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Maksuliikenne mittaa 
rahoitusmarkkinoiden pulssia

Euron myötä rahamarkkinat integroitui

vat ja pankit pystyivät hankkimaan likvi

diteettiä toisiltaan joustavasti yli maarajo

jen. Kriisin aikana pankkien väliset raha

markkinat ovat kuitenkin hiipuneet. Ulko

mainen maksuliikenne Suomen ja  velka

kriisimaiden pankkien kesken on vähenty

nyt. 

Maksutapahtumat tarjoavat, tase

tietojen ohella, mielenkiintoisen kanavan 

rahamarkkinoiden ja laajemminkin talou

den toiminnan seuraamiseen. Muutokset 

osapuolten välisten maksutapahtumien 

määrissä näkyvät nopeasti ja voivat olla 

ensimmäisiä merkkejä osapuolten muut

tuneesta käyttäytymisestä. Maksuliikenne 

ikään kuin mittaa markkinoiden pulssia 

– jos syke muuttuu ennakoimattomasti, 

kannattaa vaihtelun syitä selvittää tar

kemmin. 

Talouden vakaan toiminnan kannalta 

on tärkeää, että talouden eri toimijat 

saavat maksut ajallaan ja voivat luottaa 

maksujen välittymiseen. Maksujärjestel

missä virtaa rahaa, joka pitää yhteis

kunnan rattaat pyörimässä: laskut, pal

kat ja eläkkeet täytyy maksaa sovitusti. 

Maksujärjestelmissä toteutetaan myös 

rahapolitiikan operaatioiden katteen

siirrot keskuspankin ja vastapuolten 

välillä. Maksujärjestelmissä toteutetaan 

niin ikään pankkien väliset rahamark

kinatapahtumat, kun pankit lainaavat 

rahaa toisilleen ja tasaavat näin mark

kinoilla olevaa likviditeettiä keskenään. 

TARGET2 on eurojärjestelmän 

ylläpitämä euromääräisten suurten 

maksujen järjestelmä. Siihen osallistu

vat kaikkien euromaiden keskuspankit, 

Euroopan keskuspankki sekä Tanskan, 

Liettuan, Latvian, Puolan, Romanian ja 

Bulgarian keskuspankit. TARGET2

järjestelmä on hyvin keskeinen euro

alueella, sillä siinä toteutetaan muun 

muassa euroalueen rahapolitiikan ope

raatioiden rahansiirrot. Myös noin 80 

liitännäisjärjestelmän1 katteet siirretään 

TARGET2järjestelmässä. Häiriöt 

TARGET2järjestelmässä aiheuttaisivat 

nopeasti ongelmia muihin järjestelmiin 

jopa maailmanlaajuisesti. Lisäksi monet 

suuret kansainväliset pankit ovat osa

puolena useissa eri järjestelmissä ympä

ri maailman, joten näiden pankkien 

ongelmat voisivat aiheuttaa esimerkiksi 

maksujen viivästymisiä monissa järjes

telmissä samanaikaisesti. Tällöin yhden 

suuren pankin ongelmat voisivat 

nopeas ti heijastua moniin muihin pank

keihin ja vaikeuttaa niidenkin toimin

taa. 

TARGET2järjestelmä muodostuu 

juridisesti erillisistä osajärjestelmistä. 

TARGET2 Suomen Pankki osajärjes

telmässä on parikymmentä osapuolta, 

muun muassa suomalaisia ja pohjois

maisia pankkeja. Suomen Pankilla on 

mahdollisuus seurata oman osajärjestel

mänsä maksuja, ja tietoja voidaan käyt

tää esimerkiksi vakausanalyysin tukena 

tasetietojen ohella.

Maksuliikennettä voidaan tarkas

tella kokonaisuutena tai siitä voidaan 

erottaa tiettyjä maksutyyppejä. Esi

merkkejä näistä maksutyypeistä ovat 

keskuspankin kanssa tehtävät maksut, 

pankkikonsernien sisäiset likviditeetin

siirrot, liitännäisjärjestelmien katteen

siirrot, asiakasmaksut sekä pankkien 

väliset maksutapahtumat. Pankkien 

1 Liitännäisjärjestelmiä ovat muun muassa monet 
muut maksujärjestelmät sekä arvopaperien selvitys ja 
toimitusjärjestelmät. 
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välisistä tapahtumista voidaan puoles

taan jäljittää yön yli lainoiksi soveltu

vat maksut ja tarkastella niiden avulla 

esimerkiksi korkojen muutoksia ja ero

ja koroissa, joita eri pankit joutuvat 

maksamaan ottamistaan yön yli 

lainois ta. Keskimääräistä matalampi 

korko kertoo hyvästä luottamuksesta 

pankkien välillä ja korkeampi vastaa

vasti heikommasta luottamuksesta. 

