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Valtioneuvoston asetus

8/2016

Kansainvälistä valuuttarahastoa koskevan sopimuksen muutoksen voimaansaattamisesta

Valtioneuvoston päätöksen mukaisesti säädetään:

1 §
Kansainvälisen valuuttarahaston hallintoneuvoston Washingtonissa 15 päivänä joulukuuta

2010 hyväksymän päätöslauselman nro 66-2 sisältämä Kansainvälistä valuuttarahastoa koske-
van sopimuksen (SopS 2/1948) muuttamisesta tehty seitsemäs sopimusmuutos on voimassa
26 päivästä tammikuuta 2016 niin kuin siitä on sovittu.
Eduskunta on hyväksynyt päätöslauselman sisältämän sopimusmuutoksen 30 päivänä mar-

raskuuta 2011 ja tasavallan presidentti 29 päivänä joulukuuta 2011. Hyväksymisasiakirja on
talletettu Kansainvälisen valuuttarahaston huostaan 2 päivänä maaliskuuta 2012.

2 §
Sopimuksen määräykset ovat asetuksena voimassa.

3 §
Tämä asetus tulee voimaan 8 päivänä helmikuuta 2016.

Helsingissä 4 päivänä helmikuuta 2016

Valtiovarainministeri Alexander Stubb

Finanssineuvos Kristina Sarjo
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Liite II Attachment II 
 
 

Kansainvälistä valuuttarahastoa koske-
van sopimuksen muutosehdotus johtokun-
nan uudistamisesta 

Proposed Amendment of the Articles of 
Agreement of the International Monetary 
Fund on the Reform of the Executive 
Board 

 
Hallitukset, joiden puolesta tämä sopimus 

allekirjoitetaan, sopivat seuraavasta:  
 
1. XII artiklan 3 osaston b kohdan sana-

muoto muutetaan kuuluvaksi seuraavasti: 
 
"b) alla olevan c kohdan mukaan johtokunta 

koostuu kahdestakymmenestä johtokunnan 
jäsenestä, jotka jäsenvaltiot valitsevat vaaleil-
la. Toimitusjohtaja toimii johtokunnan pu-
heenjohtajana."  

 
2. XII artiklan 3 osaston c kohdan sana-

muoto muutetaan seuraavasti: 
 
"c) Hallintoneuvosto voi jokaisen johto-

kunnan jäsenten säännöllisen vaalin yhtey-
dessä kahdeksankymmenenviiden prosentin 
äänten enemmistöllä lisätä tai vähentää johto-
kunnan jäsenten yllä olevan b kohdan mu-
kaista lukumäärää."  

 
3. XII artiklan 3 osaston d kohdan sana-

muoto muutetaan seuraavasti:  
  
"d) Johtokunnan jäsenten vaali pidetään 

kahden vuoden välein hallintoneuvoston hy-
väksymien sääntöjen mukaisesti. Sellaisten 
sääntöjen tulee sisältää enimmäismäärä niille 
äänille, joita enemmän kuin yksi jäsenvaltio 
voi antaa yhdelle ehdokkaalle.” 

 
 
4. XII artiklan 3 osaston f kohdan sana-

muoto muutetaan seuraavasti: 
 
"f) Johtokunnan jäsenet pysyvät virassaan 

kunnes heidän seuraajansa on valittu. Jos va-
litun jäsenen virka jää avoimeksi enemmän 
kuin yhdeksänkymmentä päivää ennen hänen 
virkakautensa loppua, niiden jäsenvaltioiden, 
jotka olivat valinneet edellisen jäsenen, on 

The Governments on whose behalf the pre-
sent Agreement is signed agree as follows: 

 
1. The text of Article XII, Section 3(b) 

shall be amended to read as follows: 
 
“(b) Subject to (c) below, the Executive 

Board shall consist of twenty Executive Di-
rectors elected by the members, with the 
Managing Director as chairman.” 

