosivoi
tosta puolet on käytettävä vararahaston kartutta
miseen, nostaa nykyisestä 5000 milj. markasta 
10 000 milj. markkaan. 

Suomen Pankin omien varojen reaaliarvon säi
lymisestä on huolehdittu tekemällä tilinpäätök
sissä varauksen luonteinen siirto tuloksesta arvon
järjestelytileille. Samalla on pyritty tasoittamaan 
ulkomaanrahan määräisten saamisten ja velkojen 
kurssimuutoksista aiheutuneita pankin tuloksen 
vaihteluita. Tämä käytäntö olisi perusteltua va
kiinnuttaa ottamalla ohjesäännön 30 §:ään ni
menomainen säännös, joka toisaalta mahdollis
taisi varausten tekemisen näihin tarkoituksiin ja 
toisaalta sisältäisi velvoituksen pyrkiä omien varo
jen reaaliarvon säilyttämiseen. Yksittäisissä tilin
päätöksissä tehdyn varaussiirron määrän tulisi 
olla harkinnanvarainen, jolloin sen avulla voi-
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daan tasoittaa muutoin voimakkaasti vaihtelevia 
vuosituloksia. 

Ehdotettua varausta käytettäisiin tulevien kan
tarahaston korotusten ja mahdollisesti realisoitu
vien kurssitappioiden kattamiseen. 

2. Asian valmistelu 

Esitys perustuu eduskunnan pankkivaltuus
miesten valtioneuvostolle 27 päivänä maaliskuuta 
1984 tekemään ehdotukseen. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Lailla ei olisi välittömiä taloudellisia vaikutuk
sia. Kantarahaston korotus toteutettaisiin siinä-

mällä rahastoon arvonjärjestelytililtä 1 000 milj. 
mk ja vararahastosta 1 000 milj. mk. Ohjesään
nön 30 §:ään ehdotetun varauksen teko-oikeus 
mahdollistaisi Suomen Pankin voitonjaon valtiol
le nykyistä tasaisemman kehityksen. 

4. Voimaantulo 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan 31 päi
vänä joulukuuta 1984, jolloin muutettuja sään
nöksiä voitaisiin soveltaa ensimmäisen kerran 
pankin vuoden 1984 tilinpäätöksen yhteydessä. 

Edellä olevan perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
Suomen Pankin ohjes~nnön 4 ja 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön (365/25) 4 § ja 

30 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (768/81), 
sekä 

lisätään 30 §:ään uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1 ja nykyinen 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 
momentiksi, seuraavasti: 

4 § 
Pankin rahastot ovat: 
kantarahasto, joka on saatettava viidentuhan

nen miljoonan markan suuruiseksi ja siinä mää
rässä pysytettävä; sekä 

vararahasto, jota on kartutettava, niin kuin 
jäljempänä tässä ohjesäännössä säädetään, ja jo
hon ei saa lukea pankin kiinteistöjen ja kaluston 
eikä pankin omistamien osakkeiden arvoa. 

30 § 
Pankin tuloslaskelmassa voidaan tehdä varauk

sia, mikäli se pankin omien varojen reaaliarvon 
turvaamiseksi tai valuuttakurssien muutoksista 
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aiheutuvien tuloksen vaihtelujen tasaamiseksi on 
tarpeen. 

Kunnes pankin kanta- ja vararahastot ovat 
yhteensä nousseet kymmeneentuhanteen miljoo
naan markkaan, on pankin vuosivoitosta ainakin 
puolet käytettävä vararahaston kartuttamiseen. 
Sen jälkeen on vähintään kolmannes vuosivoitos
ta siirrettävä vararahastoon. Sen osan voitosta, 
joka ei ole menevä pankin rahastojen kartuttami
seen, saattaa eduskunta määrätä yleisiin tarkoi
tuksiin käytettäväksi. 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuu
ta 1984. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
Suomen Pankin ohjesäännön 4 ja 30 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön (365/25) 4 § ja 

