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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi Suomen Pankin ohjesään
nön muuttamisesta 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

Esityksessä ehdotetaan Suomen Pankin ohje
säännön sisältämien korkosäännösten muuttamis
ta Suomen Pankin harjoittaman korkopolitiikan 
lainsäädännöllisten puitteiden selkiinnyttämisek
SL 

Lisäksi ehdotetaan Suomen Pankin ohjesään
nön pankin voittoa ja tappiota koskevaa säännös-

tä muutettavaksi siten, että pankin tuloslaskel
man osoittama tappio voitaisiin siirtää katetta
vaksi seuraavien vuosien voitosta. 

Muutokset on tarkoitettu tulemaan voimaan 
31 päivänä joulukuuta 1986. 

YLEISPERUSTELUT 

1. Nykyinen tilanne Ja ehdotetut 
muutokset 

1. 1. Korkosäännökset 

Suomen Pankin ohjesäännön korkosäännökset 
ovat pientä kielellistä tarkistusta lukuun ottamat
ta pysyneet muuttamattomina vuonna 1925 ta
pahtuneesta säätämisestään saakka. 

Luottokorkoja koskeva perussäännös Suomen 
Pankin ohjesäännön 17 §:n 1 momentin 1 koh
dassa säätää, että eduskunnan pankkivaltuus
miesten asiana on määrätä pankin diskoottokor
ko sekä muun luoton korkomäärät ja provisiot. 
Tämän säännöksen nojalla pankkivaltuusmiehet 
ovat määränneet Suomen Pankin peruskoron 
sekä muussa luotonannossa sovellettavien korko
jen rajat mukaanlukien päiväluottokoron rajat. 

Talletuskorkoja koskee puolestaan Suomen 
Pankin ohjesäännön 13 §, joka nimenomaisesti 
sallii koronmaksun ulkomaisten kirjeenvaihtajien 
talletuksille. Sen sijaan kotimaisille talletuksille 
koronmaksu on säännöksen mukaan sallittu vain 
poikkeuksellisesti. Tämän säännöksen nojalla 
pankkivaltuusmiehet ovat määränneet muun 
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muassa kassavarantotalletuksille maksettavan ko
ron sekä päivätalletuskoron rajat. 

Suomen Pankin voimassa olevaa ohjesääntöä 
säädettäessä oli pankin toimintaympäristö hyvin 
erilainen verrattuna nykyiseen. Korkopolitiikkaa 
ei lainkaan tunnettu siinä mielessä kuin sitä nyt 
harjoitetaan. Suomen Pankki sääteli rahan mää
rää ja korkokantaa setelinkatesäännöksiensä aset
tamissa puitteissa pääasiassa diskoottaamaila vek
seleitä paitsi pankeilta myös laajassa mitassa suo
raan yrityksiltä. 

Tästä rahapoliittinen ohjausjärjestelmä on 
useiden eri vaiheiden kautta kehittynyt vähitellen 
sellaiseksi, jossa keskeisessä asemassa koron osalta 
ovat Suomen Pankin peruskorko sekä päivä
luotto- ja päivätalletuskorko. 

Rahapoliittisen ohjausjärjestelmän muutokset 
olisi aiheellista ottaa huomioon myös Suomen 
Pankin ohjesäännössä, koska korkosäännösten sa
namuodon vanhentuneisuus aiheuttaa nykyisel
lään tarpeettomia tulkintaongelmia. Myös edus
kunnan pankkivaliokunta ja Suomen Pankin ti
lintarkastajat ovat kiinnittäneet huomiota asiaan. 

Tämä merkitsisi ensiksikin sitä, että käsite 
Suomen Pankin peruskorko virallistettaisiin myös 
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Suomen Pankin ohjesäännössä. Ehdotusta puol
taa ennen kaikkea se, että käsitettä on ryhdytty 
käyttämään verraten laajalti muualla lainsäädän
nössä. 

Toiseksi ehdotuksella olisi tarkoitus selventää 
pankkivaltuusmiesten oikeus määrätä peruskoron 
lisäksi Suomen Pankin muut korot tai niiden 
rajat ottamalla siitä nimenomainen säännös ohje
sääntöön. Ehdotuksella ei kajottaisi pankkival
tuusmiesten ja johtokunnan nykyiseen toimival
tajakoon, vaan ehdotus merkitsisi sitä, että nykyi
sin sovellettu käytäntö ilmenisi myös selkeästi 
ohjesäännön sanamuodosta. Ehdotuksessa säily
tettäisiin noudatettua käytäntöä vastaavat mah
dollisuudet joustavaan päätöksentekoon niissä ta
pauksissa, joissa korkojen nopeat muutokset ovat 
tarpeen. Tässä yhteydessä ehdotetaan myös pois
tettavaksi ne rajoitukset, jotka ohjesäännön 
13 §:n sanamuoto periaatteessa asettaa Suomen 
Pankin mahdollisuuksille maksaa kotimaisille tal
letuksille korkoa. 