 
 
2. The text of Article XII, Section 3(c) 

shall be amended to read as follows: 
 
“(c) For the purpose of each regular elec-

tion of Executive Directors, the Board of 
Governors, by an eighty-five percent major-
ity of the total voting power, may increase or 
decrease the number of Executive Directors 
specified in (b) above.” 

 
3. The text of Article XII, Section 3(d) 

shall be amended to read as follows: 
 
“(d) Elections of Executive Directors shall 

be conducted at intervals of two years in ac-
cordance with regulations which shall be 
adopted by the Board of Governors. Such 
regulations shall include a limit on the total 
number of votes that more than one member 
may cast for the same candidate.” 

 
4. The text of Article XII, Section 3(f) 

shall be amended to read as follows: 
 
“(f) Executive Directors shall continue in 

office until their successors are elected. If the 
office of an Executive Director becomes va-
cant more than ninety days before the end of 
his term, another Executive Director shall be 
elected for the remainder of the term by the 
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valittava seuraaja jäljellä olevaksi virkakau-
deksi. Vaalin ratkaisee annettujen äänten 
enemmistö. Viran ollessa avoinna sitä hoitaa 
edellisen jäsenen varamies, mutta hän ei voi 
nimittää itselleen varamiestä." 

members that elected the former Executive 
Director. A majority of the votes cast shall be 
required for election. While the office re-
mains vacant, the Alternate of the former Ex-
ecutive Director shall exercise his powers, 
except that of appointing an Alternate.” 

 
5. XII artiklan 3 osaston i kohdan sana-

muoto muutetaan seuraavasti:  
 
"i) i) Jokaisella valitulla johtokunnan jäse-

nellä on niin monta ääntä kuin annettiin vaa-
lissa hänen puolestaan.  

 
ii) Kun tämän artiklan 5 osaston b) kohdan 

määräykset ovat sovellettavissa, lisääntyvät 
tai vähenevät vastaavasti ne äänet, jotka joh-
tokunnan jäsen muuten olisi voinut saada.  
Jäsenen on käytettävä koko äänimääränsä yh-
tenä kokonaisuutena. 

 
 
iii) Kun jäsenvaltion äänioikeuden väliai-

kainen menetys on kumottu XXVI artiklan 2 
osaston b) kohdan mukaisesti, jäsenvaltio voi 
sopia kaikkien niiden johtokunnan jäsenen 
valinneiden jäsenvaltioiden kanssa, että sille 
kuuluvat äänet voi käyttää tämä johtokunnan 
jäsen sillä edellytyksellä, että jos äänioikeu-
den väliaikaisen menetyksen aikana säännöl-
listä johtokunnan jäsenten vaalia ei ole toimi-
tettu, sillä johtokunnan jäsenellä, jonka vaa-
liin jäsen on osallistunut ennen äänioikeuden 
väliaikaista menetystä, tai hänen seuraajallan-
sa, joka on valittu liite L:n 3 kappaleen c) i) 
kohdan tai yllä olevan f) kohdan mukaisesti, 
on oikeus käyttää jäsenelle kuuluvat äänet. 
Jäsenvaltion katsotaan osallistuneen sen joh-
tokunnan jäsenen vaaliin, jolla on oikeus 
käyttää jäsenvaltiolle kuuluvat äänet."  

 
 
6. XII artiklan 3 osaston j kohdan sana-

muoto muutetaan seuraavasti:  
 
"j) Hallintoneuvosto säätää tarpeelliset 

määräykset, joiden mukaan jäsenvaltio voisi 
lähettää edustajan johtokunnan kaikkiin ko-
kouksiin, joissa käsitellään asianomaisen it-
sensä esittämää tai sitä läheisesti koskevaa 
kysymystä. ” 

5. The text of Article XII, Section 3(i) 
shall be amended to read as follows: 

 
“(i) (i) Each Executive Director shall be en-

titled to cast the number of votes which 
counted towards his election. 

