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Finlands Banks strategi

Finlands Bank främjar prisstabilitet och finansiell 
stabilitet, effektivitet och europeisk integration. 
Banken svarar för kontantförsörjningen i Finland 
och för landets valutareserv. Genom sin verksam
het skapar banken förutsättningar för ekonomisk 
tillväxt och sysselsättning.

Finlands Bank är en aktiv och konstruktiv medlem av 
Eurosystemet
Finlands Bank driver en öppen verksamhet av hög 
kvalitet. Tack vare sin sakkunskap är banken en 
respekterad och betrodd partner i den inhemska 
ekonomiska politiken, som medlem av Eurosyste
met och i det internationella samarbetet. 

Finlands Banks stabilitetsanalys ger en tillför
litlig och aktuell bild av läget i det finansiella 
 systemet och bidrar till att skapa beredskap även 
för allvarliga finansiella störningar. Bankens 
 stabilitetsarbete bygger på  gott samarbete med 
inhemska och utländska myndigheter.

För marknadsaktörerna i Finland tillhanda håller 
Finlands Bank centralbankstjänster som håller inter
nationell standard. Kontantförsörjni ngen fungerar 
kostnadseffektivt för näringslivets och konsu
menternas bästa.

Genom sin investeringsverksamhet säkrar 
 Finlands Bank värdet på sina finansiella tillgångar 
och sin förmåga att vid behov stödja likviditeten i 
banksystemet och i ekonomin. Riskhantering och 
kostnadseffektivitet möjliggör en stabil vinstför
delning i rimlig proportion till eget kapital.

Bankavdelningen vid Finlands Bank svarar  
för genomförandet av ECB:s penning
marknadsoperationer i Finland.
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I
ServicekompetenS och inflytande
Finlands Banks framgång inom Eurosystemet bygger 
på forskning och analys. 
Bankens inflytande som en del av Eurosystemet 
vilar på högklassig sakkunskap. Banken bidrar till 
Eurosystemets effektivitet och ekonomi genom att 
medverka i utvecklingen av arbetsfördelningen 
mellan centralbankerna i Eurosystemet på 
 ömsesidig basis. Banken erbjuder sakkunnig
tjänster till stöd för fokusområdena inom analys 
och forskning. 
  
Banken utövar inflytande i den inhemska ekonomiska 
politiken genom sin samlade makroekonomiska och 
finansiella expertis.
Banken tar fram statistik, analyser och riskbe
dömningar till stöd för beslutsfattarna. Analysen 
av makroekonomiska risker utnyttjas effektivt i de 
finansiella analyserna och i prognoserna ligger 
fokus på finansmarknadsutvecklingen.
  
För finansmarknadsaktörerna i Finland garanterar 
Finlands Bank centralbankstjänster som håller 
internationell standard. 
Banken sörjer för att marknadsdeltagarna har till
gång till kostnadseffektivt producerade central
bankstjänster och betalningssystem. 

Bankens krishanteringsberedskap bygger på 
lägesinformation om banksystemet och finans
marknaden och deras infrastrukturella funktion. 
Banken bidrar aktivt till det internationella till

Medverkan i beredningen av ECBbeslut  
är en del av det dagliga expertarbetet  
vid banken.
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synssamarbetet för att värna de finländska myn
digheternas påverkansmöjligheter. 

I Finland främjar banken ett samarbete för att 
ta fram effektiva och öppna tekniska lösningar 
och gemensamma standarder för den finansiella 
sektorn och utöva internationellt inflytande.
  
Banken svarar för landets kontantförsörjning och 
utvecklar dess kvalitet, effektivitet och säkerhet.
Tillsammans med de övriga kontantförsörjnings
parterna sörjer banken för att kontanttillgången 
motsvarar efterfrågan i hela landet och att de 
 utelöpande sedlarna håller hög kvalitet.

Banken svarar för att kontantförsörjningen är 
högklassig och kostnadseffektiv såväl internt i 
banken som i hela ekonomin. För kontantför
sörjningsparterna säkras lika konkurrensvillkor.

Bankens bidrag till den operativa kontantför
sörjningen bygger på servicenivåmål som fast
ställts av Eurosystemet och på kontantförsörj
ningsavtal som ingåtts med kontantförsörjnings
parterna.
  
Allmänhetens förtroende för Finlands Bank och 
kunskap om bankens och Eurosystemets verksamhet 
ökas genom effektiv och riktad information.
Banken driver en bred informationsverksamhet 
som når målgrupperna effektivt. Banken för
medlar information om penningpolitiken, finans
marknaden och betalningsmedlen och om 
 Finlands Banks och Eurosystemets verksamhet på 
dessa områden.  

