
     1 (38) 
Gemensamma 
informationshanteringstjänster 

Utkast    
   

 31.5.2022   
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG 
 Offentligt   
      
    
  

 
 

 

Beskrivning av handlingsoffentligheten 

Innehåll 

Beskrivning av handlingsoffentligheten 1 
1 Redogörelse för uppfyllelsen av handlingsoffentligheten (28 § i lagen om informationshantering) 2 
2 Definitioner 3 
3 Informationsbegäran 3 

3.1 Att göra en informationsbegäran 3 
3.2 Tidsgränser för handläggning av informationsbegäran 4 

4 Informationsbegäran enligt dataskyddsförordningen 4 
4.1 Finlands Banks och Finansinspektionens registerbeskrivningar och anvisningar för 
informationsbegäran 4 

5 Finlands Banks informationslager 5 
5.1 Arkiv och samlingar 5 

5.1.1 Finlands Banks historiska arkiv 5 
5.1.2 Fastighetsregister/arkiv 6 
5.1.3 Bibliotekets publikationssamling 6 
5.1.4 Myntmuseets samling 8 
5.1.5 Konstsamling 9 
5.1.6 Fotoarkiv 9 
5.1.7 Uppdatering av arkiv och samlingar 10 

5.2 Informationslager 11 
5.2.1 Centralbankens uppgifter: Internationellt samarbete 11 
5.2.2 Centralbankens uppgifter: Påverkan i Finland 11 
5.2.3 Centralbankens uppgifter: Kontantförsörjning och betalningar 12 
5.2.4 Centralbankens uppgifter: Genomförande av penningpolitiken och finansiell tillgångsförvaltning
 12 
5.2.5 Centralbankens uppgifter: Penningpolitisk beredning 13 
5.2.6 Centralbankens uppgifter: Finansiell stabilitet 14 
5.2.7 Centralbankens uppgifter: Statistik 14 
5.2.8 Centralbankens uppgifter: Forskning 17 
5.2.9 Stödfunktioner: Riskhantering 18 
5.2.10 Stödfunktioner: Stöd för ledningens beslutsprocess 19 
5.2.11 Stödfunktioner: Kommunikation, publikationer och evenemang 20 

6 Finansinspektionens informationslager 21 
6.1 Arkiv och samlingar 21 
6.2 Informationslager 22 

6.2.1 Finansinspektionens verksamhet och administration 22 
6.2.2 Reglering 23 



     2 (38) 
Gemensamma 
informationshanteringstjänster 

Utkast    
   

 31.5.2022   
 FB/FI-OBEGRÄNSAD TILLGÅNG 
 Offentligt   
      
    
  

 
 

6.2.3 Tillsyn 24 
6.2.4 Rapportering och analys 24 
6.2.5 Insamling och analys av finansiella uppgifter och sammanställning av statistik 29 
6.2.6 Kommunikation 30 
6.2.7 Myndighets- och intressentsamarbete 31 

7 Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma informationslager 32 
7.1 Gemensamma stödtjänster: Upphandling 32 
7.2 Gemensamma stödtjänster: Personalärenden 32 

7.2.1 Rekrytering och jobbintroduktion 33 
7.3 Gemensamma stödtjänster: Informationshantering 34 

7.3.1 rendehantering/ärenderegister  35 
7.3.2 Elektroniskt arkiv 36 

8 Kontaktuppgifter för informationsbegäran 36 
8.1 Kontaktuppgifter till Finlands Banks registratur 36 
8.2 Kontaktuppgifter till Finansinspektionens registratur 36 
8.3 Dataskyddsärenden 37 
8.4 Finlands Banks statistik och statistikinsamling 37 
8.5 Uppdatering av beskrivningen av handlingsoffentligheten 38 

 

 

1 Redogörelse för uppfyllelsen av handlingsoffentligheten (28 § i lagen om informationshante-
ring) 

Enligt 28 § i lagen om informationshantering (906/2019) ska en informations-
hanteringsenhet upprätthålla en beskrivning av de informationslager och ären-
deregister som den förvaltar. Finlands Bank och Finansinspektionen bildar en 
informationshanteringsenhet, som består av två myndigheter. 
 
Syftet med beskrivningen av handlingsoffentligheten är att ge en översikt av 
den strukturella uppdelningen av Finlands Banks och Finansinspektionens 
ärenderegister och informationshantering. Beskrivningarna av informations-
materialet åtföljs av exempel på söktermer för informationssökning. 
 
Av beskrivningen av handlingsoffentligheten framgår om informationsmateri-
alet är öppet tillgängligt via ett tekniskt gränssnitt. Sådant öppet tillgängligt in-
formationsmaterial beskrivs separat i avsnitt 5.2.3 Kontantförsörjning och be-
talningar och 5.2.7 Statistik. 
 
Ärenderegistren utgör register över anhängiggjorda ärenden, deras handlägg-
ningsfaser och själva handlingarna. Uppgifter som hör till ärenderegistret ingår 
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i Finlands Banks och Finansinspektionens ärendehanteringssystem, operativa 
informationssystem och pappershandlingar. 
 

2 Definitioner 

I denna beskrivning av handlingsoffentligheten används följande begrepp en-
ligt lagen om informationshantering 

• med informationssystem avses ett helhetsarrangemang som består av 
databehandlingsutrustning, programvara och annan databehandling, 

• med handling avses en myndighetshandling enligt 5 § 2 mom. i lagen 
om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999, offentlighets-
lagen), 

• med informationsmaterial avses en datauppsättning som består av 
handlingar och annan motsvarande information och har samband med 
en viss myndighetsuppgift eller myndighetstjänst, 

• med informationslager avses en uppsättning informationsmaterial som 
används för en myndighets uppgifter eller övriga verksamhet och som 
hanteras med hjälp av informationssystem eller manuellt. 

 

3 Informationsbegäran 

3.1 Att göra en informationsbegäran 

Enligt offentlighetslagen är myndighetshandlingar i princip offentliga. En hand-
ling eller en del av en handling kan vara sekretessbelagd, om detta föreskrivits 
i lag. Lagen innehåller en definition av myndighetshandling och föreskriver om 
undantag som gäller handläggning av myndighetshandlingar och handlingar-
nas offentlighet. 
 
Begäran om uppgifter ur Finlands Banks och Finansinspektionens handlingar 
kan anhängiggöras i registraturen, som vid behov ger råd i saken. Kontaktupp-
gifter för informationsbegäran finns i avsnitt 8. 
 
En informationsbegäran bör preciseras så noggrant som möjligt för att göra 
det lättare att hitta handlingen. Informationsbegäran bör preciseras så att det 
framgår vilken handling eller vilka handlingar den gäller. Det lönar sig till ex-
empel alltid att ange handlingens datum eller rubrik om dessa finns att tillgå. 
En informationsbegäran som gäller en offentlig handling behöver inte motive-
ras och den som begär ut en handling behöver inte heller redogöra för an-
vändningsändamålet. En fritt formulerad skriftlig begäran om uppgifter ur en 
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handling kan skickas till registraturen till exempel per e-post eller framföras per 
telefon.  
 
Den som begär om uppgifter ur en sekretessbelagd handling eller handlingar 
som kan lämnas ut endast under vissa förutsättningar ska uppge den lagliga 
grund som ger hen rätt att få sekretessbelagd information och användningsän-
damålet för informationen samt kunna styrka sin identitet. Finlands Bank eller 
Finansinspektionen kan också be den som begär ut en handling om ytterligare 
upplysningar om detta behövs för att undersöka de juridiska förutsättningarna 
för att lämna ut informationen. 
 

3.2 Tidsgränser för handläggning av informationsbegäran 

En informationsbegäran besvaras så snart som möjligt, senast inom två 
veckor från att den gjorts. Om det krävs en större arbetsmängd än normalt för 
att behandla och avgöra ärendet, lämnas uppgifter ur en offentlig handling ut, 
eller avgörs ärendet, senast inom en månad från att informationsbegäran har 
gjorts. Handläggningstiden för utlämning av sekretessbelagda handlingar är 
också högst en månad. 
 
Beroende på typen av handling kan de begärda uppgifterna lämnas ut elektro-
niskt eller på papper, eller så kan man ta del av handlingarna på plats. För 
pappersutskrifter kan en avgift uppbäras. Läs mer på vår webbplats: 
http://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/for-allmanheten/dokument-dia-
rium/dokumentbestallningar 
 

4 Informationsbegäran enligt dataskyddsförordningen 

4.1 Finlands Banks och Finansinspektionens registerbeskrivningar och anvisningar för in-
formationsbegäran 

Finlands Banks registerbeskrivningar och anvisningar för informationsbegäran 
finns på adressen: https://www.suomenpankki.fi/sv/kontakinformation/data-
skydd  
 
Finansinspektionens registerbeskrivningar och anvisningar för informationsbe-
gäran finns på adressen: 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/riktlinjer/dataskydd/  

https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/for-allmanheten/dokument-diarium/dokumentbestallningar/
https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/for-allmanheten/dokument-diarium/dokumentbestallningar/
https://www.suomenpankki.fi/sv/kontaktinformation/dataskydd/
https://www.suomenpankki.fi/sv/kontaktinformation/dataskydd/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/riktlinjer/dataskydd/
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5 Finlands Banks informationslager 

5.1 Arkiv och samlingar 

5.1.1 Finlands Banks historiska arkiv 

Användningsändamål:  
Finlands Bank är den fjärde äldsta centralbanken i världen. Under de första 
decennierna efter grundandet, 1812–1860, var den dessutom den enda ban-
ken i landet med undantag för ett par lokala sparbanker. Finlands Banks 
gamla korrespondens, kontomaterial, ombudsmannens arkiv, fonder och av-
delningskontorens arkiv ger således en unik inblick i den finländska ekonomin 
under autonomins tid och på 1900-talet.   
 
