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1 Otsikko- ja osallistujatiedot ilmoitetaan soveltuvin osin 
 

Päivämäärä Tilaisuus1  Paikka 

2.11. Puhe: ”Suomen talouden ja työllisyyden 
näkymät”, Pohjois-Pohjanmaan 
maakuntapäivä 

verkkotapahtuma 

2.11. Haastattelu: EKP:n rahapolitiikan strategian 
uudistamisesta,  Suomen Pankin webinaari 

SP/verkkotapahtuma 

3.11. Puhe: ”EU:n elvytyspaketti vähähiilisen 
rakennemuutoksen edistäjänä”,  
Keskuskauppakamarin Suuri Yritysvastuupäivä 

verkkotapahtuma 

4.11. Mediatapaaminen SP 

4.11. Puhe: ”Rahapolitiikka Euroopassa: 
peruskäsitteet ja kriisien opit”, Helsingin 
yliopiston opintojakso ”Suomen talouselämän 
ja maailmantalouden esittely"  

verkkotapahtuma 

5.11. Tapaaminen: Tasavallan presidentti Sauli 
Niinistö 

”Euroopan ja Suomen talousnäkymät ja 
rahapolitiikka” 

Helsinki 
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6.11. Tapaaminen: oikeuskansleri Tuomas Pöysti 

”EKP:n strategian uudistaminen, EU:n 
elpymiskokonaisuus ja EU:n taloustilanne” 

SP 

6.11. Tapaaminen:  Director of the Fiscal Affairs 
Department, Vitor Gaspar, IMF 

“Kansainvälinen talouskehitys ja 
finanssipolitiikka” 

verkkokokous 

8.11. Kokous: Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) verkkokokous 

9.11. Kokous: Kansainvälinen järjestelypankki (BIS) verkkokokous 

9.11. Puhe: ”Miksi EKP arvioi rahapolitiikkansa 
strategiaa uudelleen?”, EKP:n strategia-arvion 
kuulemistilaisuus yhdessä Aalto-yliopiston 
opiskelijoiden kanssa 

SP/verkkotapahtuma 

9.11. Tapaaminen: Nordea Bank Oyj 

”Ajankohtaiset talouskysymykset” 

SP 

10.11. Puhe: “Suomen talouden näkymät – kasvu, 
kilpailukyky ja investoinnit”, 
Keskuskauppakamarin hallitus 

verkkokokous 

10.11. Tapaaminen: Director of the European 
Department, Alfred Kammer, IMF 

”EKP:n strategian uudistaminen, EU:n 
elpymiskokonaisuus ja EU:n taloustilanne” 

verkkokokous 

11.11. Tapaaminen: Danske Bank Suomi 

”Pankkisektorin tilannekuva ja 
rahoitusmarkkinoiden ajankohtaiskatsaus” 

SP 

11.11. Tapaaminen: Hypoteekkiyhdistys 

”Ajankohtaiset talouskysymykset” 

SP 

11.11. ja 12.11. Osallistuminen: ECB Forum on Central 
Banking “Central banks in a shifting world” 

verkkotapahtuma 

12.11. Puhe: “Suomen talouden näkymät: kasvu, 
kilpailukyky ja investoinnit”, 
Teknologiateollisuus ry:n syyskokouksen 
seminaari 

verkkotapahtuma 

12.11. Tapaaminen: Elinkeinoelämän keskusliitto EK 

”Ajankohtaiset talouskysymykset” 

SP 

13.11. Mediatapaaminen Helsinki 
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13.11. Puhe: ”EKP:n strategiarevisio ja Suomen 
talouden tila”, Suomen Pankin mediainfo 
rahapolitiikan strategian uudistamisesta 

SP/verkkotapahtuma 

13.11. Mediatapaaminen SP 

13.11. Puhe: ”Miksi EKP uudistaa strategiansa?”, 
Suomen Pankin webinaari rahapolitiikan 
strategian uudistamisesta ilmasto- ja 
ympäristövaikuttajille 

SP/verkkotapahtuma 

17.11. Puhe: ”Suomen talouden näkymät: kasvu, 
työllisyys ja kilpailukyky”, Keskustan 
eduskuntaryhmän seminaari  

verkkotapahtuma 

18.11. EKP:n neuvoston kokous verkkokokous 

19.11. Tapaaminen: puheenjohtaja Petteri Orpo, 
Kokoomus 

”EKP:n strategian uudistaminen, EU:n 
elpymiskokonaisuus ja EU:n taloustilanne” 

SP 

19.11. Mediatapaaminen verkkokokous 

20.11. Pankkivaltuusto verkkokokous 

20.11. Tapaaminen: kansliapäällikkö Raimo Luoma, 
TEM ja ministeriön virkamiehiä 

”Innovaatio-, energia- ja ilmastopolitiikan 
ajankohtaiskysymykset” 

SP 

23.11.. Mediatapaaminen verkkokokous 

24.11. Puhe: “Rethinking the ECB’s strategy in the 
world of low rates”, Suomen Pankin webinaari 
New Challenges to Monetary Policy Strategies, 

SP/verkkotapahtuma 

25.11. EKP:n Institutional Investor Dialogue  verkkokokous 

25.11. Etukäteen nauhoitettu puhe: ”Loputtomat 
kriisiviikot vai sittenkin kasvun tie?”, 
Mandatum Lifen Tulevaisuus-seminaari 

verkkotapahtuma 

30.11. Keskustelutilaisuus: ”Suo, kuokka ja EU” 
neljän komissaarin keskustelu, Euroopan 
komission Suomen-edustusto 

verkkotapahtuma 
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