Kontantförsörjningen svarar för de  
utelöpande sedlarnas kvalitet  
och äkthet.
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IIekonomiSk reSurSanvändning

Finlands Banks finansiella tillgångar förvaltas enligt 
internationella åtaganden och krishanteringsbehov 
med sikte på en stabil vinstfördelning utan att 
kapitaltäckningen äventyras.
Bankens valutareserv avpassas efter de valuta
behov som följer av centralbanksuppgifterna. 
 Likviditeten i valutareserven och de finansiella 
eurotillgångarna dimensioneras för eventuella 
 kriser. 

I förhållande till valda risknivåer ger bankens 
tillgångar en avkastning som är konkurrenskraftig 
i jämförelse med andra centralbanker. Avkast
ningsmålet spelar större roll i förvaltningen av 
europortföljen än i förvaltningen av valutareser
ven.

Målet är en stabil vinstutdelning till staten 
utan att bankens kapitaltäckning äventyras.
  
Finlands Bank hör till de effektivaste centralbankerna 
i EU räknat i antal anställda och verksamhets
kostnader.
Banken analyserar och jämför verksamhetens 
effektivitet regelbundet i förhållande till central
bankerna i andra EUländer.

Myntmuseet ger en inblick i pengarnas 
 historia, kontantförsörjning och praktisk 
 penningpolitik.
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III
välfungerande interna  
proceSSer

Finlands Banks interna rutiner effektiviseras och 
förbättras genom processledning.
Processledning införs inom bankens viktigaste 
funktioner. En öppen och effektiv informations
gång mellan bankens olika funktioner säkras.
  
Finlands Bank och Finansinspektionen ökar 
informationsutbytet och utvecklar arbets
fördelningen. 
Arbetsflödena i stabilitetsanalysen organiseras i 
samråd med Finansinspektionen så att aktualitets
värdet och ett effektivt informationsutbyte säkras 
och överlappningar elimineras.
  
Finlands Banks informations och kommunikations
tekniska miljö möjliggör ett effektivt arbete 
oberoende av tid och plats.
Banken ser till att experterna har lätt tillgång till 
nödvändig information och nätverk både inom 
och utanför banken. Den elektroniska informa
tionshanteringen och rutinerna för expertarbetet 
förbättras. 
  
Finlands Banks verksamhet är ekologiskt hållbar.
Energianvändning och avfallsmängder minskas. 
Banken uppmuntrar till miljövänlig verksamhet 
och kommer att utarbeta ett eget miljöprogram.
  

Finlands Banks chefdirektör håller  regelbundet 
presskonferenser om konjunkturutsikterna för 
Finland och omvärlden.
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IV
kompetenSutveckling och  
arbetShälSa

Personalens kompetens höjs. 
Andelen anställda med högskole och forskar
utbildning ökas. Insatser inriktas på systematiskt 
lärande. Personalutbyte mellan centralbankerna 
inom Eurosystemet uppmuntras.
  
Finlands Banks forskning håller internationell 
standard på sina fokusområden.
Prioriterade forskningsområden är penningpolitisk 
modellanalys och prognosarbete, utveckling av finans 
och betalningssystemet, stabilitetspolitik samt transi
tionsekonomierna och deras ekonomiska politik. 

Forskningen stöder bankens viktigaste funktio
ner. Ett av forskningens syften är att ge experterna 
ett kompetenslyft. Forskningen ska hålla den stan
dard som krävs för publicering i internationella 
vetenskapliga tidskrifter.
  
Genom samarbete skapar vi glädje och nytänkande i 
det dagliga arbetet på Finlands Bank. 
Vi ökar samverkan mellan ledningen, cheferna och 
de anställda. Vi vill stimulera till nytänkande och 
förändringsberedskap. Vi erbjuder möjligheter till 
en mångsidig karriär. Som arbetsplats är banken 
rättvis och jämlik.

I vårt ledarskap betonas entusiasm, ett gott 
arbetsklimat, kompetensutveckling och nytänkan
de. Vi inbjuder alla att aktivt och brett bevaka 
omvärlden.

Bankens mångsidiga friskvårdsutbud ger 
 personalen goda möjligheter att upprätthålla 
hälsan och arbetsförmågan.



Snellmansplatsen, Helsingfors
Telefon: 010-83 11
www.finlandsbank.fi 

Finlands Banks strategi kan läsas på bankens webbplats:
www.finlandsbank.fi/se/suomen_pankki/tehtavat/strategia.htm
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