Det historiska arkivet är ett pappersarkiv som omfattar ca sju hyllmeter och 
ska förvaras varaktigt. De äldsta handlingarna är från 1812. Handlingar som 
ska förvaras varaktigt och en lång tid har förts över till det historiska arkivet. 
Vid början av 2018 gav Riksarkivet Finlands Bank tillstånd till varaktig elektro-
nisk förvaring, och till det historiska arkivet överförs numera endast direktion-
ens och bankfullmäktiges protokoll, som alltjämt binds till böcker. 
 
Externa kunder får undersöka Finlands Banks arkivmaterial i Finlands Banks 
bibliotek, Fredsgatan 19. Den som vill ta del av handlingarna ska lämna in en 
informationsbegäran på förhand för att det ska finnas tid att föra över materi-
alet till bibliotekets lokaler. Informationsbegäran kan skickas till bankens arkiv 
med e-post på adressen kirjaamo(at)bof.fi. Arkivpersonalen bistår vid behov 
med informationsbegäran och berättar vilka handlingar som ingår i Finlands 
Banks arkiv.  
 
Några av samlingarna i Finlands Banks historiska arkiv har digitaliserats och 
publicerats i bankens digitala arkiv. Till de digitaliserade samlingarna hör 
Bankfullmäktiges protokoll, som har digitaliserats sedan 1917 med 100 års 
fördröjning, och en samling handlingar som getts ut med anledning av olika 
bemärkelseår. 
 
Det historiska arkivet ligger huvudsakligen i Vanda, men handlingar som är i 
flitigare användning förvaras också i slutarkivet i bankens huvudkontor i 
Helsingfors. 
 
Informationssystem:  
Uppgifter om arkivmaterialet uppdateras i en elektronisk referensdatabas. 
 

https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14460?locale-attribute=sv
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Information som läggs ut på webben: 
• Digitaliserat arkivmaterial: 

https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14460?locale-attri-
bute=sv  

 

5.1.2 Fastighetsregister/arkiv 

Användningsändamål:  
Handlingar över fastigheter arkiveras i fastighetsarkivet för varaktig förvaring. 
Om tillhandahållande av fastighetshandlingar, tillgång till handlingarna i fastig-
hetsarkivet och annat som gäller fastighetsarkivet avtalas direkt med fastighet-
arkivarierna. Materialet är i regel inte offentligt. 
 
Informationssystem:  
Fastighetsdatasystemet 
 

5.1.3 Bibliotekets publikationssamling 

5.1.3.1 Samlingen av tryckta böcker 

Användningsändamål:  
Finlands Banks biblioteks samling innehåller huvudsakligen litteratur om pen-
ning- och valutapolitik, bankrörelse och finansmarknaden och monetär eko-
nomi i allmänhet. Här finns också specialsamlingar som långsiktigt byggts upp 
och vars historia i flera fall sträcker sig åtminstone till början av 1900-talet. 
 
År 2010 genomfördes en utvärdering av samlingen, som då konstaterades 
vara unik nationellt i många hänseenden; framför allt litteratur om penning- 
och valutapolitik och finansmarknaden finns att tillgå i denna utsträckning end-
ast på Finlands Banks bibliotek. Inhemska finans- och försäkringsinstituts års-
redovisningar och historieverk finns inte heller att tillgå någon annanstans i 
samma omfattning. 
 
Informationssystem:  
Referensdata för tryckta böcker uppdateras i bibliotekssystemet. 

5.1.3.2 Bassamling 

Kärnan i samlingen bildar vetenskaplig litteratur om penning- och valutapolitik, 
bankrörelse, centralbanker och finansmarknaden. Fokus i samlingen har skif-
tat något över tid; det finns till exempel mer äldre litteratur om valutapolitik och 

https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14460?locale-attribute=sv
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14460?locale-attribute=sv
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penningsystem, medan det finns nyare litteratur om finansiell stabilitet och re-
glering. 
 
Då Finansinspektionen knöts administrativt till Finlands Bank fick samlingen 
motta litteratur om försäkringsbranschen och tillsynen av finansinstitut. I sam-
lingen finns också annan nationalekonomisk litteratur och nyare litteratur som 
behövs i sakkunnigarbetet på Finlands Bank och Finansinspektionen.  
 
Informationssystem:  
Referensdata för tryckta böcker uppdateras i bibliotekssystemet. 

5.1.3.3 Specialsamlingar 

Den mest omfattande specialsamlingen bildar BOFITs (forskningsinstitutet för 
tillväxtmarknader) fristående samling som sträcker sig från 1980-talet till nutid. 
I samlingen ingår litteratur om de ekonomiska reformerna, monetära ekonomin 
och banksystemet i Ryssland, Kina, Baltikum och länder i Östeuropa och om 
ländernas internationella ekonomiska förbindelser. För forskning i ekonomisk 
historia omfattar samlingen material inte bara om Rysslands och OSS-
ländernas ekonomiska reformer utan också om ekonomiska reformer i Balti-
kum och länder i Östeuropa. Litteraturen om Finlands östhandel och de eko-
nomiska relationerna med Ryssland (Sovjetunionen) är också gedigen. 
 
Av de andra specialsamlingarna kan nämnas 
 

• Finlands Banks publikationer på finska, svenska och engelska. 
• Europeiska centralbankens och dess föregångares, Europeiska mone-

tära institutets, publikationer på finska, svenska och engelska. 
• Inhemska bankers årsredovisningar alltsedan 1800-talet 
• Inhemska finans- och försäkringsinstituts och industriföretags historie-

verk alltsedan 1800-talet 
• Kommittébetänkanden om bankrörelse, finansiering och statsfinan-

serna alltsedan 1905 
• Internationella valutafondens (IMF) publikationer alltsedan 1940-talet 
• Statistikpublikationer från Nationernas Förbund från 1920–1940-talen 
• Årsredovisningar, statistik och historieverk publicerade av euroländer-

nas viktigaste centralbanker och USA:s centralbank. 
 
Informationssystem:  
Referensdata för tryckta böcker uppdateras i bibliotekssystemet. 
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5.1.4 Myntmuseets samling 

Användningsändamål:  
Finlands Banks myntmuseum presenterar pengarnas historia och centralban-
kens verksamhet i centrum av Helsingfors på Snellmansgatan 2. Utöver den 
permanenta utställningen arrangerar museet tillfälliga utställningar som visas i 
ungefär ett års tid. 
 
Myntmuseet riktar sig till alla som är intresserade av ekonomi och samhällsfrå-
gor. Du kan självständigt besöka museet under dess öppethållningstider. Inträ-
det är fritt. 
 
Information om öppethållningstider och annan information om museet: 
https://www.rahamuseo.fi/sv/ 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 

5.1.4.1 Numismatisk samling 

Användningsändamål:  
Finlands Bank har en numismatisk samling med närmare 12 000 objekt som 
fokuserar på Finlands monetära historia. Banken har i egenskap av monetär 
myndighet förvärvat och upprätthåller den numismatiska samlingen för att 
spara historien om brukssedlar och -mynt och andra betalningsmedel samt om 
framställning av sedlar och mynt. 
 
Tyngdpunkten i samlingen ligger på finländska sedlar och mynt som använts i 
Finland. Utöver officiella betalningsmedel omfattar Finlands Banks numismat-
iska samling också tillfälliga betalningsmynt och rikligt med material som an-
vänds vid sedelframställning, såsom tryckplåtar, -filmer och -ark samt sedel-
skisser och ritningar av sedelmotiv. Den numismatiska samlingen bildar en del 
av Finlands Banks myntmuseums samlingar. Begäran om information om den 
numismatiska samlingen kan ställas via Myntmuseet. 
 
Informationssystem:  
Referensuppgifter om den numismatiska samlingen uppdateras i ett elektro-
niskt numismatiskt register. 

https://www.rahamuseo.fi/sv/
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5.1.5 Konstsamling 

Användningsändamål:  
Finlands Bank har över 1 200 konstverk som bankens konstkommitté har för-
värvat av finländska konstnärer redan under loppet av flera decennier. Den 
största delen av konstverken finns utplacerade i bankens och Finansinspekt-
ionens lokaler.  
 
Informationssystem:  
Uppgifter om konstsamlingen uppdateras i ett elektroniskt konstregister. 
 
Mer information om konstsamlingen lämnas av Finlands Banks kommunikat-
ion. Kommunikationens servicetelefon: 09 183 26 26. Servicenumret svarar 
vardagar kl. 9.30–15.30 E-post: info(at)bof.fi 
 
Information som läggs ut på webben: 

• En del av konstverken i Finlands Banks samling finns till påseende på 
webbplatsen taid.art.  

 

5.1.6 Fotoarkiv 

Användningsändamål:  
I Finlands Banks fotoarkiv sparas bilder av händelser, direktionen och perso-
naltillställningar. Pappersbilder i det gamla fotoarkivet har skannats in i fotoar-
kivet. Nyare bilder är digitala. Fotografier omfattas av upphovsrättslagen. 
 
Informationssystem:  
Bilder och uppgifter i fotoarkivet uppdateras i arkivsystemet för fotografier. 
 
