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Suomen Pankin strategia tarkistettiin 

vuonna 2005. Uusi strategia on 

kirjoitettu kehittämisohjelmaksi ja 

esitetään pankin toiminnanohjauk-

ses  sa käytettävän tavoite- ja tulos-

kehikon näkökulmasta.

Suomen Pankin strategia





Suomen Pankin tehtävä

Suomen Pankki on Suomen 

raha viranomainen ja euro-

järjestelmän jäsen. Toiminnal-

laan pankki edistää hinta-

vakautta, maksu- ja rahoitus-

järjestelmän vakautta ja 

tehokkuutta sekä rahoitus-

markkinoiden eurooppalaista 

yhdentymistä. Nämä luovat 

edellytyksiä talouskasvulle ja 

työllisyydelle. Pankki vastaa 

Suomen rahahuollosta ja 

valuuttavarannosta.

Suomen Pankin 

strateginen päämäärä

Suomen Pankki on eurojärjestel-

män aktiivinen ja rakentava jäsen. 

Suomen Pankin toiminta on laadu-

kasta, avoin ta ja kustannusteho-

kasta. Se edistää tehokkuutta ja 

avoimuutta myös koko eurojärjes-

telmän toiminnassa.

Pankin asiantuntemus tekee 

siitä tavoitellun ja luotetun yhteis-

työkumppanin sekä euroalueen 

rahapolitiikan ja rahoitusmarkkina-

politiikan valmistelussa että myös 

kotimaisessa talouspolitiikassa. 

Asiantuntemus perustuu keskus-

pankkien kärkitasoa olevaan tutki-

mukseen, laadukkaaseen tilastoin-

tiin, toimiviin kansainvälisiin yhteyk-

siin sekä henkilöstön osaamisen 

pitkäjänteiseen kehittämiseen.

Suomen Pankin vakausanalyysi 

on luotettavaa, ajantasaista ja kat-

taa rahoitusjärjestelmän kokonai-

suudessaan. Se on integroitu hyvin 

pankin kokonaistaloudelliseen ana-

lyysiin ja toimintavalmiuden kehit-

tämiseen rahoituskriisien varalta. 

Pankki toteuttaa vakaustehtä-

väänsä tiiviissä yhteistyössä koti- ja 

ulkomaisten viranomaisten kanssa. 

Suomen Pankki huolehtii, että 

Suomessa toimiville luottolaitok-

sille ja muille markkinaosapuolille 

on tarjolla kansainvälisesti kilpailu-

kykyiset keskuspankkipalvelut. 

Rahahuollossa Suomen Pankki 

korostaa valvovan ja kehittävän 

viranomaisen tehtäviään huoleh-

tien, että Suomen rahahuoltojärjes-

telmä palvelee suomalaista elin-

keinoelämää ja kuluttajia hyvin ja 

kustannustehokkaasti osana mak-

sujärjestelmän perusrakennetta. 

Valuutta- ja sijoitustoiminnan 

riskit mitoitetaan kriisinhallinta-

valmiuden ja kansainvälisten 

 velvoitteiden euroalueen keskus-

pankilta edellyttämälle tasolle. 

Pankin varoille saadaan valittu 

 riskitaso huomioon ottaen 

 kil pailukykyinen tuotto. Riskien 

 hallinta ja kustannustehokkuus 

mahdollistavat vakaan ja omaan 

pääomaan nähden kohtuullisen 

voitonjaon. 
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Eurojärjestelmässä pankin 

 vaikuttavuus perustetaan  

korkea tasoiseksi tunnustet-

tuun ja keskuspankki-

toiminnan  kannalta relevant-

tiin tutkimus- ja analyysi-

toimintaan.