Selvyyden vuoksi olisi myös syytä sijoittaa kaik
ki Suomen Pankin ohjesäännössä olevat korkopo
litiikan hoitamiseen liittyvät säännökset samaan 
lainkohtaan. Tämä edellyttäisi nykyisen 13 §:n 
kumoamista ja tämän lainkohdan asiallisen sisäl
lön ottamista muutettavaksi ehdotettuun 17 §:n 
1 momentin 1 kohtaan, jonka sanamuotoa tarkis
tettaisiin vastaavasti. Samasta syystä ehdotetaan 
lisäksi 17 §: n 1 momentin 7 kohdan kumoamista 
tarpeettomana, koska sen sisältämä pankkival
tuusmiesten toimivaltaa koskeva säännös myös 
sisällytettäisiin muutettavaan 1 kohtaan. 

1.2. Suomen Pankin voittoa Ja tappiota kos
keva säännös 

Suomen Pankin ohjesäännön 30 §:n 3 mo
mentissa säädetään, että tilinpäätöksessä kirjattu 
tappio on katettava välittömästi käyttämättämis
tä voittovaroista tai jos ne eivät riitä, vararahas
tosta. Säännös on peräisin ajalta, jolloin katsot
tiin, että Suomen Pankin toiminnan tuloksen 
tulee aina olla ylijäämäinen. Tämän vuoksi onkin 
pankin toiminnan tappiollisuutta pidetty hyvin 
poikkeuksellisena ilmiönä. 

Keskuspankin tulos ja vakavaraisuus eivät ole 
rinnastettavissa liikeyrityksen vastaaviin tunnus
lukuihin. Keskuspankin tulos syntyy kokonaista
loudellisen kehityksen ja keskuspankkipoliittisten 
päätösten seurauksena ilman, että tuloksen kehi
tyksen annettaisiin vaikuttaa näihin päätöksiin. 

Keskuspankin tuloslaskelman osoittama voitto 
tai tappio on pankin tuottojen ja kulujen yli- tai 
alijäämä, joka ei kuvaa pankin toiminnan onnis
tumista tai epäonnistumista. Esimerkiksi maissa, 
joiden valuutta on vahvistunut, keskuspankin 
tulos on yleensä ollut huomattavan pieni tai 
tappiollinen. Keskuspankki voi tarvittaessa toi
mia pitkäänkin tappiolla ilman että siitä aiheu
tuu ongelmia. 

Suomen Pankin tulos on viimeisten vuosikym
menien aikana ollut tappiollinen kahtena vuon
na. Vuoden 1979 tulos oli 195 milj. markkaa 
tappiollinen. Tällöin laskennallinen tappio ai
heutui lähinnä markan revalvoitumisesta. Vuo
den 1985 tulos oli 280 milj. markkaa tappiolli
nen, mikä johtui lähinnä kahdesta seikasta. En
sinnäkin kotimainen korkotaso pidettiin talou
dellisen tasapainon turvaamiseksi vuoden aikana 
huomattavan korkeana. Tämän vuoksi Suomen 
Pankin kotimaisista veloista maksetut korkokulut 
kasvoivat huomattavasti enemmän kuin pääasias
sa ulkomaisista saamisista saadut korkotulot. Toi
seksi Suomen Pankin tärkeimmän varantovaluu
tan Yhdysvaltain dollarin kurssi laski vuoden 
aikana voimakkaasti. Tästä aiheutunut kirjanpi
dollinen kurssitappio heikensi tulosta merkittä
västi. 

Suomen Pankin tuloksen kehitykseen vaikutta
vat tekijät vuosiksi 1986-87 ovat samansuuntai
set kuin vuonna 1985. Tämä saattaa merkitä sitä, 
että pankki ei ehkä voi kattaa kirjanpidollista 
tappiotaan aikaisempina vuosina tehtyjä varauk
sia purkamalla tai vararahastoa alentamalla. Kos
ka varaukset ja vararahasto täten saattavat käydä 
riittämättömiksi, ehdotetaan Suomen Pankin oh
jesäännön 30 §:n 3 momentin muuttamista si
ten, että kattamattomat tappiot voidaan jousta
vasti siirtää katettaviksi seuraavien vuosien voi
toista. 

