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Suomen Pankki – 
vakauden rakentaja

Suomen Pankki on Suomen 

rahaviranomainen ja kansallinen 

keskuspankki. Se on samalla osa 

eurojärjestelmää, joka vastaa 

euroalueen maiden rahapolitiikasta 

ja muista keskuspankkitehtävistä. 

Toiminnallaan Suomen Pankki 

rakentaa taloudellista vakautta. 

Vakaa hintataso, turvalliset 

maksujärjestelmät ja luotettava 

rahoitusjärjestelmä edistävät 

kestävää talouskasvua, työllisyyttä 

ja suomalaisten hyvinvointia.



www.bofit.fi

www.rahamuseo.fi

www.suomenpankki.fi/fi/
opi-taloudesta

BOFIT – ajankohtaista tietoa Kiinan ja 
Venäjän talouksista
Suomen Pankin siirtymätalouksien tutkimuslaitos BOFIT 
on kansainvälisesti korkeatasoinen siirtymätalouksiin 
erikoistunut tutkimuslaitos. Se seuraa ja analysoi 
Venäjän ja Kiinan kehitystä sekä tekee pitkäjänteistä 
akateemista tutkimustyötä. BOFITin tuottamat tutkimus- ja 
seurantajulkaisut löytyvät BOFITin verkkosivuilta.

Tervetuloa rahamuseoon!
Suomen Pankin rahamuseo esittelee rahan historiaa, 
setelitaidetta ja rahapolitiikan nykypäivää. Sen vaihtuvat 
näyttelyt syventyvät talouden eri ilmiöihin. Museoon on 
vapaa pääsy, ja ryhmien on mahdollista varata opastus. 
Museossa järjestetään kaikille avoimia yleisötilaisuuksia 
pitkin vuotta.

Museon osoite: Snellmaninkatu 2, 00170 Helsinki
Aukioloajat: ti–pe klo 11–17, la ja su klo 11–16, ma kiinni
Opastuksien varaukset numerosta 09 183 2981

Talousoppia Opi taloudesta -sivustolla
Suomen Pankki edistää talousosaamista Suomessa.  
Oppilaille ja opettajille suunnattuihin sisältöihin voi 
tutustua Opi taloudesta -verkkosivustolla.

Suomen Pankki
Perustettu: 1811

Keskeiset tehtävät:
• rahapolitiikka ja tutkimus
• rahoitusjärjestelmän 
 yleisvalvonta  
 ja tilastotuotanto
• pankkitoiminta
• rahahuolto.

torjutaan makrovakauspolitiikalla. Lisäksi Suomen 
Pankki huolehtii pankkijärjestelmän maksuvalmiu-
desta ja vastaa Suomen valuuttavarannon ja oman 
rahoitusvarallisuutensa sijoittamisesta. 

Suomen Pankilla on yksinoikeus käteisen liikkeeseen-
laskuun Suomessa. Se huolehtii käteisen kunnosta ja 
aitoudesta sekä valvoo rahahuollon toimivuutta.

Suomen Pankki saa tuloa keskuspankkitehtävien 
hoitamisesta kuten setelien liikkeeseenlaskusta sekä 
sijoitustoiminnasta. Tuotoilla katetaan keskuspankin 
toiminnan kulut. Suomen Pankki toimii perustuslain 
mukaan eduskunnan takuulla ja hoidossa. Edus-
kunnan valitsema pankkivaltuusto valvoo Suomen 
Pankin toimintaa.

Suomen Pankki osallistuu eurojärjestelmän 
rahapolitiikan valmisteluun, päätöksen-
tekoon ja viestintään sekä vastaa 
rahapolitiikan toteuttamisesta Suomessa. 
Rahapolitiikan päätavoite on hintavakaus. 
Se tarkoittaa kuluttajahintojen erittäin 
maltillista nousua. Hinta vakautta 
vaarantamatta keskuspankit tukevat 
muitakin EU:n talouspolitiikan tavoitteita.

Euroopan keskuspankin (EKP) vastuulla on varmis-
taa, että eurojärjestelmän tehtävät tulevat hoide-
tuksi. Eurojärjestelmän ylin päättävä elin on EKP:n 
neuvosto, jonka yhtenä päätöksentekijänä toimii 

Suomen Pankin pääjohtaja. 
Rahapolitiikan rinnalla 
Suomen Pankki osallistuu 
asiantuntijan roolissa koti-
maiseen talouspoliittiseen 
keskusteluun. Keskuspankin 
asiantuntemuksen perustana 
on kansainvälisesti korkeata-
soinen tutkimus.

Suomen Pankki vastaa 
myös rahoitusjärjestelmän 
yleisvalvonnasta sekä arvioi 
rahoitusjärjestelmän riskejä 
yhdessä Finanssivalvonnan 
kanssa. Rahoituskriisejä 

Suomen Pankin pääjohtaja 
Olli Rehn
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