Myös vastapuolten lukumäärä ja laino

jen määrä voivat kertoa luottamuksen 

muutoksista. Kuvaamalla maksujen vir

toja voidaan saada nopeasti tietoa raha

markkinoiden pulssista eli siitä, miten 

raha markkinoilla liikkuu. 

Maksuliikenne kriisimaiden 
pankkien kanssa hiljentynyt 
kriisin myötä

TARGET2 Suomen Pankki osajärjes

telmässä ulkomailta saapuvat maksut ja 

ulkomaille lähtevät maksut ovat käyt

täytyneet vuosien saatossa melko 

samankaltaisesti, joten tarkastelemme 

tässä ensisijassa saapuvia maksuja. 

Kokonaisuutena TARGET2 Suomen 

Pankki osajärjestelmän osapuolille 

ulkomailta saapuvien maksujen arvo on 

vaihdellut melko paljon viime vuosien 

aikana (kuvio 1). Valtaosa näistä mak

suista on ollut pankkien välisiä tapah

tumia. Kesän 2011 jälkeen lähes kaikki 

saapuvat maksut ovat tulleet muualta 

kuin velkakriisin keskiössä olevista 

maista (Kreikka, Kypros, Irlanti, Portu

gali, Italia ja Espanja). 

Maksuliikenteen vaihtelua velka

kriisimaiden osapuolten kanssa on kiin

nostavaa analysoida kriisin eri kehitys

vaiheissa. Tarkastellaan seuraavaksi 

velka kriisimaista saapuneita maksuja 

(eli kuvion 1 sinisen ja keltaisen kuvaa

jan väliin jäävää aluetta). Velkakriisi

maista Espanjasta on tullut Suomeen 

eniten maksuja. Maksutapahtumien 

määrä vaihteli melko paljon vuoden 

2008 aikana (kuvio 2). Maksut Espan

jasta vähenivät vuoden 2011 puolivälin 

jälkeen ja loppuivat lähes tyystin kesäl

lä 2012. Tämän jälkeen maksuliikenne 

ei ole toipunut. Myös maksut Italiasta 

loppuivat lähes täydellisesti vuoden 

2011 jälkipuoliskolla. Maksut Irlannis

ta vähenivät huomattavasti jo syyskuun 

2010 lopussa, eikä maksuliikenne näytä 

juuri elpyneen sen jälkeen. Ylipäätään 

maksuja velkakriisimaista on saapunut 

hyvin vähän vuoden 2012 aikana. Por

tugalista, Kreikasta ja Kyproksesta on 

saapunut maksuja koko tarkasteluajan

jaksolla Suomeen vain vähän.

Suomesta ulkomaille lähteneiden 

maksujen määrä on kehittynyt lähes 

samalla tavalla kuin Suomeen saapunei

Kuvio 1. 
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täytyneet vuosien saatossa melko 

samankaltaisesti, joten tarkastelemme 

tässä ensisijassa saapuvia maksuja. 
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eniten maksuja. Maksutapahtumien 
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2008 aikana (kuvio 2). Maksut Espan
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hyvin vähän vuoden 2012 aikana. Por

tugalista, Kreikasta ja Kyproksesta on 

saapunut maksuja koko tarkasteluajan

jaksolla Suomeen vain vähän.
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den maksujen. Koko tarkastelujakson 

aikana Espanjaan on lähtenyt eniten 

maksuja, ja vuoden 2008 maksuliiken

ne oli vaihtelevaa. Maksut Irlantiin  

käytännössä loppuivat vuoden 2010 

jälkipuoliskolla. Maksuja Kreikkaan, 

Kyprokseen ja Portugaliin on lähtenyt 

koko tarkastelujakson ajan vähän. Kai

ken kaikkiaan Suomesta velkakriisimai

hin lähteneet maksut vähenivät rajusti 

vuoden 2011 jälkeen. Vaikka kokonai

suutena maksuliikenne velkakriisin kes

kiössä olevien maiden kanssa on ollut 

vähäistä, yksittäisten pankkien maksu

liikenteen muutokset voivat toimia 

nopeasti reagoivana indikaattorina, 

joka mittaa ongelmien suuruusluokkaa 

ja tartuntaalttiutta.