Palvelukyky ja vaikuttavuus

Tutkimus- ja analyysitoiminnassaan pankki 

keskittyy vahvuuksiensa mukaisiin euro-

järjestelmän strategista päätöksentekoa 

palveleviin kysymyksiin ja analyysivälinei-

den kehittämiseen. Asiantuntemuksen eri-

tyisinä paino pisteinä kehitetään rahapoli-

tiikan malli analyysiä, rahoitus- ja maksu-

järjestelmän kehityksen ja vakauspolitiikan 

analyysiä sekä siirtymä talouksien ja niiden 

talouspolitiikan tuntemusta. Tutkimustoi-

minnassa korostetaan pitkäjänteisyyttä ja 

keskittymistä painopistealueisiin. Muu 

taloudellinen analyysi on ajantasaista ja 

käyttää hyväksi uusinta tutkimusta. Kuvaa 

Suomen Pankista kiinnostavan taloudelli-

sen analyysin keskuksena edistetään 

 järjestelmällisesti asiantuntijafoorumeilla 

ja julkaisutoiminnalla.
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Kotimaisessa talouspolitii-

kassa pankin vaikuttavuutta 

kehitetään perustuen sen 

kykyyn yhdistää kokonais-

taloudellinen ja  rahoitus  -

markkinanäkökulma ennus-

teissaan ja riskiarvioissaan.

Suomen Pankki palvelee kotimaista talous-

politiikkaa asiantuntijana, joka yhdistää 

kokonais taloudellisen ja rahoitusmarkkina-

näkökulman. Pankin kokonaistaloudellisissa 

kehitysarvioissa korostuvat rahoitusmark-

kinat ja Suomen  talouden rakenteessa 

tapahtuvien muutosten analyysi. Pankin 

rahoitusmarkkina-arviot  hyödyntävät 

tehokkaasti kokonaistaloudellista riskien 

analyysiä.

Palvelukyky ja vaikuttavuus
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Palvelukyky ja vaikuttavuus

Suomessa toimivia rahoitus-

markkinaosapuolia pankki 

 palvelee huolehtien, että 

niille on tarjolla kansainväli-

sesti  kilpailukykyiset keskus-

pankki palvelut. Rahoituslai-

tosten ja -markkinoiden tilan 

arviointi menetelmiä ja kriisin-

hallinta valmiutta kehitetään 

ottaen huomioon rahoitus-

markkinoiden yhdentymisen 

asettamat vaatimukset. Pankki 

myös edistää rahoitusmarkki-

naosapuolten yhteistyötä ja 

kansainvälistä  vaikuttavuutta, 

jolla pyritään rahoitusmarkki-

noiden ja maksujärjestelmän 

infrastruktuurin tehostamiseen.

Suomen Pankin kriisinhallintavalmius 

perustuu ajan tasalla olevaan  tietoon Suo-

men pankki   s ektorin tilasta ja sen hallussa 

olevan potenti   aa lisen vakuusmateriaalin 

laadusta sekä rahoitusmarkkinoiden infra-

struktuurin toimivuudesta. Tätä valmiutta 

kehitetään  Suomen Pankin  osastojen ja 

Rahoitustarkastuksen yhteistyönä. Myös 

yhteyksiä vakuutus valvontaan kehitetään 

edelleen. Pankki edistää aktiivisesti kansain-

välistä yhteistyötä rahoitusmarkkinoiden 

 vakauden valvonnassa ja kriisinhallinnassa. 

Rahoitusmarkkinoiden kehittämis-

tehtävänsä mukaisesti pankki edistää myös 

suomalaisten rahoitusmarkkinaosapuolten 

vuoro vaikutusta ja yhteistyötä, jolla pyri-

tään vaikuttamaan tehokkaiden ja avoi-

mien  teknisten ratkaisujen, standardien ja 

sääntelyn kehittämiseen varsinkin kansain-

välisellä tasolla.





4
Palvelukyky ja vaikuttavuus

Suhteessa rahahuoltojärjes-

telmään ja sen asiakkaisiin 

pankki määrittelee Suomen 

raha huolto järjestelmän 

 palvelutasotavoit teet ja luo 

rahahuollon  toimivuuden 

valvontajärjes telmän.