 
(ii) When the provisions of Section 5(b) of 

this Article are applicable, the votes which an 
Executive Director would otherwise be enti-
tled to cast shall be increased or decreased 
correspondingly. All the votes which an Ex-
ecutive Director is entitled to cast shall be 
cast as a unit. 

 
(iii) When the suspension of the voting 

rights of a member is terminated under Arti-
cle XXVI, Section 2(b), the member may 
agree with all the members that have elected 
an Executive Director that the number of 
votes allotted to that member shall be cast by 
such Executive Director, provided that, if no 
regular election of Executive Directors has 
been conducted during the period of the sus-
pension, the Executive Director in whose 
election the member had participated prior to 
the suspension, or his successor elected in 
accordance with paragraph 3(c)(i) of Sched-
ule L or with (f) above, shall be entitled to 
cast the number of votes allotted to the mem-
ber. The member shall be deemed to have 
participated in the election of the Executive 
Director entitled to cast the number of votes 
allotted to the member.” 

 
6. The text of Article XII, Section 3(j) 

shall be amended to read as follows: 
 
“(j) The Board of Governors shall adopt 

regulations under which a member may send 
a representative to attend any meeting of the 
Executive Board when a request made by, or 
a matter particularly affecting, that member 
is under consideration.” 
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7. XII artiklan 8 osaston sanamuoto 
muutetaan seuraavasti:  

 
"Rahasto on oikeutettu koska tahansa tie-

dottamaan jäsenille epävirallisesti näkökanto-
ja mistä tahansa tätä sopimusta koskevista 
kysymyksistä. Rahasto voi seitsemänkymme-
nen prosentin äänten enemmistöllä koko ää-
nimäärästä päättää julkaista jäsenelle laaditun 
selonteon, joka koskee sellaisia muutoksia jä-
senen rahataloudessa tai taloudellisessa tilan-
teessa, jotka ovat omiaan välittömästi aiheut-
tamaan vakavaa tasapainottomuutta jäsen-
maiden maksutaseissa. Kyseisellä jäsenellä 
on oikeus olla edustettuna tämän artiklan 3 
osaston j) kohdan mukaisesti. Rahaston ei tu-
le julkaista sellaista selontekoa, joka käsitteli-
si jäsenmaiden talousjärjestelmän perusraken-
teessa tapahtuvia muutoksia.” 

 
8. XXI artiklan a) ii) kohdan sanamuoto 

muutetaan seuraavasti:  
 
"a) ii) Johtokunnan päättäessä yksinomaan 

erityisten nosto-oikeuksien osastoa koskevista 
asioista ovat äänioikeutettuja vain sellaiset 
johtokunnan jäsenet, jotka on valinnut aina-
kin yksi osanottajana oleva jäsen. Jokainen 
tällainen johtokunnan jäsen on oikeutettu an-
tamaan sen määrän ääniä, jotka kuuluvat hä-
net valinneelle osanottajana olevalle jäsenelle 
tai niille osanottajina oleville jäsenille, joiden 
äänet ratkaisivat hänen valintansa. Ratkaista-
essa, onko kokous päätösvaltainen tai onko 
päätös tehty vaadittavalla ääntenenemmistöl-
lä, otetaan huomioon vain osanottajina olevi-
en jäsenten valitsemien johtokunnan jäsenten 
läsnäolo ja osanottajina oleville jäsenille kuu-
luvat äänet. "  

 
9. XXIX artiklan a) kohdan sanamuoto 

muutetaan seuraavasti:  
 
"a) Näkemyserot tämän sopimuksen määrä-

ysten tulkinnoista jäsenen ja rahaston tai ra-
haston jäsenten välillä toimitetaan johtokun-
nan ratkaistavaksi. Jos kyseeseen tulee erityi-
sesti tietty jäsen, on tällä oikeus olla edustet-
tuna XII artiklan osaston 3 kohdan j mukaan."

