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Perusteellisten, vuoden kestäneiden valmistelujen jälkeen EKP ilmoitti joulukuussa 

2014 alkavansa julkistaa säännöllisesti selontekoja EKP:n neuvoston rahapoliitti-

sissa kokouksissa käydyistä keskusteluista. Ensimmäinen 22.1.2015 pidettyä ko-

kousta käsittelevä selonteko julkaistiin tänään (http://www.ecb.europa.eu/press/ac-

counts/2015/html/mg150219.en.html). Suomen Pankki on pitänyt päätöksentekoa 

koskevan avoimuuden lisäämistä tärkeänä.  

Selonteko ei ole sama kuin kokouspöytäkirja. Pöytäkirjat laaditaan erikseen, ja ne 

tulevat julkisiksi vasta 30 vuoden kuluttua. Selonteko sen sijaan julkistetaan jo neljän 

viikon kuluttua rahapoliittisesta kokouksesta. Selonteossa luodaan yleiskatsaus ra-

hoitusmarkkinoiden, talouden ja rahatalouden kehitykseen. Se sisältää myös tiivis-

telmän taloudellista ja rahatalouden analyysia sekä rahapolitiikan mitoitusta koske-

neesta keskustelusta. Selonteossa on tavoitteena antaa mahdollisimman oikeuden-

mukainen ja tasapuolinen kuva rahapoliittisesta keskustelusta sekä tarjota aiempaa 

enemmän tietoa EKP:n neuvoston rahapoliittisten päätösten perusteista. Näin yleisö 

saa entistä kattavamman käsityksen siitä, millaiseksi EKP:n neuvosto arvioi kulloi-

senkin vallitsevan ja tulevan talouskehityksen, ja pystyy paremmin ymmärtämään 

rahapoliittisia päätöksiä olosuhteiden kehityksen perusteella. 

Selonteko sisältää aina EKP:n pääjohtajan rahapoliittisen katsauksen. Yleiskatsauk-

set ja tiivistelmät perustuvat johtokunnan jäsenten pitämiin alustuksiin, jotka toimi-

vat neuvostossa käytävän keskustelun ja päätöksenteon pohjana. Kaikki EKP:n neu-

voston jäsenet voivat esittää vapaasti omia kannanottojaan yleiskatsauksista ja alus-

tuksista sekä keskustelun aikana että päätöksiä tehtäessä riippumatta kulloinkin kä-

sittelyn alaisena olevista päätöskohdista. 

EKP:n johtokunnan jäsenten esittämät politiikkavaihtoehdot voivat koskea sekä ta-

vanomaista rahapolitiikkaa, kuten korkojen muutoksia, että ei-tavanomaisia rahapo-

litiikan toimia, kuten esimerkiksi arvopapereiden ostoja. Rahapolitiikasta käyty kes-

kustelu raportoidaan perusteellisesti ja kattavasti. Selonteko kattaa niin päätöstä 

puoltavat kuin vastustavatkin argumentit sekä mahdolliset varaumat.  
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Selonteko sisältää myös listan neuvoston jäsenistä ja heidän äänestysoikeuksistaan. 

Selonteossa ei muuten erotella äänestysvuorossa olevia muista neuvoston jäsenistä. 

Äänestykset perustuvat EKP:n pääjohtajan tai kenen tahansa neuvoston jäsenen 

pyyntöön. Päätökset ovat joko yksimielisiä tai konsensuspäätöksiä, tai ne syntyvät 

laajan enemmistön tai enemmistön päätöksinä. Tarvittaessa tavanomaista ja ei-ta-

vanomaista rahapolitiikkaa koskeva päätöksenteko voidaan erotella toisistaan. Ope-

rationaalisia ja rahapolitiikan toteutukseen liittyviä kysymyksiä, jotka eivät liity ra-

hapolitiikan mitoitukseen, ei raportoida selontekojen yhteydessä.   
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