Begäran om bilder kan ställas antingen till Finlands Banks kommunikationsen-
het eller till Finlands Banks registratur. Kommunikationens servicetelefon: 
09 183 26 26. Servicenumret svarar vardagar kl. 9.30–15.30 E-post: 
info(at)bof.fi Kontaktuppgifter för registraturen finns i avsnitt 9. 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Bilder läggs ut på Flickr-tjänsten på adressen 
https://www.flickr.com/photos/suomenpankki/al-
bums/with/72157708577165244.  
 
 

 

https://taide.art/yhteisot/wPc5NaQvLkWV82_N86j9nQ/Suomen%20Pankki
https://www.flickr.com/photos/suomenpankki/albums/with/72157708577165244
https://www.flickr.com/photos/suomenpankki/albums/with/72157708577165244
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5.1.7 Uppdatering av arkiv och samlingar 

 
 

 
Finlands Banks samlingar uppdateras i följande databaser eller register: 
 

• Elektronisk referensdatabas för det historiska arkivet, ämnesord: hand-
lingens rubrik, ämne, diarienummer 

• Uppgifter om tryckta böcker uppdateras i ett elektroniskt bibliotekssy-
stem, ämnesord: publikationens namn, upphovsman eller författare 

• Myntmuseet bildar själv en samling, ämnesord: föremålets namn, årtal 
• Numismatiskt register, ämnesord: föremålets namn, årtal 
• Konstregister, ämnesord: konstverkets namn, konstnärens namn 
• Fotoarkiv, ämnesord: fotografens namn, händelsens eller personens 

namn, årtal 
• Fastighetsarkiv 
• Finlands Banks digitala arkiv, ämnesord: publikationens namn, upp-

hovsman eller författare, historiska arkivets digitaliserade material 
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5.2 Informationslager  

5.2.1 Centralbankens uppgifter: Internationellt samarbete 

Användningsändamål:  
Finlands Bank deltar i flera internationella kommittéer och organ vars arbete är 
av primär betydelse för den finansiella stabiliteten. 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Internationellt samarbete: https://www.suomenpankki.fi/sv/finansiell-
stabilitet/internationellt-samarbete/  
 

5.2.2 Centralbankens uppgifter: Påverkan i Finland 

Användningsändamål:  
Processen för inhemsk ekonomisk-politisk påverkan tar fram analyser om den 
finländska ekonomin som tjänar som underlag för utformning av åsikter om 
inhemska ekonomisk-politiska frågor. Sambandet med skötseln av central-
banksuppgifterna ligger i att en hållbar och balanserad ekonomisk utveckling 
utgör en förutsättning för prisstabilitet. Hit hör bland annat hållbara offentliga 
finanser, en balanserad makroekonomisk utveckling, en stabil kostnadsut-
veckling och finansiell stabilitet. I analysarbetet dras bred nytta av Finlands 
Banks makroekonomiska och finansiella kunnande och den finansiella statistik 
som banken själv sammanställer. 
 
De analyser och policybedömningar som processen tar fram används för att 
utforma Finlands Banks ståndpunkter om den inhemska ekonomiska politiken. 
Analysresultaten förmedlas till Finlands Banks externa målgrupper framför allt 
genom publikationer och uppträdanden. 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Konjunkturutsikter för Finland (på finska): 
https://www.eurojatalous.fi/fi/suomen-talous/  

• Bloggar (på finska): https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/  

https://www.suomenpankki.fi/sv/finansiell-stabilitet/internationellt-samarbete/
https://www.suomenpankki.fi/sv/finansiell-stabilitet/internationellt-samarbete/
https://www.eurojatalous.fi/fi/suomen-talous/
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/
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• Medier och publikationer: https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-
publkationer/  

• Tal och intervjuer https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-
publkationer/tal-och-intervjuer/  

• Statistik: https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/  
 

5.2.3 Centralbankens uppgifter: Kontantförsörjning och betalningar 

Användningsändamål:  
Uppgifter i samband med kontantförsörjning och betalningar, såsom utgivning 
och kontroll av sedlar och mynt och kontantförsörjningssamarbete i Finland 
med banker och andra kontantförsörjningsparter. Dessutom för övervakning 
av betalnings- och avvecklingssystemen och underhåll av bankernas betal-
ningssystem (TARGET2). 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Uppgifter som läggs ut på webben och är tillgängliga via ett öppet gränssnitt: 

• Betalningsstatistik och statistik om kontantanvändningen läggs ut på 
Finlands Banks webbplats: https:www.suomenpankki.fi/sv/statistik/be-
talningsstatistik  

• I diagrambanken finns uppgifter om utvecklingen av värdet av och an-
talet transaktioner i olika system. https://www.suomenpankki.fi/sv/sta-
tistik/diagrambank/  

• Uppgifter om bankfria dagar är tillgängliga via ett öppet gränssnitt: 
https://portal.boffsaopendata.fi/docs/services/  

• Uppgifter om falska eurosedlar som påträffats i Finland finns att tillgå 
som samlad visualiserad statistik  och csv-fil.  

 

5.2.4 Centralbankens uppgifter: Genomförande av penningpolitiken och finansiell tillgångsför-
valtning 

Användningsändamål:  
Uppgifter vid genomförandet av penningpolitiken och förvaltningen av de fi-
nansiella tillgångarna 
 
Till Eurosystemets styrsystem för genomförande av penningpolitiken hör mark-
nadsoperationerna, de stående faciliteterna och kassakravssystemet. Efter 

https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-publkationer/
https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-publkationer/
https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-publkationer/tal-och-intervjuer/
https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-publkationer/tal-och-intervjuer/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/diagrambank/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/diagrambank/
https://portal.boffsaopendata.fi/docs/services/
https://app.powerbi.com/view?r=eyJrIjoiMDU5ZTU5ZmMtNDIyYy00NTlkLWE3YmYtNTg2MzdkZDJlMjUxIiwidCI6ImVkODlkNDlhLTJiOTQtNGFkZi05MzY0LWMyN2ZlMWFiZWY4YyIsImMiOjh9
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finanskrisen har Eurosystemet dessutom tillgripit extraordinära medel, såsom 
direkta köp av värdepapper och vägledning om penningpolitiska åtgärder. 
 
Information om genomförandet av penningpolitiken har lagts ut på Finlands 
Banks webbplats, där det också finns länkar till bland annat uppgifter som 
uppdateras av Europeiska centralbanken. 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Mer information om genomförandet av penningpolitiken: 
https://www.suomenpankki.fi/sv/penningpolitik/genomforande-av-pen-
ningpolitiken/penningpolitiska-instrument/  

• Årsberättelse:  https://arsberattelse.finlandsbank.fi/2019/hem  
• Finansiell tillgångsförvaltning: https://www.suomenpankki.fi/sv/pen-

ningpolitik/tillgangsforvaltning/  
• Statistik om penningpolitiska instrument: https://www.suomen-

pankki.fi/sv/statistik/penningpolitiska-instrument/  
• Motparter och regler för motparter och kunder https://www.suomen-

pankki.fi/sv/penningpolitik/genomforande-av-penningpolitiken/motpar-
ter/  

 

5.2.5 Centralbankens uppgifter: Penningpolitisk beredning 

Användningsändamål:  
Den penningpolitiska beredningen är uppdelad på tre nyckelområden: ekono-
miska prognoser, penningpolitisk analys och beredning samt uppföljning och 
analys. Till stöd för den penningpolitiska beredningen bedrivs forskning. 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Penningpolitiska analyser och artiklar (på finska): 
https://www.eurojatalous.fi/fi/rahapolitiikka/  

• Penningpolitiskt innehåll, pressmeddelanden och nyheter: 
https://www.suomenpankki.fi/sv/penningpolitik/  

• Chefdirektörens tal: https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-
publkationer/tal-och-intervjuer/  

• Robotekonomen (Twitter): @SPNowCast 

https://www.suomenpankki.fi/sv/penningpolitik/genomforande-av-penningpolitiken/penningpolitiska-instrument/
https://www.suomenpankki.fi/sv/penningpolitik/genomforande-av-penningpolitiken/penningpolitiska-instrument/
https://arsberattelse.finlandsbank.fi/2019/hem/
https://www.suomenpankki.fi/sv/penningpolitik/tillgangsforvaltning/
https://www.suomenpankki.fi/sv/penningpolitik/tillgangsforvaltning/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/penningpolitiska-instrument/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/penningpolitiska-instrument/
https://www.suomenpankki.fi/sv/penningpolitik/genomforande-av-penningpolitiken/motparter/
https://www.suomenpankki.fi/sv/penningpolitik/genomforande-av-penningpolitiken/motparter/
https://www.suomenpankki.fi/sv/penningpolitik/genomforande-av-penningpolitiken/motparter/
https://www.eurojatalous.fi/fi/rahapolitiikka/
https://www.suomenpankki.fi/sv/penningpolitik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-publkationer/tal-och-intervjuer/
https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-publkationer/tal-och-intervjuer/
https://twitter.com/SPNowCast
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5.2.6 Centralbankens uppgifter: Finansiell stabilitet 

Användningsändamål: 
Ett välfungerande finansiellt system. Det är Finlands Banks uppgift att upprätt-
hålla förtroendet för det finansiella systemet. 
 
Finlands Bank har utvecklat en mångsidig betalnings- och avvecklingssystem-
simulator BoF-PSS2 för experimentell utvärdering av betalnings- och avveckl-
ingssystem. Simulatorn kan användas för modellering av likviditetsbehov, ris-
ker, transaktionsavveckling och tillhörande algoritmer och beteenden. Simula-
torn är fritt tillgänglig för forskningsändamål och används redan i flera tiotals 
länder. 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Finlands Bank offentliggör årligen en officiell analys (på finska) av den 
finansiella stabiliteten på webbplatsen Euro & talous. 