7. The text of Article XII, Section 8 shall 
be amended to read as follows: 

 
“The Fund shall at all times have the right 

to communicate its views informally to any 
member on any matter arising under this 
Agreement. The Fund may, by a seventy per-
cent majority of the total voting power, de-
cide to publish a report made to a member 
regarding its monetary or economic condi-
tions and developments which directly tend 
to produce a serious disequilibrium in the in-
ternational balance of payments of members. 
The relevant member shall be entitled to rep-
resentation in accordance with Section 3(j) of 
this Article. The Fund shall not publish a re-
port involving changes in the fundamental 
structure of the economic organization of 
members.” 

 
8. The text of Article XXI (a)(ii) shall be 

amended to read as follows: 
 
“(a) (ii) For decisions by the Executive 

Board on matters pertaining exclusively to 
the Special Drawing Rights Department only 
Executive Directors elected by at least one 
member that is a participant shall be entitled 
to vote. Each of these Executive Directors 
shall be entitled to cast the number of votes 
allotted to the members that are participants 
whose votes counted towards his election. 
Only the presence of Executive Directors 
elected by members that are participants and 
the votes allotted to members that are partici-
pants shall be counted for the purpose of de-
termining whether a quorum exists or 
whether a decision is made by the required 
majority.” 

 
9. The text of Article XXIX (a) shall be 

amended to read as follows: 
 
“(a) Any question of interpretation of the 

provisions of this Agreement arising between 
any member and the Fund or between any 
members of the Fund shall be submitted to 
the Executive Board for its decision. If the 
question particularly affects any member, it 
shall be entitled to representation in accor-
dance with Article XII, Section 3(j).” 
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10. Liitteen D kappaleen 1 a) kohdan sa-
namuoto muutetaan seuraavasti:  

 
"a) Jokainen jäsen tai joukko jäseniä, jolle 

tai joille äänet kuuluvat, voi nimittää neuvos-
toon jäsenen, joka voi olla hallintoneuvoston 
jäsen, ministeri tai muu vastaavan aseman 
omaava henkilö. Hallintoneuvosto voi kah-
deksankymmenenviiden prosentin äänten 
enemmistön nojalla muuttaa varajäsenten lu-
kumäärää. Neuvoston jäsen tai varajäsen voi 
pysyä virassaan kunnes uusi jäsen nimetään 
tai seuraaviin säännönmukaisiin johtokunnan 
jäsenen vaaleihin, riippuen siitä, mikä tapah-
tuu ensiksi.” 

 
 
 
 
11. Liitteen D kappaleen 5 e) kohdan sa-

namuoto poistetaan  
 
12. Liitteen D kappaleen 5 f) kohta muu-

tetaan liitteen D kappaleen 5 e) kohdaksi 
ja uusi 5 e) kohta muutetaan seuraavasti:  

 
 
"e) Kun johtokunnan jäsen on oikeutettu 

käyttämään sen määrän ääniä, joita on jaettu 
XII artiklan kohdan 3 i) iii), voi ryhmän neu-
voston jäsen, jonka johtokunnan jäsenet valit-
sivat, äänestää ja käyttää jäsenelle kuuluvat 
äänet. Jäsen voi katsoa osallistuneensa neu-
voston jäsenen valintaan ja käyttää tälle kuu-
luvia ääniä." 

10. The text of paragraph 1(a) of Sched-
ule D shall be amended to read as follows: 

 
“(a) Each member or group of members 

that has the number of votes allotted to it or 
them cast by an Executive Director shall ap-
point to the Council one Councillor, who 
shall be a Governor, Minister in the govern-
ment of a member, or person of comparable 
rank, and may appoint not more than seven 
Associates. The Board of Governors may 
change, by an eighty-five percent majority of 
the total voting power, the number of Asso-
ciates who may be appointed. A Councillor 
or Associate shall serve until a new appoint-
ment is made or until the next regular elec-
tion of Executive Directors, whichever shall 
occur sooner.” 

 
11. The text of paragraph 5(e) of Sche-

dule D shall be deleted. 
 