30 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat 30 päivänä marraskuuta 1981 annetussa laissa (768/81), 
sekä 

lisätään 30 §:ään uusi 1 momentti, jolloin muutettu 1 ja nykyinen 2 momentti siirtyvät 2 ja 3 
momentiksi, seuraavasti: 

Voimassa oleva laki 

4 § 
Pankin rahastot ovat: 
kantarahasto, joka on saatettava kolmentuhan

nen miljoonan markan suutuiseksi ja siinä mää-
rässä pysytettävä; sekä . . . 

vararahasto, jota on kartutettava, nun kum 
jäljempänä tässä ohjesäännössä säädetään, ja jo
hon ei saa lukea pankin kiinteistöjen ja kaluston 
eikä pankin omistamien osakkeiden arvoa. 

30 § 
Kunnes pankin kanta- ja vararahastot ovat 

yhteensä nousseet viiteentuhanteen miljoonaan 
markkaan, on pankin vuosivoitosta ainakin puo
let käytettävä vararahaston kartuttamise~n .. Sen 
jälkeen on vähintään kolmannes v~ostvott?sta 
siirrettävä vararahastoon. Sen osan vottosta, Joka 
ei ole menevä pankin rahastojen kartuttamiseen, 
saattaa eduskunta määrätä yleisiin tarkoituksiin 
käytettäväksi. 

Ehdotus 

4 § 
Pankin rahastot ovat: 
kantarahasto, joka on saatettava viidentuhan

nen miljoonan markan suuruiseksi ja siinä mää
rässä pysytettävä; sekä 

vararahasto, jota on kartutettava, niin kuin 
jäljempänä tässä ohjesäännössä säädetään, ja jo
hon ei saa lukea pankin kiinteistöjen ja kaluston 
eikä pankin omistamien osakkeiden arvoa. 

30 § 
Pankin tuloslaskelmassa voidaan tehdä varauk

sia, mikäli se pankin omien varojen reaaliarvon 
turvaamiseksi tai valuuttakurssien muutoksista 
aiheutuvien tuloksen vaihtelujen tasaamiseksi on 
tarpeen. 

Kunnes pankin kanta- ja vararahastot ovat 
yhteensä nousseet kymmeneentuhanteen miljoo
naan markkaan, on pankin vuosivoitosta ainakin 
puolet käytettävä vararahaston kartuttamiseen. 
Sen jälkeen on vähintään kolmannes vuosivoitos
ta siirrettävä vararahastoon. Sen osan voitosta, 
joka ei ole menevä pankin rahastojen kartuttami
seen, saattaa eduskunta määrätä yleisiin tarkoi
tuksiin käytettäväksi. 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuu
ta 1984. 
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi tullitariffin muuttami-
sesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Tullitariffilakiin liittyvässä tullitariffissa ehdo
tetaan kotimaisen tuotannon edistämiseksi eräi
den perunasta valmistettujen tuotteiden markka
määräistä vähimmäistullia korotettavaksi sekä 

säädettäväksi tullittomuus eräälle tuotannossa 
käytettävälle tuontitavaralle. 

Ehdotetut muutokset on tarkoitus saattaa voi
maan valtioneuvoston päätöksellä 1 päivästä hei
näkuuta 1984. 

PERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja asian val
mistelu 

1.1. Nykyinen tilanne 

1.1.1. 7. Ryhmä. Vihannekset ja kasvikset, 
syötiiviit juuret ja juurimukula! 

Tullitariffilakiin (360/ 80) liittyvän tullitariffin 
nimikkeessä 07.02 .A. on esikypsytettyjen rans
kanperunoiden tulli 50 % arvosta tai vähintään 
3,54 markkaa kilolta. Tämä 50 % :n taso on 
säädetty jo 23 joulukuuta 1977 annetulla lailla 
(1009/77). Vähimmäistullin määrä oli tuolloin 
3,18 markkaa kilolta. Huhtikuussa 1977 tapahtu
neen devalvaation johdosta vähimmäistulli koro
tettiin 8 päivänä joulukuuta 1978 annetulla lailla 
(943/78) nykyiselle tasolleen 3,54 markaksi. 