• Makrotillsynsrapport (på finska): https://www.suomenpankki.fi/fi/media-
ja-julkaisut/julkaisut/selvitykset-ja-raportit/makrovakausraportti/  

• Finlands Banks yttranden om användningen av makrotillsynsverktyg 
(på finska): https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/lausun-
not/  

• Direktionsmedlemmarnas tal: https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-
och-publkationer/tal-och-intervjuer/ 

• Webbplatsen för betalnings- och avvecklingssystemsimulatorn: 
https://www.suomenpankki.fi/en/financial-stability/bof-pss2-simulator/  

• Aktieindex i Finland: https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/varde-
pappersstatistik/tabeller/arvopaperit-taulukot-sv/toimialaindeksit_sv/  

• Statens benchmarklån: https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/varde-
pappersstatistik/tabeller/arvopaperit-taulukot-sv/viitelainojen_korot_sv/  

• Statens benchmarklån på andrahandsmarknaden: https://www.suo-
menpankki.fi/sv/statistik/vardepappersstatistik/tabeller/arvopaperit-
taulukot-sv/viitelainakaupat_sv/  
 

5.2.7 Centralbankens uppgifter: Statistik 

Användningsändamål:  

https://www.eurojatalous.fi/fi/rahoitusvakaus/
https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/selvitykset-ja-raportit/makrovakausraportti/
https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/selvitykset-ja-raportit/makrovakausraportti/
https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/lausunnot/
https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/lausunnot/
https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-publkationer/tal-och-intervjuer/
https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-publkationer/tal-och-intervjuer/
https://www.suomenpankki.fi/en/financial-stability/bof-pss2-simulator/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/vardepappersstatistik/tabeller/arvopaperit-taulukot-sv/toimialaindeksit_sv/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/vardepappersstatistik/tabeller/arvopaperit-taulukot-sv/toimialaindeksit_sv/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/vardepappersstatistik/tabeller/arvopaperit-taulukot-sv/viitelainojen_korot_sv/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/vardepappersstatistik/tabeller/arvopaperit-taulukot-sv/viitelainojen_korot_sv/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/vardepappersstatistik/tabeller/arvopaperit-taulukot-sv/viitelainakaupat_sv/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/vardepappersstatistik/tabeller/arvopaperit-taulukot-sv/viitelainakaupat_sv/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/vardepappersstatistik/tabeller/arvopaperit-taulukot-sv/viitelainakaupat_sv/
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Datainsamling, framställning, sammanställning och utgivning av statistik  
 
Finlands Bank svarar för sammanställningen av Finlands bidrag till statistiken 
över monetära finansinstitut och finans- och betalningsbalansstatistik enligt 
ECB-rådets definition. Finlands Bank sammanställer själv ECBS-statistiken 
över monetära finansinstitut, investeringsfonder, värdepapper och betalningar. 
Statistikframställningen styrs av regelverk och anvisningar om innehållet och 
kvaliteten i ECBS-statistik. Den utgivna ECBS-statistiken är gratis och fritt till-
gänglig (mer information: EKPJ:n tilastojen uudelleenkäyttöä koskevat periaat-
teet, PDF, på finska). 
 
Informationslagret Statistik innehåller informationsmaterial som har uppkommit 
vid datainsamlingar.  
 
Informationsmaterial som har uppkommit vid datainsamlingarna är  

• uppgifter om värdepappersemissioner och värdepappersinnehav, äm-
nesord: värdepapper, aktier, skuldebrev 

• statistik över gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån 
• betalnings- och kontantstatistik, ämnesord: betalning, kortbetalning, 

kontoöverföring, kontaktlös betalning, kontanter, kontantuttag 
• uppgifter om juridiska personer på lånenivå, ämnesord: bostadslån, 

konsumtionskrediter, företagslån, räntor, inlåning 
• uppgifter om monetära finansinstituts balansräkning och räntor, äm-

nesord: investeringsfonder, kapitalfonder, nettoteckningar, inlösen  
• balansräkningsuppgifter för investerings- och kapitalfonder, ämnesord: 

investeringsfonder, kapitalfonder, nettoteckningar, inlösen 
• balansräkningsuppgifter för försäkringsanstalter och tilläggspensions-

fonder, ämnesord: försäkringsanstalter, tilläggspensionsfonder  
 

https://www.suomenpankki.fi/globalassets/fi/tilastot/ekpj-tilastojen-uudelleenkayttoa-koskevat-periaatteet.pdf
https://www.suomenpankki.fi/globalassets/fi/tilastot/ekpj-tilastojen-uudelleenkayttoa-koskevat-periaatteet.pdf
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Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Användning av statistiken på Finlands Banks webbplats  
 
Statistiken på Finlands Bank kan enkelt utnyttjas direkt med it-program. Med 
hjälp av statistiktillämpningen kan statistiktabeller och diagram laddas ned di-
rekt i XML-, CSV- Excel- eller PDF-format genom att till URL-adressen lägga 
?output=XML, ?output=CSV, ?output=Excel eller ?output=PDF. 
 
Till exempel adressen https://www.suomenpankki.fi/WebForms/ReportViewer-
Page.aspx?report=/tilastot/markkina-_ja_hallinnolliset_korot/euribor_korot_to-
day_xml_fi&output=xml genererar tabellen "Senaste Euriborräntor " direkt i 
XML-format. 
 
ECB:s senaste valutakurser finns tillgängliga både på Finlands Banks webb-
plats och i XML-format direkt på ECB:s webbplats på adressen  
http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml 
 

https://www.suomenpankki.fi/WebForms/ReportViewerPage.aspx?report=/tilastot/markkina-_ja_hallinnolliset_korot/euribor_korot_today_xml_fi&output=xml
https://www.suomenpankki.fi/WebForms/ReportViewerPage.aspx?report=/tilastot/markkina-_ja_hallinnolliset_korot/euribor_korot_today_xml_fi&output=xml
https://www.suomenpankki.fi/WebForms/ReportViewerPage.aspx?report=/tilastot/markkina-_ja_hallinnolliset_korot/euribor_korot_today_xml_fi&output=xml
http://www.ecb.europa.eu/stats/eurofxref/eurofxref-daily.xml
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Uppgifter som läggs ut på webben och är tillgängliga via ett öppet gränssnitt: 
• Värdepappersstatistik: https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/varde-

pappersstatistik/   
• Gräsrotsfinansiering och person-till-person-ån https://www.suomen-

pankki.fi/sv/statistik/grasrotsfinansiering-och-person-till-person-lan2/  
• Kontantstatistik: https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalnings-

statistik/kontantstatistik/  
• Betalningsstatistik:  
• https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/betalnings-

statistik/   
• Monetära finansinstituts balansräkning (utlåning och inlåning) och rän-

tor: https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-
balansrakning-och-rantor/  

• Investerings- och kapitalfonder: https://www.suomenpankki.fi/sv/sta-
tistik/investeringsfonder/ 

• Sparande och investering: https://www.suomenpankki.fi/sv/sta-
tistik/Sparande-och_investering/  

• Upplysningar: https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/  
• Ett litet urval statistik finns också tillgängligt via en öppen dataportal 

på adressen  https://portal.boffsaopendata.fi/.  

5.2.8 Centralbankens uppgifter: Forskning 

Användningsändamål:  
Finlands Banks forskningsverksamhet 
 
Prioriterade områden för Finlands Banks forskningsverksamhet är  
1) forskning om samspelet mellan makroekonomi och finansmarknad och om 
makroekonomisk och finansiell stabilitet och  
forskning om tillväxtekonomierna, framför allt Ryssland och Kina. 
 
Forskningsverksamheten syftar till att skapa vetenskapligt högtstående forsk-
ning och stödja beredningen av penningpolitiken och makrostabilitetsana-
lysen. Detta arbete utförs av forskningsenheten. 
 
Finlands Banks forskningsenhet (på finska): https://www.suomen-
pankki.fi/fi/tutkimus/tutkimusyksikko/  
 
Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader BOFIT är ett internat-
ionellt högtstående forskningsinstitut som specialiserar sig på tillväxtekono-
mier. Institutet bevakar och analyserar den aktuella utvecklingen i Ryssland 

https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/vardepappersstatistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/vardepappersstatistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/grasrotsfinansiering-och-person-till-person-lan2/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/grasrotsfinansiering-och-person-till-person-lan2/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/kontantstatistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/kontantstatistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/betalningsstatistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/betalningsstatistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/investeringsfonder/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/investeringsfonder/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/
https://portal.boffsaopendata.fi/
https://www.suomenpankki.fi/fi/tutkimus/tutkimusyksikko/
https://www.suomenpankki.fi/fi/tutkimus/tutkimusyksikko/
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och Kina och bedriver långsiktig akademisk forskning. Forskningen är koncen-
trerad till makroekonomi och finansmarknaden i tillväxtekonomierna. Dessu-
tom bedriver BOFIT forskning om de ekonomiska strukturerna i Ryssland och 
Kina.  
 
Finlands Banks forskningsinstitut för tillväxtmarknader (BOFIT) (på finska) 
https://www.bofit.fi/fi/  
 
Till forskningsverksamheten hör också hantering av gästforskarbesök och 
olika forskarevenemang, såsom seminarier och konferenser. 
 