12. Paragraph 5(f) of Schedule D shall be 

renumbered 5(e) of Schedule D and the 
text of the new paragraph 5(e) shall be 
amended to read as follows: 

 
“(e) When an Executive Director is entitled 

to cast the number of votes allotted to a 
member pursuant to Article XII, Section 
3(i)(iii), the Councillor appointed by the 
group whose members elected such Execu-
tive Director shall be entitled to vote and cast 
the number of votes allotted to such member. 
The member shall be deemed to have partici-
pated in the appointment of the Councillor 
entitled to vote and cast the number of votes 
allotted to the member.” 

 
13. Liitteen E sanamuoto muutetaan seu-

raavasti:  
 
"Johtokunnan jäseniä koskevia määräyksiä  
 
 
1. Tämän liitteen tullessa voimaan:  
 
 
a) Jokainen johtokunnan jäsen, joka aikai-

semmin voimassa olleen XII artiklan 3 osas-
ton kohdan b) i) kohdan tai 3 osaston c) koh-
dan mukaan oli nimitetty ja oli virassa välit-

13. The text of Schedule E shall be 
amended to read as follows: 

 
“Transitional Provisions with Respect to 

Executive Directors 
 
1. Upon the entry into force of this Sched-

ule: 
 
(a) Each Executive Director who was ap-

pointed pursuant to former Article XII, Sec-
tions 3(b)(i) or 3(c), and was in office imme-
diately prior to the entry into force of this 
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tömästi ennen tämän liitteen voimaan tuloa, 
voidaan katsoa tulleen valituksi niiden jäsen-
ten toimesta, jotka nimittivät hänet.  

 
b) Jokaisen johtokunnan jäsenen, joka käyt-

tää jäsenen ääniä aiemman I artiklan 3 osas-
ton i) ii) kohdan mukaan välittömästi ennen 
tämän liitteen voimaan tuloa, voidaan katsoa 
tulleen tällaisen jäsenen valitsemaksi.” 

 
 
14. Liitteen L kappaleen 1 b kohdan sa-

namuoto muutetaan seuraavasti:  
 
 
"b) nimittää kuvernööri tai tämän varajäsen, 

nimittää tai osallistua neuvoston jäsenen tai 
varajäsenen nimittämiseen, tai äänestää tai 
osallistua johtokunnan jäsenen vaaliin."  

 
 
15. Liitteen L kappaleen 3 c kohdan joh-

dannon sanamuoto muutetaan seuraavasti:
 
 
"c) Jäsenvaltion valitseman johtokunnan jä-

senen tai jonka vaaliin jäsen on osallistunut, 
on erottava virastaan, paitsi jos johtokunnan 
jäsenellä on oikeus käyttää toisille jäsenille 
kuuluvia ääniä, joiden äänioikeutta ei ole 
määrätty väliaikaisesti menetetyksi. Jälkim-
mäisessä tapauksessa menetellään seuraa-
vasti:" 

Schedule, shall be deemed to have been 
elected by the member who appointed him; 
and 

 
(b) Each Executive Director who cast the 

number of votes of a member pursuant to 
former Article XII, Section 3(i)(ii) immedi-
ately prior to the entry into force of this 
Schedule, shall be deemed to have been 
elected by such a member.” 

 
14. The text of paragraph 1(b) of Sche-

dule L shall be amended to read as fol-
lows: 

 
“(b) appoint a Governor or Alternate Gov-

ernor, appoint or participate in the appoint-
ment of a Councillor or Alternate Councillor, 
or elect or participate in the election of an 
Executive Director.” 

 
15. The text of the chapeau of paragraph 

3(c) of Schedule L shall be amended to 
read as follows: 

 
“(c) The Executive Director elected by the 

member, or in whose election the member 
has participated, shall cease to hold office, 
unless such Executive Director was entitled 
to cast the number of votes allotted to other 
members whose voting rights have not been 
suspended. In the latter case:” 
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