Valtioiden ja pankkien yhteys 
näkyy maksuliikenteessä

Maksuliikennettä voidaan myös verrata 

muihin kriisin tasoa mittaaviin tietoi

hin. Yhtenä kriisin mittarina voidaan 

pitää maan luottoriskiltä suojautumisen 

hintaa, joka näkyy luottoriskinvaihto

sopimuksessa (credit default swap, 

CDS). Kyseessä on luottoriskijohdan

nainen, jonka avulla sijoittaja suojaa 

saamisensa. Esimerkiksi valtionlainoi

hin kohdistettu luotto riskijohdannainen 

toimii kuin vakuutus, jonka avulla 

sijoittaja saa saamisensa kyseisen val

tion velkapaperista, vaikka valtio ajau

tuisi maksukyvyttömäksi. 

Velkakriisimaiden valtionlainojen 

luottoriskiltä suojautumisen hinnat 

nousivat yleisesti finanssikriisin alku

vaiheessa alkusyksystä 2008. Loppu

vuonna 2009 Kreikan luottoriskiltä 

suojautumisen hinta alkoi erottua tilas

tointiin liittyvien epäselvyyksien tultua 

julki, mutta kehitys maltillistui touko

kuussa 2010 myönnetyn tukipaketin 

myötä. Kesällä 2011 luottamus Kreik

kaan heikkeni jälleen, ja luottoriskiltä 

suojautumisen hinta kasvoi hyvin nope

asti. Kesällä 2011 vaikeudet levisivät 

myös Espanjaan ja Italiaan, mikä nosti 

niiden valtionlainojen luottoriskiltä 

suojautumisen hintoja. Kesällä 2012 

epäluottamus kärjistyi jälleen, mutta 

sittemmin monien velkakriisimaiden 

luottoriskiltä suojautumisen hinnat 

ovat laskeneet huomattavasti (kuvio 3). 

Tämän velkakriisin aikana maksu

liikenteen arvo näyttäisi romahtaneen, 

kun vastapuolimaan luottoriskiltä suo

jautumisen hinta on  noussut riittävän 

kalliiksi. Espanjan, Italian ja Irlannin 

osalta tämä kynnysarvo on ylittynyt, 

kun luottoriskiltä suojautumisen hinta 

on ollut neljänviidensadan peruspis

teen paikkeilla (kuviot 4–6). Myös mui
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den velkakriisimaiden (Kreikka, Kyp

ros, Portugali) maksutapahtumat näyt

tävät käyttäytyvän samankaltaisesti 

suhteessa maiden luottoriskiltä suojau

tumisen hintaan.

Kuvioiden 4–6 vihreät pisteet 

kuvaavat päivittäisiä velkakriisimaista 

Suomeen saapuvia maksuja ja keltaiset 

pisteet ovat vastaavasti päivittäin 

Suomes ta lähteviä maksuja. Molempien 

arvo näkyy oikealla asteikolla. Mitä 

alempana pisteet sijaitsevat, sitä pie

nempi on ollut päivittäin saapuvien ja 

lähtevien maksujen yhteissumma. Viiva

kuvaaja kertoo kunkin maan luottoris

kiltä suojautumisen hinnan, joka näh

dään vasemmalta asteikolta. Luotto

riskiltä suojautumisen hinta on ensin 

noussut rajusti ja sitten laskenut, mutta 

maksuliikenne ei ole elpynyt. Kun luot

toriskin hinta nousee pitkään trendin

omaisesti ja ylittää tietyn kynnysarvon 

(tässä tapauksessa n. 400–500 peruspis

tettä), maksuliikenne hiljenee lähes täy

sin. Se myös pysyy vähäisenä, vaikka 

luottoriskin hinta myöhemmin laskisi. 