Slutprodukterna är BOFIT-veckoöversikten, prognoser och statistik över den 
ryska och kinesiska ekonomin, Policy Brief-publikationer, uppföljning och ana-
lyser, forskningsrapporter, referentgranskade artiklar, vetenskapliga monogra-
fier, artiklar och blogginlägg. 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Finlands Banks forskningsverksamhet: https://www.suomen-
pankki.fi/sv/forskning/  

• Euro & talous webbpublikationen (på finska): 
https://www.eurojatalous.fi/fi/  

• Forskningspublikationerna i det digitala arkivet Helda: 
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/7?locale-attribute=sv  

• BOFIT-webbplatsen (på finska) https://www.bofit.fi/fi/  

5.2.9 Stödfunktioner: Riskhantering 

Användningsändamål:  
Den finansiella tillgångsförvaltningen, de penningpolitiska transaktionerna och 
den operativa verksamheten medför risker för Finlands Bank. Banken hanterar 
riskerna och skapar beredskap för dem genom riskbuffertar. De operativa ris-
kerna identifieras i samband med verksamhetsplaneringen och hanteras de-
centraliserat som ett led i den dagliga verksamheten. 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Information som läggs ut på webben: 

https://www.bofit.fi/fi/
https://www.suomenpankki.fi/sv/forskning/
https://www.suomenpankki.fi/sv/forskning/
https://www.eurojatalous.fi/fi/
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/7?locale-attribute=sv
https://www.bofit.fi/fi/
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• Riskhantering och riskkontroll och den senaste risköversikten: 
https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/riskhantering-och-risk-
kontroll/  

• Tidigare risköversikter (på finska): https://www.suomenpankki.fi/fi/suo-
men-pankki/riskienhallinta-ja-valvonta/aiemmat-riskikatsaukset/  

5.2.10 Stödfunktioner: Stöd för ledningens beslutsprocess 

5.2.10.1 Direktionens sammanträden 

Användningsändamål:  
Hantering av möteshandlingarna för direktionens sammanträden. 
 
Möteshandlingarna publiceras inte. Direktionens mötesprotokoll och mötes-
handlingar arkiveras varaktigt. 
 
Informationssystem:  
Elektroniskt arkiv och referensdatabas för slutarkivet 
 

5.2.10.2 Ekonomiförvaltning 

Användningsändamål:  
Upprättande av den årliga budgeten och verksamhetsplanen för följande år. 
Informationslagret innehåller en uppskattning av budgeten, processen för han-
tering och godkännande av inköps- och resefakturor och uppföljningsrapporte-
ring. 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Mötes-, PR- och representationskostnader för Finlands Banks direkt-
ion (på finska): https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/organi-
saatio/johtokunta/suomen-pankin-johtokunnan-kokous--sidosryhma--
ja-edustuskulut/  

• Kostnader för direktionsmedlemmarnas tjänsteresor (på finska): 
https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/organisaa-
tio/johtokunta/suomen-pankin-johtokunnan-virkamatkakulut/  

5.2.10.3 Verksamhetsplanering och rapportering 

Användningsändamål: 

https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/riskhantering-och-riskkontroll/
https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/riskhantering-och-riskkontroll/
https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/riskienhallinta-ja-valvonta/aiemmat-riskikatsaukset/
https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/riskienhallinta-ja-valvonta/aiemmat-riskikatsaukset/
https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/organisaatio/johtokunta/suomen-pankin-johtokunnan-kokous--sidosryhma--ja-edustuskulut/
https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/organisaatio/johtokunta/suomen-pankin-johtokunnan-kokous--sidosryhma--ja-edustuskulut/
https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/organisaatio/johtokunta/suomen-pankin-johtokunnan-kokous--sidosryhma--ja-edustuskulut/
https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/organisaatio/johtokunta/suomen-pankin-johtokunnan-virkamatkakulut/
https://www.suomenpankki.fi/fi/suomen-pankki/organisaatio/johtokunta/suomen-pankin-johtokunnan-virkamatkakulut/
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Samordning av verksamhetsplaneringen och strategiprocessen, samordning 
av personalplaneringen, halvårsrapportering till ledningen och direktionens 
berättelse till bankfullmäktige. 
 
Informationssystem: 
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Informationsmaterial som läggs ut på webben: 

• Årsberättelse: https://arsberattelse.finlandsbank.fi/2019/hem  
• Tidigare årsberättelser har sparats i det digitala arkivet Helda: 

https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/4100?locale-attribute=sv  
• Riksdagens bankfullmäktiges berättelser sedan 1882: 

https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/79?locale-attribute=sv  

5.2.11 Stödfunktioner: Kommunikation, publikationer och evenemang 

5.2.11.1 Finlands Banks webbkommunikation 

Användningsändamål:  
Finlands Banks externa webbplats.  
 
Suomenpankki.fi/sv 
Finlands Banks huvudsakliga webbplats med information om bankens verk-
samhet. 
 
Euro.fi/Lär dig ekonomi 
Innehållet går numera under namnet Lär dig ekonomi och utgör en del av Fin-
lands Banks huvudsakliga webbplats Suomenpankki.fi/sv. Här ingår Finlands 
Banks innehåll om främjande av ekonomiskt kunnande inklusive arbetet för att 
upprätta en nationell strategi för ekonomiskt kunnande.  
 
Eurojatalous.fi (på finska) 
Euro & talous är Finlands Banks publikationswebbplats, där aktuella artiklar 
om ekonomin läggs ut.  
 
För underhållet av webbplatsen svarar Finlands Bank. Fyra gånger om året 
publiceras en mer omfattande artikelsamling med antingen en analys av den 
finansiella stabiliteten i Finland, en prognos för Finlands ekonomi eller ana-
lyser om penningpolitiken och det ekonomiska läget i euroområdet. Dessutom 
innehåller webbplatsen andra artiklar och blogginlägg. Motsvarande webbplats 
på engelska lanserades i oktober 2015 på adressen www.bofbulletin.fi. 
 

https://arsberattelse.finlandsbank.fi/2019/hem/
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/4100?locale-attribute=sv
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/79?locale-attribute=sv
https://www.suomenpankki.fi/sv/
https://www.suomenpankki.fi/sv/lar-dig-ekonomi/
https://www.eurojatalous.fi/fi/
http://www.bofbulletin.fi/
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Rahamuseo.fi/sv/ 
På Myntmuseets webbplats finns information om museets verksamhet och till-
gång till museets multimedier. Där läggs också information om kommande 
publikevenemang ut. Myntmuseet tjänar som kompetenscentrum för ekonomi. 
Se avsnitt 5.1.4 Myntmuseets samlingar och avsnitt 5.2.11.2 Ekonomiskt kun-
nande. 
 
På Årsberättelsewebbplatsen redovisas Finlands Banks verksamhet och 
bokslutet för det gångna året. 
 
Informationsredovisningen tillhandahåller samlad information om informations-
hanteringen (dokument och data) och beskriver myndighetens viktigaste in-
formationslager, betydelsen av data, information och kunskap i myndighetens 
arbete, datahantering och hållbar informationshantering. 
 
Informationssystem: 
Webbpubliceringssystem, system för statistikpublikation, ärendehanteringssy-
stem (offentliga öppna ärenden) 

5.2.11.2 Ekonomiskt kunnande 

Användningsändamål: 
Finlands Bank upprättar en nationell strategi för ekonomiskt kunnande i Fin-
land och är med om att grunda verksamheten. Evenemang i temat ekonomiskt 
kunnande arrangeras på Myntmuseet. 
 
Informationssystem: 
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Informationsmaterial som läggs ut på webben: 

• Projektet för ekonomiskt kunnande https://www.suomenpankki.fi/sv/lar-
dig-ekonomi/lar-dig-ekonomi/talousosaamishanke/  

• Lär dig ekonomi: https://www.suomenpankki.fi/sv/lar-dig-ekonomi/  
• Myntmuseets evenemang: https://www.rahamuseo.fi/tapahtumat/ 

 

6 Finansinspektionens informationslager 

6.1 Arkiv och samlingar 

Finansinspektionen har inte ett fysiskt slutarkiv eller andra samlingar, utan allt 
material sparas eller arkiveras i elektroniska informationslager och system. 

https://www.rahamuseo.fi/sv/
https://arsberattelse.finlandsbank.fi/2019/hem/
https://www.suomenpankki.fi/sv/medier-och-publkationer/publikationer/informationsredovisning/
https://www.suomenpankki.fi/sv/lar-dig-ekonomi/lar-dig-ekonomi/talousosaamishanke/
https://www.suomenpankki.fi/sv/lar-dig-ekonomi/lar-dig-ekonomi/talousosaamishanke/
https://www.suomenpankki.fi/sv/lar-dig-ekonomi/
https://www.rahamuseo.fi/tapahtumat/
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6.2 Informationslager  

6.2.1 Finansinspektionens verksamhet och administration 

6.2.1.1 Ledningens sammanträden 

Användningsändamål:  
Hantering av ledningsgruppens och direktionens möteshandlingar och hante-
ring av möteshandlingarna för den gemensamma banktillsynsmekanismen 
(SSM) 
 
Möteshandlingarna publiceras inte. Ledningsgruppens och direktionens mö-
tesprotokoll och möteshandlingar arkiveras varaktigt. 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 

6.2.1.2 Verksamhetsplanering och rapportering 

Användningsändamål:  
Samordning av verksamhetsplaneringen och strategiprocessen, samordning 
av personalplaneringen, kvartalsrapportering till ledningen och direktionens 
berättelse till bankfullmäktige. 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Verksamhetsberättelse: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/press--publi-
cerat/verksamhetsberattelser/  

• Tidigare verksamhetsberättelser har sparats i det digitala arkivet 
Helda: https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/81?locale-attri-
bute=sv  

• Direktionens berättelser till bankfullmäktige: https://www.finanssival-
vonta.fi/sv/press--publicerat/verksamhetsberattelser/ 

• Direktionens tidigare berättelser till bankfullmäktige 
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/84?locale-attribute=sv  

6.2.1.3 Ekonomiförvaltning 

Användningsändamål:  

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/press--publicerat/verksamhetsberattelser/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/press--publicerat/verksamhetsberattelser/
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/81?locale-attribute=sv
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/81?locale-attribute=sv
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/press--publicerat/verksamhetsberattelser/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/press--publicerat/verksamhetsberattelser/
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/84?locale-attribute=sv
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Upprättande av den årliga budgeten och verksamhetsplanen för följande år. 
Informationslagret innehåller utöver en uppskattning av budgeten samordning 
av tillsynsavgifter, uppdatering av åtgärdstariffen och processen för hantering 
och godkännande av inköps- och resefakturor. 
 
