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Euroalue ja eurojärjestelmä

 Euroalueen muodostavat ne 19 EU:n 
jäsenvaltiota, jotka ovat ottaneet euron 
käyttöön

 Eurojärjestelmä koostuu EKP:stä ja 
euron käyttöön ottaneiden maiden 
kansallisista keskuspankeista.

 Väkiluku: noin 340 miljoonaa
BKT: noin 11 574 miljardia euroa
Euro: maailman toiseksi tärkein valuutta
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Eurojärjestelmän tehtävät

 Rahapolitiikan määritteleminen ja toteuttaminen

 Valuuttainterventiot ja varainhallinta

 Maksujärjestelmien moitteettoman toiminnan edistäminen

 Seteleiden liikkeeseenlasku

 Rahoitusjärjestelmän vakaus ja pankkivalvonta
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Eurojärjestelmän tavoitteet

 Hintavakaus.
– Euroalueen vuotuinen inflaatiovauhti pyritään pitämään keskipitkällä 

aikavälillä alle 2 prosentin mutta lähellä sitä.

 EU:n yleistä talouspolitiikkaa tuetaan.
– Vakaata ja kestävää kasvua ja työllisyyttä edistetään 

hintavakaustavoitetta vaarantamatta.
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Eurojärjestelmän päätöksenteko

 Eurojärjestelmän ylin päättävä elin on EKP:n neuvosto.

 EKP:n neuvosto koostuu EKP:n johtokunnan kuudesta jäsenestä sekä 
euroalueen 19 maan keskuspankin pääjohtajasta → Suomen Pankin 
pääjohtaja Olli Rehn on EKP:n neuvoston jäsen.

 Jäsenet eivät saa ajaa kansallisia pyrkimyksiä, vaan heidän tulee pyrkiä 
ottamaan huomioon koko euroalueen etu päätöksiä tehdessään.

 Osallistuminen kokouksiin tapahtuu henkilökohtaisesti ja itsenäisesti.
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 Kokoontuu keskimäärin kahdesti 
kuukaudessa Frankfurtissa.

 Rahapolitiikka käsitteleviä kokouksia 
keskimäärin kuuden viikon välein.

 Muissa kokouksissa käsitellään EKP:lle 
ja eurojärjestelmälle kuuluvia muita 
tehtäviä ja vastuualueita.

 Tekee päätöksiä myös kirjallisilla 
menettelyillä ja puhelinkokouksissa.
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EKP:n neuvoston päätökset

 Päätökset ovat useimmiten konsensuspäätöksiä. 

 Äänestettäessä päätökset tehdään suurimmaksi osaksi yksinkertaisella 
enemmistöllä.

 Äänestysvuorot kiertävät kansallisten keskuspankkien pääjohtajien 
keskuudessa (2015 alkaen). Kaikilla jäsenillä on aina läsnäolo- ja 
puheoikeus eli vaikuttamismahdollisuus. 

 Kaikki pääjohtajat ovat äänioikeutettuja kun äänestetään pääoma-
avaimen mukaan.
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Äänioikeutetut pääjohtajat ovat samanarvoisia

 Jokaisella äänioikeutetulla jäsenellä on yksi ääni (SP:n ja Bundesbankin 
pääjohtajien äänet ovat yhtä painavat).

 Kaikki johtokunnan jäsenet ovat aina äänioikeutettuja.

 Äänioikeutettuja kansallisten keskuspankkien pääjohtajia on 15 kerrallaan.

 Kansallisten keskuspankkien pääjohtajat on jaettu kahteen ryhmään koon 
suhteen. Ryhmäjako ratkaisee miten usein kukin pääjohtaja on äänivaltainen.

 Suomen Pankin pääjohtaja kuuluu toiseen ryhmään, jolloin hän on 
äänioikeutettu 11 kuukautta ja ilman ääntä 3 kuukautta. 
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Vaikuttaminen päätöksiin

Toteutus

• EKP ja kansalliset keskuspankit

Päätöksenteko

• EKP:n neuvosto

Valmistelu • Komiteat ja työryhmät
• Asiantuntijatyö kansallisissa keskuspankeissa ja EKP:ssa
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Valmistelut komiteoissa, työryhmissä ja Suomen Pankissa

 EKP:n neuvoston päätökset valmistellaan EKP:ssä, eurojärjestelmän komiteoissa ja 
työryhmissä sekä kansallisissa keskuspankeissa.

 Vaikuttaminen päätettäviin asioihin jo valmisteluvaiheessa vaatii vahvaa osaamista.

 Suomen Pankilla on vähintään yksi jäsen kaikissa 17 komiteassa. Lisäksi SP:n 
asiantuntijat osallistuvat n. 70  työryhmän toimintaan.
 Yli 100 suomenpankkilaista osallistuu päätösten valmisteluun. 

 Vaikuttavuuden varmistamiseksi päätöksiä valmistellaan Suomen Pankissa mm. 
tekemällä talouteen ja rahapolitiikkaan liittyviä analyysejä.

 Jotta pääjohtaja on vaikuttava EKP:n neuvostossa, asiantuntijat pitävät pääjohtajaa 
hyvin informoituna meneillään olevista ja päätettävistä asioista.
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Esimerkkejä Suomen Pankin keskeisistä aloitteista

 Kiinteän koron ja täyden jaon likviditeettipolitiikka

 Riskien hallinta

 Rahapolitiikan viestintä

 EKP:n rahapolitiikan strategia-arvio
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Päätösten toimeenpano ja riskien jako

 Keskuspankit toteuttavat EKP:n neuvoston tekemät päätökset hajautetusti. 

 Suomen Pankki vastaa päätösten toteutuksesta Suomessa. 
Rahapolitiikkapäätösten osalta toteuttaminen pitää sisällään
– Huutokauppamuotoiset rahapolitiikkaoperaatiot, rahapolitiikan osto-ohjelmat, maksuvalmius- ja 

vähimmäisvarantojärjestelmän, rahapolitiikan vastapuoli- ja vakuuskehikon ylläpidon

 Rahapoliittisten päätösten toteuttamisesta aiheutuu taloudellisia riskejä.

 Suomen Pankki kantaa lähtökohtaisesti pääoma-avaimen mukaisen 
osuuden (1,8%) riskeistä.

 Julkisen sektorin velkapapereiden osto-ohjelman osalta Suomen Pankki 
vastaa omiin ostoksiinsa liittyvistä riskeistä.
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Kansallinen [xxx]politiikka

 Makrovakauspolitiikka
– Analysointi
– Lausunto
– Päätöksenteko

 Finanssipolitiikka
– Hintavakaus(kin) edellyttää kestävää finanssipolitiikkaa
– Tutkimustiedon esiintuonti

 Muu talouspolitiikka
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Kiitos!

28.5.2019 Tuomas Välimäki 14



Suomen Pankki – Finlands Bank – Bank of Finland Julkinen

Äänioikeuksien kierto EKP:n neuvostossa
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Eurojärjestelmän komiteat

 Kansainvälisten suhteiden komitea

 Kirjanpito- ja rahoitustulokomitea 

 Lakiasiain komitea 

 Markkinainfrastruktuuri- ja 

maksujärjestelmäkomitea 

 Markkinaoperaatioiden komitea 

 Organisaation kehittämiskomitea

 Rahapolitiikan komitea 

 Rahoitusvakauskomitea

 Riskienhallintakomitea 

 Setelikomitea 

 Sisäisen tarkastuksen komitea 

 Tietotekniikkakomitea 

 Tilastokomitea 

 Valvontakomitea 

 Viestintäkomitea 

 Budjettikomitea

 Henkilöstöasioiden konferenssi
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