2. Asian valmistelu 

Lakiehdotus perustuu eduskunnan pankkival
tuusmiesten valtioneuvostolle 3 päivänä syyskuu
ta 1986 tekemään esitykseen. 

3. Esityksen taloudelliset vaiku
tukset 

Esityksellä korkosäännöksien muuttamisesta ei 
ole taloudellisia vaikutuksia. 
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Suomen Pankin voittoa ja tappiota koskevien 
säännösten muutosesityksellä ei myöskään ole 
selvästi osoitettavia valtiontaloudellisia vaikutuk
sia verrattuna nykyisin voimassa oleviin säännök
sun. 

4. Voimaan tulo 

Laki ehdotetaan saarettavaksi voimaan 31 päi
vänä joulukuuta 1986, jotta tappion kattamista 
koskevaa muutosta voitaisiin tarvittaessa soveltaa 
ensimmäisen kerran jo vuodelta 1986 tehtävän 
tilinpäätöksen yhteydessä. 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

1. Korkosäännökset 

1.1. Suomen Pankin peruskorkokäsite 

Keskuspankkiluotosta peritt~västä ~or_osta k~y
tetty nimitys on keskuspank~tlu<;>ttOJärJestelyJ_en 
teknisten muutosten myötä Jonkm verran vaih
dellut. 1950-luvulta lähtien kehitys on ollut 
pääpiirteittäin seuraava: 

Keskuspankkiluoton normaali. kork~. oli vu~
teen 1958 saakka yleensä sama, Jolla lukepanklt 
olivat Suomen Pankin sittemmin rediskonttaa
mat vekselit asiakkailtaaan diskontanneet. Kes
kuspankkiluottokoron piti kuitenkir: olla. vähi~
tään sama kuin Suomen Pankin omtlta aslakkatl
taan perimä diskonttokorko. Virallisena redis
konttokorkona vuoteen 1958 saakka ilmoitettiin 
Suomen Pankin soveltama alin diskonttokorko. 
Suomen Pankki alkoi vuonna 1958 soveltaa yhtä 
yhtenäistä rediskonttausten per~skorkoa, jota ~i
mitettiin rediskonttokoroks1 ta1 Suomen Pankm 
viralliseksi diskonttokoroksi. Rediskontatut vekse
lit poistettiin 1970-luvun alussa, jolloir: ~edis
konttokoron asemesta alettiin käyttää mmaystä 
keskuspankkiluoton peruskorko. 1970-l~vu? l?p
pupuolella vakiintui käyttöön Jyhyempl mm1~ys 
Suomen Pankin peruskorko, Joka vastaa ohJe
säännön 17 §:n 1 momentin 1 kohdan tarkoitta
maa pankin diskonttokorkoa. 

Suomen Pankin ryhdyttyä vakiintuneesti käyt
tämään nimitystä peruskorko myös Suomen lam
säädäntö omaksui sen vähitellen. Esimerkkinä 
mainittakoon korkolaki (633/82), investointiva
rauslaki (1094178), vientitalletuslaki (578/79), 
maatilalaki (188/77) sekä useat eläkelainsäädän
nön alaan kuuluvat säädökset. 

Edellä mainituista syistä ohjesäännön 17 §:n 1 
momentin 1 kohdan käsite diskonuokorko ehdo-

tetaan korvattavaksi käsitteellä Suomen Pankin 
peruskorko. 

1.2. Luotto- ja talletuskorosta päättäminen 

Suomen Pankin peruskorosta, joka siis vastaa 
ohjesäännön tarkoittamaa diskonttokorkoa, päät
täminen on koko nykyisen ohjesäännön Voimas
saoloajan ollut eduskunnan pankkivaltuusmies
ten tehtävänä. Pankkivaltuusmiehet tekevät pää
töksen peruskoron suuruudesta pankin johtokun
nan esityksen perusteella. 

Pankkien maksuvalmiuden hoidon kannalta 
tarpeellista keskuspankkiluottojärjestelmää kehi
tettiin 1950-luvulla siten, että pankeille myön
nettiin pankkikohtaiset kiintiöt, joiden puitteissa 
otetusta velasta pankit maksoivat peruskorkoa ja 
kiintiön ylityksestä peruskoron lisäksi lisäkorkoa. 
Lisäkoron perimiseen johtokunta sai pankkival
tuusmiehiltä Suomen Pankin ohjesäännön 17 §:n 
1 momentin 1 kohdan perusteella rajoitetut val
tuudet. 