Informationssystem:  
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 

6.2.2 Reglering  

Användningsändamål:  
Lagstiftningsarbete och föreskrifter och anvisningar. 
 
Reglering utgör vid sidan om tillsynsverksamheten Finansinspektionens andra 
kärnfunktion. Utöver egen regleringsverksamhet omfattar den också delta-
gande i beredningen av finansmarknadslagstiftning i Finland och inom EU. Till 
regleringsverksamheten hör också att lämna yttranden om lagstiftningsinitiativ. 
 
Ämnesområden för föreskriftssamlingen: 

• Inledande av verksamhet 
• Organisation av verksamheten i företag under tillsyn 
• Riskhantering 
• Bokföring, bokslut och verksamhetsberättelse 
• Kapitaltäckning 
• Uppförande 
• Verksamhet på värdepappersmarknaden 
• Säkerheter 
• Särskilda föreskrifter och anvisningar 

 
Informationssystem:  
Ärendehantering, register med basuppgifter om företag (YHPE) 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Föreskriftssamlingen läggs ut på Finansinspektionens webbplats: 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/foreskriftssamling/  

• Tolkningar och ställningstaganden: https://www.finanssival-
vonta.fi/sv/regelverk/tolkningar-och-stallningstaganden/  

• Remisser och yttranden: 
/https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/lausunnot/remisser-och-
yttranden/  

• Regelverk: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/regelverk/  

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/foreskriftssamling/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/tolkningar-och-stallningstaganden/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/tolkningar-och-stallningstaganden/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/lausunnot/remisser-och-yttranden/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/lausunnot/remisser-och-yttranden/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/regelverk/
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• Lagstiftning, internationella rekommendationer och självreglering: 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/lagstiftning-och-internation-
ella-rekommendationer/  

 

6.2.3 Tillsyn 

6.2.3.1 Förteckning över företag under tillsyn 

Användningsändamål:  
Uppdatering av uppgifter om företagen under tillsyn 
 
Uppgifter om företag under Finansinspektionens tillsyn: 
 

• Kontaktuppgifter till företag under tillsyn och den tillsynsansvariga på 
Finansinspektionen 

• Uppgifter om verksamhetstillstånd eller annan grund som ger företaget 
rätt att driva verksamhet 

• Placeringsfonder som förvaltas av fondbolag 
 
Informationssystem:  
Register med basuppgifter om företag (YHPE) 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Förteckningen över företag under tillsyn uppdateras en gång per dygn 
nattetid och finns till påseende på Finansinspektionens webbplats:  
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/tillsynsobjekt/  

 

6.2.4 Rapportering och analys 

Användningsändamål:  
Datainsamling för tillsynsarbetet, investerarskyddet och allmänhetens inform-
ationsbehov. 
 
Informationssystem: 
Ärendehantering, register med basuppgifter om företag (YHPE), Finansin-
spektionens elektroniska kommunikationstjänst (FISA), separata register 
 

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/lagstiftning-och-internationella-rekommendationer/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/lagstiftning-och-internationella-rekommendationer/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/tillsynsobjekt/
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Information som läggs ut på webben: 

• Prospektregister 
I prospektregistret publiceras av Finansinspektionen godkända värde-
pappersprospekt, anbudshandlingar och kompletteringar till dem samt 
lånespecifika villkor. I registret finns också uppgifter om prospekt som 
godkänts av tillsynsmyndigheterna i andra EES-länder och om vilka en 
anmälan har skickats till Finansinspektionen 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/prospektregistret/ 
Ämnesord: företagets namn, prospekttyp, datum 

• Förmånstagarregistret är Finansinspektionens personregister som 
fungerar som basregister för förmåner som betalas ut av arbetslös-
hetskassorna. 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/rapportering/Rapporteringshel-
heter/Anmalningar/  
Ämnesord: utbetalda ersättningar 

• Tabeller över undantag från flaggningsskyldigheten 
Finansinspektionen publicerar på sin webbplats uppgifter om anmäl-
ningar om undantag från flaggningsskyldigheten som inkommit till Fi-
nansinspektionen och om beviljade undantag. 

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/prospektregistret/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/rapportering/Rapporteringshelheter/Anmalningar/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/rapportering/Rapporteringshelheter/Anmalningar/
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https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/sv/kapitalmarknaden/emit-
tenter-och-investerare/flaggning/fivalle_tehdyt_poikkeusilmoi-
tukset_liputusvelvollisuudesta_sv.pdf  
Ämnesord: bolagets, företagets eller tjänsteleverantörens namn 

• Tabell över korta positioner 
Finansinspektionen publicerar på sin webbplats korta nettopositioner 
som gäller aktiekapitalet för bolag som är föremål för handel på en re-
glerad marknad, när positionen uppnår, överskrider eller underskrider 
tröskelvärdet 0,5 % av bolagets sammanräknade aktiekapital.  
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/Kapitalmarknaden/Emittenter-och-
investerare/transaktioner-utforda-av-personer-i-ledande-stallning/lyhy-
eksimyynti-taulukko/  
Ämnesord: anmälningsskyldig, emittent 

• Registret över anmälningar är en förteckning över tjänsteleverantö-
rer som lämnat in en anmälan 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/serviceleverantorer-som-
lamnat-in-anmalan/ 
Ämnesord: tjänsteleverantörens namn 

• Register över tillhandahållare av aktiesparkontoservice Finansin-
spektionen fattar ett beslut om registrering enligt 4 § i lagen om aktie-
sparkonton (680/2019) för aktörer som har lämnat in tillräckliga uppgif-
ter för att ett beslut om registrering kan fattas. Finansinspektionen pub-
licerar temporärt besluten om registrering på denna sida. 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/Tillhandahallare-av-aktie-
sparkontoservice/  
Ämnesord: namn, FO-nummer, registreringsdatum 

• Registret över anknutna ombud är en förteckning över anknutna 
ombud till värdepappersföretag 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/sidonnaisasiamiehet/Ämnes-
ord: värdepappersföretagets namn, det anknutna ombudets namn eller 
kod 

• Register över arbetslöshetskassor https://www.finanssival-
vonta.fi/sv/forsakring/arbetsloshetsforsakring/ 
Ämnesord: arbetslöshetskassans namn   

• Register över försäkringsförmedlare för sökning av ombud och för-
säkringsmäklare  
https://sol.itella.net/a/vakuutusedustajarekisteri?lang=sv  
Ämnesord: ombudens namn, försäkringsmäklarnas namn 

• Varningslistor och register över tjänsteleverantörer utan tillstånd 
Finansinspektionens mål är att främja informationen till marknaden och 
allmänhetens möjligheter att själva bedöma innehållet i och riskerna 

https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/sv/kapitalmarknaden/emittenter-och-investerare/flaggning/fivalle_tehdyt_poikkeusilmoitukset_liputusvelvollisuudesta_sv.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/sv/kapitalmarknaden/emittenter-och-investerare/flaggning/fivalle_tehdyt_poikkeusilmoitukset_liputusvelvollisuudesta_sv.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/sv/kapitalmarknaden/emittenter-och-investerare/flaggning/fivalle_tehdyt_poikkeusilmoitukset_liputusvelvollisuudesta_sv.pdf
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/Kapitalmarknaden/Emittenter-och-investerare/transaktioner-utforda-av-personer-i-ledande-stallning/lyhyeksimyynti-taulukko/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/Kapitalmarknaden/Emittenter-och-investerare/transaktioner-utforda-av-personer-i-ledande-stallning/lyhyeksimyynti-taulukko/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/Kapitalmarknaden/Emittenter-och-investerare/transaktioner-utforda-av-personer-i-ledande-stallning/lyhyeksimyynti-taulukko/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/serviceleverantorer-som-lamnat-in-anmalan/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/serviceleverantorer-som-lamnat-in-anmalan/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/Tillhandahallare-av-aktiesparkontoservice/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/Tillhandahallare-av-aktiesparkontoservice/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/sidonnaisasiamiehet/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/forsakring/arbetsloshetsforsakring/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/forsakring/arbetsloshetsforsakring/
https://sol.itella.net/a/vakuutusedustajarekisteri?lang=sv
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med olika finansiella tjänster. Med tanke på kund- och investerarskyd-
det är det viktigt att finansmarknadsaktörerna följer bestämmelserna 
för finansmarknaden. 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/varningslistor/  
Registret innehåller följande varnings- och förbudslistor: 
- Varningar till tjänsteleverantörer utan tillstånd 
- Varningar om prospektskyldighet 
- Förbud mot försäkringsförmedling 
- Varningar från utländska tillsynsmyndigheter 
- Varningar från tillsynsobjekt 
Ämnesord: datum, namn, förklaring 

• Finansinspektionens elektroniska kommunikationstjänst. Företag 
under Finansinspektionens tillsyn och andra finansiella aktörer ska an-
vända Finansinspektionens system för elektronisk kommunikation för 
att uträtta sådana ärenden för vilka e-tjänster har tagits i bruk.  Syste-
met för elektronisk kommunikation är avsett för sådana ärenden som 
är obligatoriska enligt finansmarknadslagstiftningen, såsom anmäl-
ningar, rapporter, ansökningar och  andra handlingar eller tillsynsupp-
gifter.  
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/Finansinspektionens-elektro-
niska-kommunikation/  
Via den elektroniska kommunikationstjänsten behandlas för närva-
rande transaktioner utförda av personer i ledande ställning, anmäl-
ningar om kundklagomål, prospektregister, lämplighetsprövning och 
anknutna ombud samt ärenden som gäller fastställandet av stadgar för 
placeringsfonder. 