Suomen rahahuoltojärjestelmän toiminta-

kyvystä vastaavana ja sen palvelukykyä 

kehittävänä viranomaisena pankki kehittää 

rahahuollon palvelutason seurantajärjestel-

mää ja edistää järjestelmän tehokkuutta ja 

palvelukykyä sen loppukäyttäjien – kulut-

tajien ja elinkeinoelämän – parhaaksi.  

Suomen Pankki säilyttää itsellään ne ope-

ratiiviset rahahuoltotehtävät, jotka lain tai 

eurojärjestelmää koskevien säädösten 

mukaan kuuluvat keskuspankin suoritetta-

viksi.
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Yleisön luottamusta pankkiin 

ja tietoa sen toiminnasta lisä-

tään tehokkaan ja kohdenne-

tun viestinnän avulla. 

Suomen Pankin viestintä on monipuolista 

ja tavoittaa tehokkaasti eri kohderyhmät. 

Se välittää tietoa rahapolitiikasta, rahoitus-

markkinoista ja maksuvälineistä sekä 

 Suomen Pankin ja koko eurojärjestelmän 

toiminnasta näillä alueilla. Pankin julki-

suuskuvaa ja yleisön tiedon tasoa pankin 

toimintakenttään kuuluvissa asioissa seu-

rataan järjestelmällisesti.

Palvelukyky ja vaikuttavuus
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Resurssikäytön taloudellisuus

Rahoitusvarojen valuutta-

jakauma ja sijoituspolitiikka 

 tarkistetaan. Valuuttavaranto 

mitoitetaan kriisinhallinta-

valmiuden ylläpidon ja 

kansain välisten velvoitteiden 

mukaisesti.

Suomen Pankin varojen valuuttajakauma 

mukaan lukien euromääräisten sijoitusten 

osuus arvioidaan uudelleen. Valuuttavaran-

non osuutta sijoituksista supistetaan kui-

tenkin siten, että sen koko vastaa pankin 

kansainvälisiä velvoitteita ja stressitestein 

arvioituja kriisinhallintavalmiuden tarpeita. 

Varojen sijoituspolitiikalla tavoitellaan 

valittuun riskitasoon nähden kilpailu-

kykyistä tuottoa myös sijoitustoiminnan 

kustannukset huomioon ottaen.





Resurssikäytön taloudellisuus

7
Tasepolitiikka tarkistetaan. Suomen Pankin tasepolitiikka tarkistetaan 

 voitonjaon osalta. Tavoitteena on vakaan 

 voitonjaon tekeminen mahdolliseksi  pankin 

vakavaraisuutta vaarantamatta.





Resurssikäytön taloudellisuus

8
 Henkilökunnan määrää 

 supistetaan hallitusti 

 toiminnan painopisteet 

 huomioiden.

Keskittyminen strategian mukaisiin toimin-

toihin sekä toimintatapojen ja prosessien 

tehostaminen vähentävät henkilökunnan 

tarvetta.  Sopeutumisessa hyödynnetään 

lähivuosina suurta eläkkeelle lähtevien 

määrää. 





Resurssikäytön taloudellisuus

9
Toimintakulujen reaaliarvo 

vähenee nykytasoltaan.

Kustannustehokkuutta lisäämällä ja toi-

mintoja priorisoimalla varmistetaan, että 

pankin  reaaliset toimintakulut – eläke-

kuluja ja setelien hankintakuluja lukuun 

ottamatta – vähenevät keskipitkällä 

 aikavälillä. Tavoitteena on, että Suomen 

Pankki on EU-maiden tehokkaimpien 

 keskuspankkien joukossa.



1



10
Sisäisten prosessien toimivuus

Pankkitoiminnan, ekonomisti-

työn ja tukitoimintojen kes-

keisten prosessien nopeutta 

ja  laatua arvioidaan ja paran-

netaan systemaattisesti.