Kotimainen teollisuus valmistaa sopimus
tuotantoon perustuvasta raaka-aineesta esikypsy
tettyjä ranskanperunoita, joiden tuontisuoja on 
nykyisen hintatason huomioon ottaen heikenty
nyt kilpailevaan tuo~tiin n~den v~oden 1_979 
jälkeen tapahtuneen mflatoonsen kehityksen JOh
dosta. 

1.1.2. 59. Ryhmä. Vanu ja huopa; side- ja 
purjelanka, nuora ja köysi; erikoisku
delmat; kyllästetyt tai päällystetyt 
kudelmat; tekniset tekstzifitavarat 

Kotimainen teollisuus käyttää kalanterien kiil
lotustelojen valmistukseen tullitariffin nimikkee
seen 59.03.A.II. kuuluvaa aromaattista polyami-
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dia olevaa kuitukangasta, jonka tulli on 30 % 
arvosta tai vähintään 3, 54 markkaa kilolta. Tätä 
tuotetta ei valmisteta Suomessa eikä sitä ole 
saatavissa vapaakauppasopimusten puitteissa. 

Nimikkeessä 59.03.A.II. on jo muistutus 1, 
jolla on myönnetty tulliton teollisuusetu samalle 
tuontitavaralle, kun sitä käytetään sähkökonei
den, -laitteiden ja -tarvikkeiden eristävien lisä
osien valmistukseen. 

Kun valmiita, tullitariffin nimikkeeseen 
84.16.B. kuuluvia teloja voidaan tuoda 4,2 % :n 
tullilla tai nimikkeeseen liittyvän e-muistutuksen 
nojalla tullittomasti, haittaa raaka-aineena käy
tettävästä tavarasta kannettava tulli kohtuutto
masti kotimaisen teollisuuden kilpailukykyä. 

1.2. Asian valmistelu 

Asiaa on valmisteltu tullihallituksessa ja tulli
asiain neuvottelukunnassa, joka on antanut siitä 
myönteisen lausunnon. 

2. Ehdotetut muutokset 

2.1. 7. Ryhmä. Vihannekset ja kasvikset, 
syötävät juuret ja juurimukulat 

Kotimaisen teollisuuden kilpailukyvyn turvaa
miseksi ehdotetaan tullitariffin nimikkeeseen 
07.02.A. kuuluvien esikypsytettyjen ranskanpe-
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runoiden tuontisuoja saatettavaksi tämän hetken 
hintojen edellyttämälle tasolle korottamalla nii
den vähimmäistulli 5 markaksi kilolta. 

2.2. 59. Ryhmä. Vanu ja huopa; side- ja 
purjelanka, nuora ja köysi; erikoiskudel
mat; kyllästetyt tai päällystetyt kudelmat; 
tekniset tekstiilitavarat 

Kotimaisen teollisuuden kilpailukyvyn turvaa
miseksi ja alalla saavutetun teknisen kehityksen 
tason säilyttämiseksi ehdotetaan tullitariffin ni
mikkeessä 59.03.A.II. olevaa 1 muistutusta laa
jennettavaksi siten, että aromaattista polyamidia 
olevalle kuitukankaalle säädetty tullittomuus tu
lisi koskemaan tätä tuotetta myös silloin kun sitä 
käytetään kalamerien kiillotustelojen valmistuk
seen. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Ehdotuksen taloudellista vaikutusta ei voida 
tarkasti laskea. Kalamerien kiillotustelojen val
mistusta koskevan edun arvioidaan merkitsevän 

noin 120 000-240 000 markan vuotuista tullin
alennusta. Mikäli esikypsytettyjen ranskanperu
noiden tuonti jatkuu vähimmäistullin korotuk
sesta huolimatta saman tasoisena kuin vuosina 
1981-1983 ja tammi-maaliskuussa 1984, mer
kitsisi ehdotus tältä osin noin 480 000-7 30 000 
markan lisäystä tullituloihin. 