6.2.4.1 Administrativa påföljder  

Användningsändamål: 
Processen för administrativa påföljder. 
 
Informationssystem: 
Ärendehantering, register med basuppgifter om företag (YHPE) 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Information om administrativa påföljder: https://www.finanssival-
vonta.fi/sv/om-fi/befogenheter--finansiering-av-verksamheten/behorig-
het-och-befogenheter/administrativa-pafoljder/  

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/register/varningslistor/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/Finansinspektionens-elektroniska-kommunikation/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/Finansinspektionens-elektroniska-kommunikation/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/befogenheter--finansiering-av-verksamheten/behorighet-och-befogenheter/administrativa-pafoljder/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/befogenheter--finansiering-av-verksamheten/behorighet-och-befogenheter/administrativa-pafoljder/
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• Administrativa påföljder, begäran om utredning och tillsynsfall gällande 
värdepappersmarknaden: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/sta-
tistik/sanktioner-begaran-om-utredning-och-tillsynsfall-gallande-varde-
pappersmarknaden/  

 

6.2.4.2 Tillstånd, registreringar och anmälningar 

Användningsändamål: 
Processer för tillstånd, registreringar och anmälningar 
 
Det finns ofta regelverk och krävs tillstånd för att bedriva verksamhet eller till-
handahålla tjänster på finansmarknaden. 
 
Informationssystem: 
Ärendehantering, register med basuppgifter om företag (YHPE) 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Tillstånd, registreringar och anmälningar - banker https://www.finans-
sivalvonta.fi/sv/banker/Tillstand-registreringar-och-anmalningar/  

• Tillstånd, registreringar och anmälningar - försäkringsverksamhet 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/forsakring/tillstand-registreringar-
och-anmalningar/  

• Tillstånd, registreringar och anmälningar - kapitalmarknaden 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/Kapitalmarknaden/tillstand-registre-
ringar-och-anmalningar/  

 

6.2.4.3 Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism 

Användningsändamål: 
Vägledning om förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism i 
banker och försäkringsbolag och på kapitalmarknaden. 
 
Informationssystem: 
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism i banker: 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/banker/forhindrande-av-penning-
tvatt-och-finansiering-av-terrorism/  

https://www.finanssivalvonta.fi/sv/statistik/sanktioner-begaran-om-utredning-och-tillsynsfall-gallande-vardepappersmarknaden/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/statistik/sanktioner-begaran-om-utredning-och-tillsynsfall-gallande-vardepappersmarknaden/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/statistik/sanktioner-begaran-om-utredning-och-tillsynsfall-gallande-vardepappersmarknaden/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/banker/Tillstand-registreringar-och-anmalningar/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/banker/Tillstand-registreringar-och-anmalningar/
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https://www.finanssivalvonta.fi/sv/Kapitalmarknaden/tillstand-registreringar-och-anmalningar/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/Kapitalmarknaden/tillstand-registreringar-och-anmalningar/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/banker/forhindrande-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/banker/forhindrande-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/
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• Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism i försäk-
ringsbolag: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/forsakring/forhind-
rande-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/  

• Förhindrande av penningtvätt och finansiering av terrorism på kapital-
marknaden: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/Kapitalmark-
naden/forhindrande-av-penningtvatt-och-finansiering-av-terrorism/  

 

6.2.4.4 Makrotillsyn 

Användningsändamål: 
Sådana åtgärder som Finansinspektionen inom ramen för sitt mandat kan 
vidta i makrotillsynssyften och som vid sidan av rekommendationer och övrig 
kommunikation om makrotillsynen syftar till att förebygga och begränsa följ-
derna av systemrisker. 
 
Informationssystem: 
Ärendehantering, register med basuppgifter om företag (YHPE), system för 
rapportering av det finansiella läget och riskerna i företag under tillsyn 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Finansiell ställning och risker i företag under tillsyn (på finska): 
https://www.finanssivalvonta.fi/markkinoiden-vakaus/valvottavien-
taloudellinen-tila-ja-riskit/ 

• Makrotillsyn: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/finansiell-stabilitet/mak-
rotillsyn/  

• Makrotillsynsbeslut och bilagor: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/fi-
nansiell-stabilitet/makrotillsyn/makrotillsynsbeslut-och-bilagor/  

• Makrotillsynsrapport (på finska): https://www.suomenpankki.fi/fi/media-
ja-julkaisut/julkaisut/selvitykset-ja-raportit/makrovakausraportti/  

 

6.2.5 Insamling och analys av finansiella uppgifter och sammanställning av statistik 

Användningsändamål:  
Företagen under tillsyn lämnar regelbundet in rapporter till Finansinspekt-
ionen. Med hjälp av datainsamlingen och rapporterna bevakar Finansinspekt-
ionen den finansiella ställningen och riskerna i företagen under tillsyn och ana-
lyserar deras lönsamhet, kapitaltäckning och solvens, risker och verksamhets-
volymer. Dessutom publicerar Finansinspektionen statistik över bank- och för-
säkringsverksamheten och kapitalmarknaden. En del av statistiken uppdateras 
månatligen, en del kvartals- eller halvårsvis och en del en gång per år. 
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https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/selvitykset-ja-raportit/makrovakausraportti/
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Informationssystem: 
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Information som läggs ut på webben: 

• Rapporten Finansiell ställning och risker i företag under tillsyn (på 
finska): https://www.finanssivalvonta.fi/markkinoiden-
vakaus/valvottavien-taloudellinen-tila-ja-riskit/  

• Rapporteringskarta för den finansiella sektorn: https://www.finanssival-
vonta.fi/sv/rapportering/Rapporteringshelheter/rapportering-av-ekono-
misk-stallning-och-risker/  

• EBA ITS-rapportering: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/rapporte-
ring/Rapporteringshelheter/rapportering-av-ekonomisk-stallning-och-
risker/eba-its--rapportering/  

• Eiopa-rapportering: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/rapporte-
ring/Rapporteringshelheter/rapportering-av-ekonomisk-stallning-och-
risker/eiopa-rapportering/  

• AIFMD-rapportering: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/rapporte-
ring/Rapporteringshelheter/rapportering-av-ekonomisk-stallning-och-
risker/aifmd-rapportering/  

• Nationell rapportering (Virati): https://www.finanssivalvonta.fi/sv/rap-
portering/Rapporteringshelheter/rapportering-av-ekonomisk-stallning-
och-risker/nationell_rapportering/  

• Bankstatistik: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/statistik/pankki/ 
• Försäkringsstatistik: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/statistik/Forsak-

ring/ 
• Kapitalmarknadsstatistik: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/statistik/ka-

pitalmarknaden/  
 

6.2.6 Kommunikation 

Användningsändamål:  
Finansinspektionens externa webbplats. 
 
Informationssystem: 
Innehåller inte sådana uppgifter som ingår i ett ärenderegister. 
 
Information som läggs ut på webben: 
Finanssivalvonta.fi/sv är Finansinspektionens huvudsakliga webbplats med 
information om dess verksamhet.  
På webbplatsen finns bland annat  
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- Finansinspektionens press- och tillsynsmeddelanden, webbny-
heter, kungörelser, blogginlägg, Nyhetsbrevet Markkinat (på finska 
och engelska) och nyhetsbrev: https://www.finanssival-
vonta.fi/sv/press--publicerat/ 

- Matningar från Finansinspektionens register: https://www.finans-
sivalvonta.fi/sv/register/ 

- Information om inrapportering till Finansinspektionen 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/rapportering/ 

- Finansinspektionens statistik: https://www.finanssival-
vonta.fi/sv/statistik/ 

- regelverk som gäller Finansinspektionens verksamhet 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/regelverk/ inkl.  

o föreskriftssamlingen: https://www.finanssivalvonta.fi/sv/re-
gelverk/foreskriftssamling/  

o tolkningar och ställningstaganden: https://www.finanssival-
vonta.fi/sv/regelverk/tolkningar-och-stallningstaganden/  

- Blanketter för kommunikation med Finansinspektionen: 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/blanketter/ 

- Information om tillämpliga regelverk per sektor tillhandahålls sek-
torspecifikt under flikarna Banker, Försäkring respektive Kapital-
marknaden https://www.finanssivalvonta.fi/sv/ban-
ker/https://www.finanssivalvonta.fi/sv/forsakring/ https://www.fi-
nanssivalvonta.fi/sv/Kapitalmarknaden/ 

- Information till kunder under fliken Konsumentskydd https://www.fi-
nanssivalvonta.fi/sv/kund/  

- Information om stabiliteten på den finansiella marknaden under 
fliken Finansiell stabilitet https://www.finanssivalvonta.fi/sv/finansi-
ell-stabilitet/  

 
Informationssystem: 
Webbpubliceringssystem 

6.2.7 Myndighets- och intressentsamarbete 

6.2.7.1 Medverkan i arbetsgrupper och kommittéer och annat samarbete 

Användningsändamål:  
Samarbete med utländska och inhemska myndigheter och andra intressenter 
 
Informationssystem:  
Ärendehantering, elektroniskt arkiv 
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7 Finlands Banks och Finansinspektionens gemensamma informationslager 

7.1 Gemensamma stödtjänster: Upphandling 

Användningsändamål:  
Hantering av upphandlingar. 
 