Suomen Pankin palvelukyvyn kannalta 

 keskeisimpien työprosessien  nopeutta ja 

laatutasoa kuten luotettavuutta, virheettö-

myyttä tai  asiakastyytyväisyyttä kuvaavia 

indikaattoreita kehitetään osana tavoite- 

ja tuloskehikon  käyttöönottoa. Näitä 

 keskeisiä prosesseja ovat esimerkiksi 

 markkinaoperaatiot ja sijoitustoiminta, 

ennustaminen, tilastojen laadinta ja 

 julkaisu tuotanto.





Sisäisten prosessien toimivuus

11
Rahoitusmarkkinoiden  

vakaus analyysiin osallistuvien 

 Suomen Pankin yksiköiden 

välistä sekä niiden ja Rahoitus-

tarkastuksen välistä yhteis-

työtä lisätään tavoitteena 

informaation kulun tehosta-

minen ja päällekkäisen työn 

karsiminen. 

Rahoitusmarkkinoiden vakausanalyysiin 

osallistuu Suomen Pankissa ja Rahoitus-

tarkastuksessa eri näkökulmista useita eri 

yksiköitä eri  osastoilta. Vakausanalyysin 

arvoketju kuvataan ja työnkulut uudiste-

taan siten, että analyysin ajantasaisuutta 

ja informaation kulkua edistetään ja pääl-

lekkäinen työ poistetaan. 
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Sisäisten prosessien toimivuus

Tieto- ja viestintätekninen 

ympäristö kehitetään vastaa-

maan asiantuntijapainottei-

seksi muuttuvan organisaa-

tion  tarpeita.  

Ekonomisti- ja muuta asiantuntijatyötä 

tukevien järjestelmien, sovellusten, 

tietoliikenne ympäristön ja liikkuvan työn 

ratkaisujen kehittäminen korostuu. IT-

kehittämisen painopistettä siirretään tähän 

suuntaan. Käyttäjäkoulutuksella ja proses-

sien kehittämisellä varmistetaan, että tieto-

tekniikan tarjoamat mahdollisuudet paran-

taa Suomen Pankin toimintojen tuotta-

vuutta hyödynnetään tehokkaasti. 
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Henkilökunnan koulutusas-

tetta  nostetaan rekrytointi-

politiikan avulla ja moni-

puolista koulutus panostusta 

lisäämällä. 

Uudistuminen ja työkyky

Pankin henkilökunnan koulutustasoa 

parannetaan lisäämällä korkeakoulututkin-

non suorittaneiden osuutta ja tutkijakoulu-

tetun henkilö kunnan määrää. Lisää voima-

varoja suunnataan myös henkilökunnan 

korkeatasoista asian tuntemusta tuotta-

vaan kouluttautumiseen eri muodoissaan. 

Henkilöstövaihtoa eurojärjestelmän kes-

kuspankkien kanssa suositaan.
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Uudistuminen ja työkyky

Tutkimusta lisätään pankin 

vaikuttavuustavoitteiden 

 kannalta keskeisillä alueilla ja 

sen laatua korotetaan.

Tutkimustyöhön pätevöityneiden ja siihen 

 pitkäjänteisesti keskittyvien tohtorien 

osuutta pankin ekonomistihenkilökunnasta 

lisätään.  Tutkimustoiminnon yhteyksiä 

pankin keskeisiin politiikkavalmistelupro-

sesseihin kehitetään.  Tutkimuksen yhtenä 

tavoitteena on asian tuntijoiden tieto-

taidon kohottaminen ja sen laadun on 

yllettävä kansainvälisten tieteellisten 

 julkaisujen edellyttämälle tasolle. 
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Uudistuminen ja työkyky

 Johtamista ja esimiestyötä 

 kehitetään.  