4. Voimaantulo 

Ehdotetut muutokset on tarkoitus saattaa voi
maan valtioneuvoston päätöksellä 1 päivästä hei
näkuuta 1984. 

Laki on tarkoitettu tulemaan voimaan sen 
jälkeen, kun eduskunta on hyväksynyt tämän 
lakiehdotuksen. 

5. Säätämisjärjestys 

Tullitariffin muutosehdotukset on käsiteltävä 
verolain säätämisestä määrätyssä järjestyksessä. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdotus: 

Laki 
tullitariffin muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti muutetaan 16 päivänä toukokuuta 1980 annettuun tullitariffila
kiin (360/ 80) liittyvää tullitariffia, 

sellaisena kuin se nyt kysymyksessä olevilta kohdin on osittain muutettuna 27 päivänä kesäkuuta 
1980 annetulla lailla (496/80), seuraavasti: 

II OSA 
KASVITUOTI'EET 

7. Ryhmä 
Vihannekset ja kasvikset, syötävät juuret ja juurimukulat 

Nimik- Tullimäärä allamainituista päivämääristä lukien* 
keen Tavara 1.1. 1.1. n:o - - - - - - - -

1984 1986 1985 

1. 2. - - - - - - - - 7. 8. 9. 

- - - - - - - - - - - - -
07.02 Jäädytetyt vihannekset ja kasvikset (myös keitetyt): 

A. esikypsytetyt ranskanperunat ................... 50 % 
vähin tulli 1 kg 5,-

- - - - - - - - - - - - -

* Tullimäärät, joita ei alenneta, mainitaan vain sarakkeessa n:o 7. 

1.1. 
1987 

10. 
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XI OSA 
TEKSTIILIAINEET JA TEKSTIILITAVARAT 

59. Ryhmä 

3 

Vanu ja huopa; side- ja purjelanka, nuora ja köysi; erikoiskudelmat; kyllästetyt tai päällystetyt kudelmat; tekniset 
tekstiilitavarat 

1. 2. - - - - - - - - 7. 8. 9. 10. 

- - - - - - - - - - - - -
59.03 Kuitukangas, sen kaltainen kangas langoista sekä 

tällaisista kankaista valmistetut tavarat, myös kyl-
lästetyt tai päällystetyt: 

A. kuitukanf:as ja sen kaltainen kangas langoista, 
myös kyl ästetty tai päällystetty: 

- - - - - - - - - - - - -

II. muu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . (Muist.) 30 o/o 
vähin tulli 1 kg 3,54 

- - - - - - - - - - - - -
Muist. 1. alanimikkeeseen 59.03.A.II. Tähän 
alanimikkeeseen kuuluva aromaattista polyamidia 
oleva kuitukangas, jonka teollisuus käyttää sähkö-
koneiden, -laitteiden ia -tarvikkeiden eristävien 
osien tai kalamerien kii lotustelojen valmistukseen, 
on tu!liton ehdoilla, jotka valtioneuvosto määrää. 

- - - - - - - - - - - - -

Tämä laki tulee voimaan päivänä kuuta 1984. 

Helsingissä 15 päivänä kesäkuuta 1984 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Voimassa oleva tullitariffi 

1984 vp. - HE n:o 109 

II OSA 
KASVITUOTIEET 

7. Ryhmä 
Vihannekset ja kasvikset, syötävät juuret ja juurimukulat 

Nimik- Tullimäärä allamainituista päivämääristä lukien* 
keen Tavara 

1.1. 1.1. 1.1. n:o - - - - - - - -
1984 1985 1986 

1. 2. - - - - - - - - 7. 8. 9. 

- - - - - - - - - - - - -
07.02 Jäädytetyt vihannekset ja kasvikset (myös keitetyt): 

A. esikypsytetyt ranskanperunat ................... 50 % 
vähin tulli 1 kg 3,54 

- - - - - - - - - - - - -

* Tullimäärät, joita ei alenneta, mainitaan vain sarakkeessa n:o 7. 

Liite 

1.1. 
1987 

10. 


