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First North Bond Market Finland on pienille ja keskisuurille yrityksille suunnattu 

niin sanottu vaihtoehtoinen markkinapaikka, jota ylläpitää NASDAQ OMX Helsinki 

eli Helsingin pörssi. Vaatimukset ja velvoitteet markkinapaikalla kaupattavien arvo-

papereiden liikkeeseenlaskijoille ovat kevyemmät kuin esimerkiksi arvopaperipörs-

seillä. PK-yrityksille kyseinen markkinapaikka tarjoaa siis pörssiä yksinkertaisem-

man vaihtoehdon laajentaa omaa sijoittajajoukkoa. 

First North Bond Market Finland lisättiin eurojärjestelmän vakuuskelpoisuusarvi-

ointia varten hyväksymien markkinapaikkojen listalle tammikuun lopulla. Suomen 

Pankki esitti sen hyväksymistä eurojärjestelmän yhteisten kriteerien mukaan teke-

mänsä arvion pohjalta, ja EKP:n neuvosto hyväksyi esityksen. 

Päätöksen seurauksena First North Bond Market Finland -markkinapaikalla kaupan-

käynnin kohteeksi otetut velkainstrumentit hyväksytään eurojärjestelmän luotto-

operaatioiden vakuudeksi jatkossa, mikäli kyseiset velkainstrumentit täyttävät muut 

eurojärjestelmän asettamat vakuuskelpoisuusehdot. 

Kansallisilla keskuspankeilla on paras asiantuntemus oman maansa markkinoista ja 

tapahtumista. Siksi on luonnollista, että eurojärjestelmässä kansalliset keskuspankit, 

kuten Suomen Pankki seuraavat omien markkinoidensa kehitystä ja tekevät aloit-

teita. Tällä toimintatavalla voidaan parhaiten varmistua siitä, että eurojärjestelmän 

jäsenmaiden markkinoita kohdellaan tasapuolisesti ja kansallisten markkinoiden ta-

pahtumat eivät jää huomioimatta rahapolitiikan toteutuksessa.  

First North Bond Market Finlandin hyväksymiseen liittyvä prosessi on tästä hyvä 

esimerkki. Nyt tällä ei-säännellyllä markkinapaikalla kaupattavat arvopaperit huo-

mioidaan oikeutetusti eurojärjestelmän vakuuskelpoisuusarvioinnissa. Arvopaperin 

vakuuskelpoisuus saattaa joissain tapauksissa lisätä ostajan mielenkiintoa arvopape-

ria kohtaan: samalla kun vakuudeksi kelpaava arvopaperi toimii sijoituksena, voi sitä 

myös käyttää velan vakuutena. 



 

Eurojärjestelmä edellyttää luotonannossaan riittäviä vakuuksia. Yksi eurojärjestel-

män asettamista ehdoista velkainstrumentin hyväksymiselle vakuudeksi on se, että 

instrumentin tulee olla kaupankäynnin kohteena eurojärjestelmän hyväksymällä ar-

vopapereiden markkinapaikalla. Vaatimuksella eurojärjestelmä pyrkii varmistu-

maan siitä, että mikäli sille tulee tarve myydä vakuus maksamattoman lainan katta-

miseksi, on olemassa markkinapaikka, jolla arvopaperin voi myydä. Lisäksi mark-

kinapaikkavaatimuksella pyritään takaamaan se, että eurojärjestelmällä on vakuu-

desta ja itse markkinapaikasta riittävästi tietoa mahdollista myyntiä varten ja että 

eurojärjestelmä voi osallistua kaupantekoon kyseisellä markkinapaikalla. 

Eurojärjestelmän hyväksymiä markkinapaikkoja ovat esimerkiksi arvopaperipörssit 

kuten NASDAQ OMX Helsinki. Tällaisten markkinapaikkojen toimintaa säädellään 

EU-tasolla, mikä takaa edellä mainittujen eurojärjestelmän vaatimusten täyttymisen 

arvopapereiden markkinapaikkojen suhteen.  

Lisäksi on olemassa markkinapaikkoja, joiden toimintaa ei säädellä EU-tasolla, 

mutta jotka silti voivat täyttää eurojärjestelmän vaatimukset. First North Bond Mar-

ket Finland lukeutuu tällaisten ei-säänneltyjen markkinapaikkojen joukkoon, minkä 

vuoksi Suomen Pankki selvitti arviossaan, täyttääkö First North Bond Market Fin-

land edellä kuvatut eurojärjestelmän vaatimukset hyväksyttäville markkinapaikoille. 

Arvion lähtökohtana oli markkinapaikan hyväksyntä eurojärjestelmän vakuushallin-

nan kannalta – ei markkinapaikan hyvyys yleisesti. 

 Vakuuskelpoisuusehdot ovat osa eurojärjestelmän rahapolitiikan toteutusta, ja sa-

moja ehtoja noudatetaan koko euroalueella. Rahapolitiikan toteutusta koskee eu-

rojärjestelmän periaate keskitetystä päätöksenteosta ja hajautetusta toimeenpanosta. 

Siten päätökset vakuuksia koskevista ehdoista tekee aina EKP:n neuvosto, mutta nii-

den käytännön toteutus jää eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien tehtäväksi. 

 

 