Johtamisessa ja esimiestyössä huolehdi-

taan henkilöstön motivaation ja työhyvin-

voinnin parantamisesta. Sekä esimiesten 

rekrytoinnissa että  esimieskoulutuksessa 

painotetaan johtamis valmiuksia erityisesti 

muutos tilanteessa. Tavoitteena on, että 

hyvään esimiestyöhön perustuen henki-

löstö tuntee pankin strategian ja uuden 

toiminnanohjausjärjestelmän.
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Strateginen linjaus Menestys tekijä Mittari Tavoitearvo
Raportointi/

aikataulu

Eurojärjestelmässä pankin vaikuttavuus perus-
tetaan korkeatasoiseksi tunnustettuun ja 
keskuspankkitoiminnan kannalta relevanttiin 
tutkimus- ja analyysitoimintaan.

Vaikuttavuus 
eurojärjestel-
mässä

Itsearvio 
 kokouksittain

Hyvä Puolivuosittain

Kotimaisessa talouspolitiikassa pankin 
vaikutta vuutta kehitetään perustuen sen 
kykyyn yhdistää kokonaistaloudellinen ja 
rahoitusmarkkina näkökulma ennusteissaan ja 
riskiarvioissaan.

Kilpailu kykyinen 
kotimainen 
talousanalyysi

Media seurannan 
 tulokset

Arvioidut vaiku-
tukset päätök -
 sen tekoon

Lisääntyvä 
positiivinen 
huomio vakaus- 
ja ennuste-
raporteille

Vuosittain

Suomessa toimivia rahoitusmarkkinaosapuolia 
pankki palvelee huolehtien, että niille on 
tarjolla kansainvälisesti kilpailukykyiset 
 keskuspankkipalvelut. 

Kilpailu kykyiset 
keskuspankki-
palvelut

Asiakas-
tyytyväisyys

Hyvä Vuosittain

Rahoituslaitosten ja -markkinoiden tilan 
arviointimenetelmiä ja kriisinhallinta valmiutta 
kehitetään ottaen huomioon rahoitusmarkki-
noiden yhdentymisen asettamat vaatimukset. 

Korkea tasoinen 
kriisinhallinta-
valmius

Kriisi-
harjoitusten 
tulos

Positiivinen 
arvio

Vuosittain

Pankki myös edistää rahoitusmarkkinaosa-
puolten yhteistyötä ja kansainvälistä vaikutta-
vuutta, jolla pyritään rahoitusmarkkinoiden ja 
maksujärjestelmän  infrastruktuurin tehostami-
seen.

Toimiva koordi-
naatio maksu-
järjestelmäosa-
puolien kesken

Itsearviointi ja 
osapuolten 
palaute

Hyvä Vuosittain

Suhteessa rahahuoltojärjestelmään ja sen 
asiakkaisiin pankki määrittelee Suomen raha-
huoltojärjestelmän palvelu tasotavoitteet ja 
luo rahahuollon toimivuuden valvontajärjes-
telmän.

Tehokas ja 
palvelu kykyinen 
rahahuolto-
järjestelmä

Kuluttajien ja 
elinkeino elämän 
arvio raha-
huollon palvelu-
kyvystä

Hyvä Vuosittain

Yleisön luottamusta pankkiin ja tietoa sen 
toiminnasta lisätään tehokkaan ja kohdenne-
tun viestinnän avulla. 

Tehokas ja 
kohdennettu 
viestintä

Imagoseuran-
nan tulokset

Vertailu ryhmän 
yläkvartiilissa

2006–2007

Rahoitusvarojen valuuttajakauma ja sijoitus-
politiikka tarkistetaan. Valuuttavaranto mitoi-
tetaan kriisinhallintavalmiuden ylläpidon ja 
kansainvälisten velvoitteiden mukaisesti.