Vain Italiassa on nähtävissä toipumista 

saapuvien maksujen suhteen, kun maan 

luottoriskiltä suojautumisen hinta on 

laskenut takaisin kahteenkolmeensa

taan peruspisteeseen. Lähtevissä mak

suissa ilmiö ei näy yhtä vahvasti 

(kuvio 5).

Valtioiden ja pankkien yhteys vai

kuttaa olevan merkittävä. TARGET2 

Suomen Pankki osajärjestelmän osa

puolten maksuliikenne näyttäisi loppu

van velkakriisimaiden vastapuolipank

kien kanssa lähes täydellisesti vuoden 

2011 jälkipuoliskolla. Tämä voi kertoa 

siitä, että tiettyihin maihin ja niiden 

pankkeihin ei ylipäätään luoteta. Pank

Kuvio 4. 
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Maksuliikenne Espanjan ja Suomen TARGET2-
osajärjestelmän välillä sekä Espanjan 5 vuoden
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2

1. Irlannin valtionlainan luottoriskiltä suojautumisen hinta (vas. asteikko)
2. Suomeen saapuvat maksut (oikea asteikko)
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1
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den velkakriisimaiden (Kreikka, Kyp
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kien luottokelpoisuus on vahvasti kyt

köksissä kotivaltion luottokelpoisuu

teen, sillä pankit ovat riippuvaisia koti

valtion tuesta ajautuessaan ongelmiin. 

Toisaalta pankeilla ei välttämättä ole 

ollut viime aikoina tarvetta lainata 

rahaa toisiltaan, sillä keskuspankit ovat 

myöntäneet pitkäaikaista, jopa kolmen 

vuoden rahoitusta pankeille vakuuksia 

vastaan.  

Pankkien väliset 
yön yli lainat supistuneet 
kriisin aikana

Maksujärjestelmäaineisto sisältää myös 

pankkien toisilleen myöntämien laino

jen katteensiirrot. Näitä tapahtumia ei 

pystytä suoraan erottelemaan muusta 

pankkien välisestä maksuliikenteestä, 

eivätkä osapuolet raportoi  näitä  tieto

ja kattavasti mihinkään rekisteriin. 

Pankkien toisilleen myöntämiä yön yli 

lainoja on kuitenkin pyritty jäljittä

mään ns. Furfinealgoritmin avulla.2 

Algoritmi tunnistaa tapaukset, joissa 

pankki A maksaa pankille B yhtenä päi

vänä x rahayksikköä ja pankki B mak

saa pankille A seuraavana päivänä x 

rahayksikköä ja koron. 

TARGET2 Suomen Pankki osa

järjestelmän aineistosta jäljitetyt yön yli 

lainat on visualisoitu käyttäen Suomen 

Pankin BoFPSS2simulaattorin3 ver

2 Alkuperäinen algoritmi kuvataan artikkelissa 
Furfine (1999) The Microstructure of the Federal 
Funds Market. Financial Markets, Institutions & 
Instruments, 8: 24–44.
3 Suomen Pankin BoFPSS2simulaattorilla maksu
järjestelmien ylläpitäjät pystyvät tarkastelemaan, mitä 
tapahtuisi, jos tietty maksujärjestelmään vaikuttava 
skenaario toteutuisi. Lisäksi simulaattorin verkosto
työkalulla voi visualisoida dataa hyvin yksityiskohtai
sesti tapahtumatyypeittäin, osapuolikohtaisesti ja 
sekunnin murtoosien tarkkuudella. Tämä mahdollis
taa datan perusteellisen analyysin esimerkiksi yleisval
vonnan tarpeisiin. BoFPSS2simulaattori on vapaasti 
saatavilla tutkimuskäyttöön.
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kostotyökalua (kuvio 7). Nuolet osoit

tavat lainanantajan keskuspankista 

lainan ottajan keskuspankkiin, ja viivan 

paksuus on verrannollinen lainojen 

yhteenlaskettuun arvoon. Suomen osa

järjestelmästä myönnetyt lainat on mer

kitty punaisella värillä ja muista maista 

Suomeen myönnetyt lainat sinisellä. 

Suomesta itseensä kääntyvä nuoli ker

too TARGET2 Suomen Pankki osa j är

jestelmän osapuolten toisilleen myöntä

mien yön yli lainojen arvon. Ympyrän 

koko on verrannollinen otto ja anto

lainauksen kokonaisarvoon. Ajanjak

solla 1.7.2008–31.12.2012 TARGET2 

Suomen Pankki osajärjestelmän osa

puolille löytyy algoritmilla eniten rajat 

ylittäviä yön yli laina tapahtumia Sak

Kuvio 7. 