Keskuspankkiluottojärjestelyjen rinnalla otet
tiin käyttöön vuodesta 1975 Suomen Pankin 
päiväluottomarkkinat, jotka muodostivat pan
keille vaihtoehtoisen rahoituslähteen ja sijoitus
kohteen. Päiväluottomarkkinoiden perustaminen 
paransi lisäksi pankkien välisten maksuvalmius
erojen tasausjärjestelmää ja loi edellytykset kiin
tiöpolitiikan hienosäädölle. Sittemmin päiväJuot
tomarkkinoista on kehittynyt rahapolitiikan kes
keinen vaikutuskanava ja tämän myötä päivä
luotto- ja päivätalletuskoroista keskeiset korkopo
litiikan välineet peruskoron rinnalle. 

Suomen Pankin johtokunta sai pankkivaltuus
miehiltä valtuudet ohjesäännön 17 §:n 1 mo
mentin 1 kohdan perusteella pankkivaltuusmies
ten määräämien rajojen puitteissa periä korkoa 
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päiväluotoista ja ohjesäännön 13 §:n nojalla vas
taavasti maksaa korkoa päivätalletuksille. Koron
maksuluvat olivat aluksi määräaikaisia, kunnes 
vuoden 1981 alusta siirryttiin toistaiseksi voimas
sa olevaan järjestelyyn. Päiväluotto- ja päivätalle
tuskorkojen rajat sidottiin tässä yhteydessä kul
loinkin voimassa olevaan Suomen Pankin perus
korkoon. 

Näiden rahapolitiikan kannalta tärkeimpinä 
pidettävien korkojen lisäksi on yleistä merkitystä 
ollut eräillä muillakin Suomen Pankin määrää
millä koroilla. Pankkien kanssa solmittuun kassa
varantosopimukseen liittyen ovat pankkivaltuus
miehet oikeuttaneet johtokunnan maksamaan 
pankeille näiden kassavarantotalletuksille korkoa, 
jonka suuruus on sidottu peruskorkoon. Suomen 
Pankki on myös lainsäädännössä velvoitettu mak
samaan peruskorkoon sidottua korkoa esimerkiksi 
yritysten investointi-, vienti- ja suhdannetalletuk
sille. Eräissä vaiheissa investointi- ja vientitalle
tuksille maksettiin pankkivaltuusmiesten päätök
sen perusteella lain määräämää vähimmäiskorkoa 
korkeampaa korkoa. 

Järjestelmän voidaan sanoa toimineen voimak
kaasti muuttuvassa rahoitusmarkkinaympäristössä 
jokseenkin tyydyttävästi. Epäkohtana on kuiten
kin ehkä pidettävä sitä, että koko liikepankkien 
keskuspankkirahoituksen kannalta keskeinen päi
väluotto- ja päivätalletusjärjestelmä perustuu tal
letuskoron maksamisen osalta ohjesäännön 
13 §:n 2 momentin nojalla annettuun poikkeus
luontoiseen valtuutukseen. 

Tämä 13 §:n säännös syntyi ajankohtana, jol
loin katsottiin, että setelipankin tehtäviin ei 
kuulu ottolainaustoiminta. Tuolloin pelättiin tal
letustodistusten liikkeeseen joutuessaan saavan 
käypien maksuvälineiden luonteen ja siten kil
pailevan pankin virallisten setelien kanssa. Näillä 
näkökohdilla ei enää ole vastaavaa merkitystä, 
joten talletuskoron maksurajoitus on syytä kumo
ta. 

Samassa yhteydessä ehdotetaan ohjesäännön 
sanamuotoa selvennettäväksi siten, että pankki
valtuusmiehet määräisivät paitsi peruskoron suu
ruuden niin myös Suomen Pankin soveltamien 
muiden korkojen kuten päiväluotto- ja päivätal
letuskorkojen, investointitalletusten yms. korko
jen suuruuden tai niiden rajat. Päätöksenteon 
joustavuuden kannalta on käytännössä osoittau
tunut tarkoituksenmukaiseksi, että pankkival
tuusmiehet myös voivat oikeuttaa johtokunnan 
määräämään kulloisenkin koron suuruuden 
pankkivaltuusmiesten asettamien raJOJen puit
teissa. Johtokunta on pankkivaltuusmiesten val-

vonnan alainen näitä valtuuksiaan käyttäessään. 
Pankkivaltuusmiesten oikeutena, mutta samalla 
myös velvollisuutena, on päättää koroista tai 
niiden rajoista, ja päätös on tehtävä ohjesäännön 
17 §:n 2 momentin nojalla johtokunnan esityk
sen perusteella. 