På Finlands Banks upphandlingar tillämpas lagen om offentlig upphandling 
och koncession (1397/2016 ”upphandlingslagen”). Upphandlingslagen baserar 
sig på EU:s direktiv 2014/24/EU om offentlig upphandling (upphandlingsdirek-
tivet).  
 
Andra viktiga lagar som tillämpas på Finlands Banks upphandlingar är förvalt-
ningslagen (434/2003), lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999 ”offentlighetslagen”) och lagen om beställarens utredningsskyldig-
het och ansvar vid anlitande av utomstående arbetskraft (1233/2006) samt 
lagen om offentlig försvars- och säkerhetsupphandling (1531/2011). 
 
Upphandlingshandlingarna arkiveras och förvaras enligt den informationsstyr-
ningsplan som arkivet upprätthåller. Förvaringstiden och arkiveringspraxis för 
handlingarna varierar efter upphandlingens värde och betydelsen av föremålet 
för upphandling. En del av upphandlingshandlingarna förvaras endast under 
en viss tid, medan andra förvaras varaktigt. Finansinspektionen svarar själv för 
förvaringen och arkiveringen av sina egna upphandlingshandlingar. 
 
Ämnesord: ärendenummer/diarienummer, föremål för upphandling 
 
Informationssystem:  
Konkurrensutsättningssystem, ärendehanteringssystem, elektroniskt arkiv 
 
Information som läggs ut på webben: 
• Finlands Banks pågående offentliga upphandlingar (på finska): 

https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/for-allmanheten/dokument-
diarium/hankinnat/  

7.2 Gemensamma stödtjänster: Personalärenden 

Användningsändamål:  
Personaladministration och hantering av anställningsärenden 
 
Ämnesord: namn, arbetsuppgift 
 
Informationssystem:  

https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/for-allmanheten/dokument-diarium/hankinnat/
https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/for-allmanheten/dokument-diarium/hankinnat/
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HR-system, ärendehantering, elektroniskt arkiv 
 

  

 

7.2.1 Rekrytering och jobbintroduktion 

Användningsändamål:  
Rekryteringssystemets register används av Finlands Bank och Finansinspekt-
ionen för hantering av arbetsgivaruppgifterna. Med hjälp av systemet mottas 
och handläggs jobbansökningar. 
 
Användningsändamålet för registret är att 

• meddela jobbsökande om Finlands Banks och Finansinspektionens 
lediganslagna tjänster 

• handlägga jobbansökningar i dokument- och videointervjuformat för 
tillsättande av tjänster 

• kommunicera med jobbsökande om bland annat ansökningsfaserna 
• upprätta en jämförelsetabell över den information som de jobbsökande 

har uppgett 
• upprätta en bank över öppna ansökningar från bankens interna sö-

kande (meddelande om intresse för jobbrotation) 
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• rapportera nyckeltal för rekryteringar, bl.a. antalet lediganslagna tjäns-
ter på Finlands Bank och Finansinspektionen och antalet inkomna an-
sökningar. 

 
Rekryteringar registreras i ärendehanteringssystemet och till varje enskilt re-
kryteringsärende fogas rekryteringshandlingarna, såsom beslutet om utnäm-
ning. 
 
Ämnesord: namn, beteckning eller identifikationskod för rekryteringen, t.ex. 
ärendenummer 
 
Informationssystem:  
Rekryteringssystem, ärendehantering, elektroniskt arkiv 

7.3 Gemensamma stödtjänster: Informationshantering 

Användningsändamål:  
Register över ärenden som anhängiggjorts av myndigheterna inklusive hand-
läggningsfaserna som omfattar ärendenas och handlingarnas hela livscykel 
inklusive dokumenthantering. 
 
Informationssystem: 
Ärendehanteringssystem, informationsstyrningssystem, elektroniskt arkiv 
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7.3.1 rendehantering/ärenderegister 

 

Användningsändamål:  
Register över anhängiggjorda ärenden, deras handläggningsfaser och själva 
handlingarna. Uppgifter som ingår i ärenderegistret finns i ärendehanterings-
systemet, operativa informationssystem och pappershandlingar.  
 
Finlands Bank och Finansinspektionen har separata ärendehanteringssystem, 
som förvaltas av en gemensam registratur. Årligen registreras några hundra 
ärenden i Finlands Banks ärendehanteringssystem och ca 3000 i Finansin-
spektionens ärendehanteringssystem. Dessutom hanteras Finansinspektion-
ens ärenden bland annat via Finansinspektionens e-kommunikations-
tjänst, se avsnitt 6.2.4 Datainsamling och analys. 
 
Ämnesord: handlingens rubrik, ämne, diarienummer 
 
Informationssystem:  
Ärendehanteringssystem, informationsstyrningssystem och elektroniskt arkiv-
system 
 
Information som läggs ut på webben: 
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• Offentliga ärenden som anhängiggjorts av Finlands Bank publiceras 
som ämneskort på Finlands Banks webbplats: https://www.suomen-
pankki.fi/sv/finlands-bank/for-allmanheten/dokument-diarium/  

 

7.3.2 Elektroniskt arkiv 

Användningsändamål:  
Förvar av myndighetshandingar. Handlingar som ska förvaras en lång tid och 
varaktigt förs över till det elektroniska arkivet. Finlands Bank och Finansin-
spektionen har separata arkiv. 
 
Ämnesord: handlingens rubrik, ämne, diarienummer 
 
Informationssystem:  
Elektroniskt arkivsystem och informationsstyrningssystem 
 

8 Kontaktuppgifter för informationsbegäran 

8.1 Kontaktuppgifter till Finlands Banks registratur 

Öppen vardagar kl. 9–16 med undantag för skärtorsdag och nyårsafton kl. 9–
13.30  
 
Postadress: Finlands Bank, PB 160, 00101 Helsingfors 
Servicenummer: 09 183 26 16. 
Telefax: 09 174 872 
E-post: kirjaamo(at)bof.fi 

8.2 Kontaktuppgifter till Finansinspektionens registratur 

Öppen vardagar kl. 9–16 med undantag för skärtorsdag och nyårsafton kl. 9–
13.30 
 
Postadress: Finansinspektionen, PB 103, 00101 Helsingfors 
Servicenummer: 09 183 53 39. 
Telefax: 09 183 53 28. 
E-post: kirjaamo(at)finanssivalvonta.fi 
 

https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/for-allmanheten/dokument-diarium/
https://www.suomenpankki.fi/sv/finlands-bank/for-allmanheten/dokument-diarium/
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8.3 Dataskyddsärenden 

Dataskyddsombud  
Telefon: +358 9 1831 (växel) 
E-post: tietosuojavastaava(at)bof.fi 
 
Finlands Banks registerbeskrivningar och anvisningar för informationsbegäran 
finns på adressen: https://www.suomenpankki.fi/sv/kontakinformation/data-
skydd  
 
Finansinspektionens registerbeskrivningar och anvisningar för informationsbe-
gäran finns på adressen: 
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/riktlinjer/dataskydd/  
 

8.4 Finlands Banks statistik och statistikinsamling 

Värdepappersstatistik 
Närmare upplysningar och kontaktuppgifter: https://www.suomen-
pankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/vardepappersstatistik/  
 
Gräsrotsfinansiering och person-till-person-lån 
Närmare upplysningar och kontaktuppgifter: https://www.suomen-
pankki.fi/sv/statistik/grasrotsfinansiering-och-person-till-person-lan2/  
 
MFI-statistik 
Närmare upplysningar och kontaktuppgifter: https://www.suomen-
pankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/mfi-statistik/  
 
Betalnings- och kontantstatistik 
Närmare upplysningar och kontaktuppgifter:  https://www.suomen-
pankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/betalningsstatistik/  
 
Monetära finansinstituts balansräkning (utlåning och inlåning) och rän-
tor: 
Närmare upplysningar och kontaktuppgifter: https://www.suomen-
pankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/  
 
Sparande och investering: 
Närmare upplysningar och kontaktuppgifter: https://www.suomen-
pankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/  

https://www.suomenpankki.fi/sv/kontaktinformation/dataskydd/
https://www.suomenpankki.fi/sv/kontaktinformation/dataskydd/
https://www.finanssivalvonta.fi/sv/om-fi/riktlinjer/dataskydd/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/vardepappersstatistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/vardepappersstatistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/grasrotsfinansiering-och-person-till-person-lan2/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/grasrotsfinansiering-och-person-till-person-lan2/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/mfi-statistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/anvisningar-for-inrapportering/mfi-statistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/betalningsstatistik/https:/www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/kontantstatistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/betalningsstatistik/https:/www.suomenpankki.fi/sv/statistik/betalningsstatistik/kontantstatistik/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/monetara-finansinstituts-balansrakning-och-rantor/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/
https://www.suomenpankki.fi/sv/statistik/Sparande-och_investering/
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8.5 Uppdatering av beskrivningen av handlingsoffentligheten 

Beskrivningen av handlingsoffentligheten uppdateras av dokumenthanterings-
chefen. 
Telefon: +358 9 1831 (växel) 
E-post: kirjaamo(at)bof.fi 
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