Algoritmilla jäljitetyt yön yli -lainat 1.7.2008–31.12.2012

AT

BE

CY

DE
DKEEES

FI

FR

GR

IE

IT

LT

LU NLLV

PL

PT

SK

san, Hollannin ja Ranskan TARGET2

osajärjestelmien osapuolten kanssa.  

Yön yli lainauksen volyymit ovat 

supistuneet selvästi vuoden 2012 aika

na, erityisesti sen jälkeen, kun keskus

pankkien yötalletuksille maksama kor

ko laskettiin nollaan heinäkuussa 2012. 

Myös vastapuolten lukumäärä on 

vähentynyt. Vuoden 2011 jälkeen algo

ritmi ei tunnista yön yli lainoja Espan

jaan, Kreikkaan, Irlantiin, Kyprokseen 

eikä Portugaliin. Tämä kielii omalta 

osaltaan heikentyneestä luottamuksesta 

pankkien välillä, mikä on johtanut nii

den välisten rahamarkkinoiden hiipu

miseen. Toisaalta keskuspankin myön

tämä pitkäaikainen rahoitus on vähen

tänyt eräiden maiden pankkien tarvetta 

lainata rahaa ulkomailta. TARGET2 

Suomen Pankki osajärjestelmän osa

puolet ovat myöntäneet toisilleen suh

teellisen edullista lainaa koko tarkas

telujakson ajan, mutta lainat joihinkin 

yksittäisiin maihin ovat olleet keski

määrin vieläkin edullisempia. 

Yhteenveto

TARGET2 Suomen Pankki osajärjes

telmän osapuolten ulkomainen maksu

liikenne on vaihdellut jonkin verran 

kriisin aikana. Maksuliikenne velka

kriisin keskiössä olevien maiden pank

kien kanssa on ollut vähäistä, ja maksu

jen arvo on pienentynyt huomattavasti 

kriisin kuluessa. Tämä kertoo paitsi 

talouden aktivisuuden heikkenemisestä 

myös pankkien välisten tapahtumien 

vähentymisestä ja rahamarkkinoiden 

hiipumisesta.

Velkakriisimaiden ongelmat eivät 

tämän tarkastelun perusteella näyttäisi 

välittyvän suoraan Suomen pankkisek
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torille, sillä kokonaisuutena suoria saa

puvia ja lähteviä maksuja velkakriisi

maiden pankkien kanssa on ollut 

vähän. Velkakriisimaihin myönnettyjä 

yön yli lainoiksi sopivia tapahtumia ei 

juurikaan tunnistettu aineistosta vuo

den 2011 jälkeen, joten niistä aiheutu

vaa suoraa luottoriskialtistusta ei näyt

täisi olleen. Ongelmat voisivat kuiten

kin välittyä muiden maksuketjuissa 

mukana olevien maiden kautta tai 

dominoefektin myötä. Tällöin jokin 

kriisimaan osapuoli aiheuttaisi ongel

mia kolmannelle osapuolelle, jolla on 

tiivis yhteys Suomeen, ja näin ongelmat 

leviäisivät täkäläisiin toimijoihin. 

Maksuvirtojen analysointi auttaa 

ymmärtämään pankkien välisiä yhteyk

siä ja erityyppisten maksutapahtumien 

volyymejä ja niiden vastapuolia. Tar

kastelu tukee osaltaan vakausanalyysia 

ja toimii yksittäisten toimijoiden 

tapauk sessa ongelmien suuruusluokkaa 

ja tartuntaalttiutta mittaavana indi

kaattorina. Maksutapahtumia on tär

keää seurata, sillä niiden kehittyminen 

voi paljastaa muutoksia osapuolten 

käyttäytymisessä. Muutokset nähdään 

päivän viiveellä, joten aineisto on huo

mattavasti nopeammin saatavilla kuin 

pankkien tasetiedot.

Asiasanat: maksuliikenne, TARGET2- 

Suomen Pankki -osajärjestelmä, velka-

kriisi, luottoriskinvaihtosopimus, yön 

yli -lainat