Tällaista järjestelyä voidaan verrata rahalain 
(276/62) 2 §:n säännökseen, jonka mukaan val
tioneuvosto vahvistaa Suomen Pankin esityksestä 
valuuttaindeksin laskentaperusteet ja indeksilu
vun vaihtelualueen rajat. Esityksen tekemisestä 
päättävät eduskunnan pankkivaltuusmiehet Suo
men Pankin johtokunnan ehdotuksen perusteel
la. Indeksiluku voi liikkua tämän vaihtelualueen 
sisällä, mutta johtokunnan on huolehdittava sii
tä, että valuuttaindeksiluku pysyy vahvistetun 
vaihtelualueen rajoissa. 

1. 3. Provisiot 

Ohjesäännön 17 §:n 1 momentin 1 kohdassa 
on annettu pankkivaltuusmiesten tehtäväksi 
myös määrätä pankin perimät provisiot. 

Provisiot ovat luonteeltaan osa pankkitariffeja, 
ja niiden määrääminen kuuluu siten tavanomai
sen juoksevan pankkitoiminnan piiriin. Provisioi
den merkitys on myös jäänyt käytännössä suh
teellisen vähäiseksi. Koska Suomen Pankin sovel
tamien pankkitariffien määrääminen muilta osin 
kuuluu ohjesäännön 16 §:n nojalla johtokunnan 
yleistoimivallan piiriin, on myös provisioiden 
määrääminen perusteltua siirtää kuuluvaksi joh
tokunnan tehtäviin. 

Ohjesäännön 17 §:n 1 momentin 1 kohtaa 
ehdotetaankin muutettavaksi tältä osin siten, että 
provisioiden määräämistä ei enää mainittaisi ni
menomaisesti osana pankkivaltuusmiesten tehtä
viä, vaan asia kuuluisi vastedes ohjesäännön 
1_~ §:n nojalla johtokunnan yleistoimivallan pii
run. 

2. Suomen Pankin voittoa Ja tap
piota koskeva säännös 

Suomen Pankin ohjesäännön 30 §:n 3 mo
menttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että 
tappioiden jättäminen tilapäisesti kattamatta oli
si vastedes mahdollista. 

Tilinpäätöksen osoittama mahdollinen tappio 
katettaisiin ehdotuksen mukaan nykyiseen ta
paan ensisijaisesti pankin käyttämättämistä voit
tovaroista. Elleivät voittovarat riitä tähän tarkoi-
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tukseen tulisi tappio kattaa niinikään nykyisten 
säännösten mukaisesti ohjesäännön 4 §:ssä ja 
30 §:n 2 momentissa säädetystä pankin varara
hastosta. 

Vasta kun on osoittautunut, että edellä maini
tut erät eivät riitä kattamaan syntynyttä tappiota, 
voisi pankki ehdotuksen mukaan jättää tappion 
tilapäisesti kattamatta. Tilinpäätöksen osoittama 
tappio voidaan jättää kattamatta ainoastaan siltä 
osin kuin käyttämättömät voittovarat ja pankin 
vararahasto eivät tähän tarkoitukseen riitä. 

Ehdotuksen sanamuoto osoittaa, että tappioi
den kattamatta jättäminen voisi olla vain tilapäi
nen ilmiö. On luonnollista, että seuraavien vuo
sien voitto käytettäisiin ensisijaisesti kattamatta 

jääneiden tappioiden kattamiseen ja vararahaston 
palauttamiseen sen entiseen määrään. Tämä peri
aate sisältyy jo nykyiseenkin säännökseen, mutta 
periaatteen ehdottomuutta on haluttu ehdotuk
sessa korostaa korvaamalla nykyisessä säännökses
sä määrätynlaista väljyyttä ilmentävä sanonta "lä
hinnä'' sanonnalla '' ensisijais~sti''. 

Paitsi 30 §:n 3 momentin edellä mainittua 
asiallista muutosta, on lainkohdan vanhahtavaa 
ja osittain harhaanjohtavaa sanamuotoa ehdotet
tu myös muutettavaksi täsmällisemmäksi ja nyky
aikaisemmaksi. 