Rahoitus-
varallisuuden 
optimaalinen 
hallinta

Ammatti taitoi-
nen sijoitus   -
toi minta

Rahoitus-
varallisuuden 
tuotto rajoitteet 
huomioon 
ottaen

Vähintään 
vastaavien 
varallisuuserien 
markkinatuotto

Neljännes-
vuosittain

Tasepolitiikka tarkistetaan.

Vakaa voiton-
jako ja riittävä 
vakavaraisuus

Jaettu voitto 
(eurot)

Omat varat/ 
valuuttapositio

Omat varat/
rahoitusvaralli-
suus

Tasainen 
 voitonjako

Vuoden 2005 
lopun tasolla

Vuosittain

Neljännes-
vuosittain

Henkilökunnan määrää supistetaan hallitusti 
toiminnan painopisteet huomioiden.

Hallittu henki-
löstöpolitiikka

Pankin toiminta-
vahvuus 
yhteensä

< 490 hlöä Neljännes-
vuosittain
(tav. → 2008)

Toimintakulujen reaaliarvo vähenee nyky-
tasoltaan.

Kustannus-
tehokas 
toiminta

Osastojen 
toimintakulut 
yhteensä

< 52,3 milj. eur. Neljännes-
vuosittain 
(tav. → 2008)
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Strateginen linjaus Menestys tekijä Mittari Tavoitearvo
Raportointi/

aikataulu

Pankkitoiminnan, ekonomistityön ja tukitoi-
mintojen keskeisten prosessien nopeutta ja 
laatua arvioidaan ja  parannetaan systemaatti-
sesti.

Nopeat ja 
laadukkaat 
prosessit

Tavoite- ja tulos- 
sopimuksissa 
asetettujen 
nopeus- ja 
laatutavoitteiden 
saavuttaminen

Toteutumisaste 
suhteessa 
tavoitteisiin

Vuosittain

Rahoitusmarkkinoiden vakausanalyysiin 
osallistuvien Suomen Pankin yksiköiden välistä 
sekä niiden ja Rahoitustarkastuksen välistä 
yhteistyötä lisätään tavoitteena informaation 
kulun tehostaminen ja päällekkäisen työn 
karsiminen.

Tehokas tiedon-
kulku

Päällekkäisyyk-
sien vähentämi-
nen

Ei päällekkäi-
syyksiä

Vuosittain

Läpimeno-
aikojen lyhentä-
minen

Lyhenevä 
läpimenoaika

Tieto- ja viestintätekninen ympäristö kehite-
tään vastaamaan asiantuntijapainotteiseksi 
muuttuvan organisaation tarpeita. 

Toimiva ICT-
ympäristö

Verkkotyöväli-
neiden hyödyn-
nettävyys

Hyvä
Vähintään 
vertailuryhmän 
tasolla

Vuosittain

Henkilökunnan koulutusastetta nostetaan 
rekrytointipolitiikan avulla ja monipuolista 
koulutuspanostusta lisäämällä.

Osaava henki-
löstö

Tohtoritutkin-
non suorittai-
neiden määrä 
(hlöä) 

Koulutustaso-
indeksi

> 26 hlöä

 > 5,3

Vuosittain

(tav. → 2008)

Tutkimusta lisätään pankin vaikuttavuustavoit-
teiden kannalta keskeisillä alueilla ja sen 
laatua korotetaan.

Kohdennettu ja 
korkeatasoinen 
tutkimus

Julkaisujen 
määrä referoi-
duissa aikakaus-
kirjoissa

Kasvava Vuosittain

Tutkimustoi-
minnan vaikut-
tavuuden 
arviointi 

Hyvä Vuosittain

Johtamista ja esimiestyötä kehitetään. 

Hyvä esimies-
työ

Ilmapiiri-
mittauksen 
tulos

> kuin v. 2005 
kokonaistulos

Joka 2. vuosi

Motivoitunut 
henkilöstö

Sairauspoissa-
olot (%)

< kuin keskim. 
vertailuryh-
mässä

Vuosittain
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