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Taloussanomat kirjoitti 7.3. eurojärjestelmän kansallisten keskuspankkien 

välisten maksujärjestelmäpositioiden kasvusta1.  Kirjoituksessa viitattiin 

kriisimaista tapahtuvaan yksityisen pääoman ulosvirtaukseen, josta synty-

vää aukkoa täyttävät "Saksan, Suomen ja muutaman muun ylijäämämaan 

keskuspankit minkä ehtivät pumppaamalla EKP:n kautta uutta keskuspank-

kirahaa tilalle." Taloussanomat päätteli, että "Suomen Pankki maksaa muki-

sematta". 

Kirjoitus perustuu väärinymmärrykseen, joka on syytä oikaista. 

Kuten Taloussanomat on Suomen Pankin julkaisemasta taseesta havainnut, 

Suomen Pankin asema keskuspankkien välisessä Target 2 -maksujärjestel-

mässä on ollut vahvasti positiivinen. Tarkkaan ottaen Suomen Pankilla oli 

helmikuun lopussa maksujärjestelmäsaatavia runsaan 45 miljardin euron 

edestä ja muita keskuspankkien välisiä saamisia noin 5 miljardin euron ver-

ran. Ei olisi yllätys, jos saamiset tästä vielä kasvaisivat EKP:n jälkimmäisen 

kolmen vuoden lainaoperaation seurauksena. 

Virheellinen sen sijaan on Taloussanomien käsitys siitä, miten tämä saatava 

on syntynyt. Suomen Pankki ei ole "pumpannut EKP:n kautta" uutta keskus-

pankkirahaa kriisimaihin. Näin ei ole tehnyt myöskään Saksan Bundesbank 

eivätkä muut ylijäämäiset keskuspankit. Suomen Pankin maksujärjestel-

mäsaatavat eivät ole perua Suomen Pankin EKP:lle antamista lainoista tai 

muista maksuista. 

Suomen Pankin maksujärjestelmäsaatavat syntyvät, kun Suomen Pankin 

vastapuolet eli Suomessa toimivat pankit tallettavat ylimääräisiä varojaan 

Suomen Pankkiin. Tällaisia talletuksia Suomen Pankissa oli helmikuun lo-

pussa noin 50 miljardia euroa. Summa on lähellä Suomen Pankin maksujär-

jestelmäsaatavia, mikä ei ole sattumaa. 

Kun Suomen Pankin vastapuolena toimiva pankki tekee Suomen Pankkiin 

talletuksen, tämä talletus kirjataan Suomen Pankin taseeseen velkapuolelle 



 

taseen kohtaan 2 "rahapoliittisiin operaatioihin liittyvät euromääräiset ve-

lat". Jotta tase olisi tasapainossa, tehdään saatavapuolelle vastaavan suurui-

nen lisäys kohtaan 9.4, "TARGET-järjestelmään liittyvät saamiset". Näin 

Suomen Pankin maksujärjestelmäsaamiset ovat kasvaneet Suomessa toimi-

vien pankkien käyttäytymisen seurauksena2.  

Olennaista on ymmärtää, että tähän maksujärjestelmäsaamisten muutok-

seen ei sisälly mitään Suomen Pankin tekemää erillistä päätöstä tai varalli-

suuden siirtoa. Se on automaattinen seuraus Suomen Pankin vastaanotta-

masta talletuksesta, jollaisten tekemiseen Suomessa toimivilla pankeilla on 

oikeus. Suomen Pankki ei siis ole "laittanut peliin" euroakaan siinä mielessä 

kuin Taloussanomat väittää. 

Ainoa tapa, jolla Suomen Pankki voisi estää maksujärjestelmäsaamistensa 

kasvun, olisi kieltäytyä vastaanottamasta talletuksia Suomessa toimivilta 

pankeilta. Tähän Suomen Pankilla ei kuitenkaan ole mahdollisuutta. Talle-

tusten vastaanotto on keskeinen osa EKP:n rahapoliittista kehikkoa kaikissa 

euroalueen maissa, ja Suomen Pankilla on lakisääteinen velvollisuus toi-

meenpanna EKP:n rahapolitiikkaa. 

Juuri tästä syystä keskuspankkien Target-positioiden ruotiminen on hedel-

mätöntä ja niiden tulkitseminen aktiivisiksi tukipäätöksiksi virheellistä. Nii-

hin ei itsessään kohdistu mitään päätöksentekoa, vaan ne ovat luonteeltaan 

heijastuma taseen muihin osiin kohdistuvista päätöksistä. Näitä aitoja pää-

töksenteon kohteita, joista eurojärjestelmän riskit määräytyvät, ovat rahapo-

liittisten operaatioiden määrä ja luonne, näihin operaatioihin sovellettava 

vakuuspolitiikka sekä vastapuolien valintaan sovellettavat kriteerit. Krii-

siaikoina listaan kuuluu myös kansallisten keskuspankkien antama hätära-

hoitus (ns. ELA-rahoitus).  

Tästä syystä Suomen Pankki - samoin kuin Bundesbank Saksassa - on pyrki-

nyt ohjaamaan keskustelua niihin päätöksiin ja toimiin, joiden seurauksena 

keskuspankkien riskit todellisuudessa syntyvät. Ja siksi Suomen Pankki on 

viestinnässään eduskunnan valiokunnille ja eduskuntaryhmille säännölli-

sesti käsitellyt myös rahapolitiikasta ja sijoitusvarallisuudesta koituvia ris-

kejä.  

Suomen Pankin asiantuntijat osallistuvat aktiivisesti EKP:n rahapolitiikan 

valmisteluun, ja Suomen Pankin pääjohtaja on EKP:n neuvoston jäsenenä 

mukana tekemässä EKP:n päätöksiä.  Suomen Pankin toimintaperiaate eu-

rojärjestelmän yhteistyössä on, että asioihin pyritään vaikuttamaan aktiivi-

sesti valmistelussa ja päätöksenteossa. Kun asioista on päätetty, ne pannaan 



 

toimeen, eikä niiden tehoa heikennetä "mukisemalla" jälkikäteen julkisuu-

dessa. 

1Jan Hurri ”Saksaa jo hirvittää, Suomi maksaa mukisematta”, Taloussanomat 7.3.2012. 

2Katso myös Mika Pösön 13.10.2011 tällä sivustolla julkaistu blogi ”Suomalaisten pankkien 

lisääntynyt maksuvalmius on kasvattanut Suomen Pankin tasetta”. 
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