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FINLANDS BANK

Finlands Bank är Finlands
monetära myndighet och nationella
centralbank. Banken är samtidigt
en del av Eurosystemet, som svarar
för euroländernas penningpolitik
och övriga centralbanksuppgifter.
Genom sin verksamhet bygger
Finlands Bank ekonomisk
stabilitet. En stabil prisnivå, säkra
betalningssystem och ett pålitligt
finanssystem bidrar till hållbar
ekonomisk tillväxt, sysselsättning
och välfärd för finländarna.

Finlands Bank
Grundad: 1811
Viktigaste funktioner:
• penningpolitik och
forskning
• övervakning av det finansiella
systemet och statistikproduktion
• bankrörelse
• kontantförsörjning.

BOFIT – aktuellt om ekonomin i Kina
och Ryssland
Finlands Banks forskningsinstitut för transitionsekonomier
BOFIT är ett internationellt högtstående forskningsinstitut
som är specialiserat på transitionsekonomier. Institutet
bevakar och analyserar utvecklingen i Ryssland och Kina
och bedriver långsiktig akademisk forskning. BOFITs
forskningsrapporter och analyser finns på BOFITs webbplats

www.suomenpankki.fi/sv
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Läs Finlands Banks
aktuella artiklar om
ekonomin på finska på
www.eurojatalous.fi

Finlands Bank deltar i Eurosystemets
penningpolitiska beredning, beslutsprocess
och kommunikation och svarar för
genomförandet av penningpolitiken i
Finland. Huvudmålet för penningpolitiken
är prisstabilitet. Det innebär en mycket
måttlig ökning av konsumentpriserna.
Centralbankerna stöder också EU:s andra
ekonomisk-politiska mål utan att äventyra
prisstabiliteten.
Det ligger på Europeiska centralbankens (ECB)
ansvar att se till att Eurosystemets uppgifter sköts.
Högsta beslutande organ i Eurosystemet är ECBrådet, med Finlands Banks chefdirektör som en av

beslutsfattarna. Vid sidan
av penningpolitiken deltar
Finlands Bank i den
inhemska ekonomiskpolitiska debatten i egenskap
av expert. Centralbankens
expertis bygger på forskning
av hög internationell
standard.

bedrivs makrotillsynspolitik. Vidare sörjer Finlands
Bank för likviditeten i banksystemet och svarar
för förvaltningen av valutareserven och sina egna
finansiella tillgånger.

Finlands Bank svarar
också för övervakningen
av finanssystemet och
analyserar tillsammans med
Finansinspektionen riskerna
i det finansiella systemet.
För att avvärja finanskriser

Finlands Bank får inkomster av skötseln av sina
centralbanksuppgifter, såsom sedelutgivning och
investeringar. Intäkterna används för att täcka
bankens verksamhetskostnader. Finlands Bank står
enligt grundlagen under riksdagens garanti och vård.
Riksdagsvalda bankfullmäktige övervakar Finlands
Banks verksamhet.

Finlands Bank har ensamrätt att ge ut sedlar och
mynt i Finland. Banken sörjer för äkthets- och
kvalitetskontrollen av sedlar och mynt och övervakar
att kontanthanteringen fungerar väl.

Finlands Banks chefdirektör
Olli Rehn

www.bofit.fi

Välkommen till Myntmuseet!
Finlands Banks myntmuseum presenterar pengarnas historia, sedelkonst och dagsaktuell penningpolitik. Museets
tillfälliga utställningar fördjupar sig i olika ekonomiska
fenomen. Inträdet är fritt och guidning för grupper kan
bokas i förväg. Under årets lopp ordnar museet olika
tillställningar för allmänheten.
Museets adress: Snellmansgatan 2, 00170 Helsingfors
Öppettider: ti–fr kl. 11–17, lö–sö kl. 11–16, må stängt
Guidning kan bokas på nummer 09 183 2981.
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Eurokampus lär dig ekonomi
Finlands Bank främjar de ungas ekonomiska kunnande.
Information för lärare och elever finns på webbplatsen
Eurokampus.
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