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskun
nan hyväksyttäväksi seuraava lakiehdQtus: 
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Laki 
Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön (365/25) 13 § ja 

17 §: n 1 momentin 7 kohta, sellaisena kuin viimeksi mainittu lainkohta on 21 päivänä maaliskuuta 
1952 annetussa laissa (142 1 52) sekä 

muutetaan 17 §:n 1 momentin 1 kohta ja 30 §:n 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 17 §:n 1 
momentin 1 kohta 21 päivänä maaliskuuta 1952 annetussa laissa (142/52) ja 30 §:n 3 momentti 21 
päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (890/84), seuraavasti: 

17 § 
Pankkivaltuusmiesten asiana on: 
1) määrätä Suomen Pankin peruskorko sekä 

muut Suomen Pankin soveltamat korot tai niiden 
rajat; 

30 § 

Jos pankin tilinpäätös on tappiollinen, on 

Helsingissä 31 päivänä lokakuuta 1986 

tappio katettava ensisijaisesti pankin käyttämät
tämistä voittovaroista ja sen jälkeen vararahastos
ta. Siltä osin kuin ne eivät riitä, voidaan tappio 
jättää tilapäisesti kattamatta. Seuraavien vuosien 
voitto on ensisijaisesti käytettävä kattamatta jää
neiden tappioiden kattamiseen ja vararahaston 
palauttamiseen sen entiseen määrään. 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuu
ta 1986. 

Tasavallan Presidentti 

MAUNO KOIVISTO 

Ministeri Pekka Vennamo 
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Liite 

Laki 
Suomen Pankin ohjesäännön muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
kumotaan 21 päivänä joulukuuta 1925 annetun Suomen Pankin ohjesäännön (365/25) 13 § ja 

17 §: n 1 momentin 7 kohta, sellaisena kuin viimeksi mainittu lainkohta on 21 päivänä maaliskuuta 
1952 annetussa laissa (142/52) sekä 

muutetaan 17 §:n 1 momentin 1 kohta ja 30 §:n 3 momentti, sellaisena kuin ne ovat, 17 §:n 1 
momentin 1 kohta 21 päivänä maaliskuuta 1952 annetussa laissa (142/52) ja 30 §:n 3 momentti 21 
päivänä joulukuuta 1984 annetussa laissa (890/84), seuraavasti: 

Voimassa oleva laki Ehdotus 

13 § 
Ulkomaisten kirjeenvaihtajain juoksevalla tzlzf- (Kumotaan) 

lä olevista varoista on pankki oikeutettu suoritta-
maan korkoa. 

Muissa tapauksissa älköön pankkiin talletetuis
ta varoista korkoa maksettako, ellei erityisten 
olosuhteiden takia ole poikkeustapauksissa sitä 
päätetty. Koronmaksu on lakkautettava, sitten
kuin syyt, jotka ovat sen aiheuttaneet, ovat 
lakanneet. 

17 § 
Pankkivaltuusmiesten asiana on: 
1) määrätä pankin diskonuokorko sekä muun 

luotan korkomäärät ja provisiot; 

7) päättää 13 §:n 2 momentissa mainitusta 
koronmaksusta ja sen lakkauttamisesta; 

Pankkivaltuusmiesten asiana on: 
1) määrätä Suomen Pankin peruskorko sekä 

muut Suomen Pankin soveltamat korot tai niiden 
rajat; 

(1 momentin 7 kohta kumotaan) 

30 § 

Jos pankin liike on tuottanut tappiota, on se 
korvattava pankin käyttämättämistä voittovarois
ta. Jolleivät ne tarpeeseen riitä, on vajaus peitet
tävä vararahastosta. Jos vararahasto on siten vä
hentynyt, on seuraavien vuosien voitto lähinnä 
käytettävä rahaston palauttamiseksi sen entiseen 
määrään. 

Jos pankin tzfinpäätös on tappiollinen, on 
tappio katettava ensisijaisesti pankin käyttämät
tämistä voittovaroista ja sen jälkeen vararahastos
ta. Stftä osin kuin ne eivät riitä, voidaan tappio 
jättää tzlapäisesti kattamatta. Seuraavien vuosien 
voitto on ensisijaisesti käytettävä kattamatta jää
neiden tappioiden kattamiseen ja vararahaston 
palauttamiseen sen entiseen määrään. 

Tämä laki tulee voimaan 31 päivänä joulukuu
ta 1986. 
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