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VASTAPUOLISOPIMUS 

 

1  Sopijapuolet 

Suomen Pankki ja 
 

X-Pankki Oy (Y-tunnus ) 
 

2  Sopimuksen tarkoitus ja soveltamisala 

Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen 127 (2) artiklan mukaisesti 
Euroopan keskuspankkijärjestelmän (EKPJ) perustehtävänä on määritellä ja toteuttaa 
yhteisön rahapolitiikkaa. EKPJ:n perussäännön 12 artiklan mukaisesti Euroopan 
keskuspankin (EKP) neuvosto antaa kansallisia keskuspankkeja sitovia suuntaviivoja ja 
tekee tarvittavat päätökset EKPJ:n tehtävien suorittamiseksi. Perussäännön 14.3 
artiklan mukaan kansalliset keskuspankit ovat erottamaton osa EKPJ:tä ja toimivat 
EKP:n suuntaviivojen ja ohjeiden mukaan. Eurojärjestelmän1 rahapoliittiset operaatiot 
toteutetaan yhdenmukaisin ehdoin kaikissa jäsenvaltioissa. Suomen Pankin 
velvollisuutena on panna EKP:n suuntaviivat kansallisesti täytäntöön. 
 
Tällä sopimuksella vastapuoli sitoutuu noudattamaan Suomen Pankin kanssa 
tekemissään rahapoliittisissa operaatioissa tätä sopimusta sekä kulloinkin voimassa 
olevia Suomen Pankin antamia rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevia 
sääntöjä ja rahapoliittisia operaatioita koskevia erillisiä sopimuksia. Suomen Pankin 
antamat rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevat säännöt pitävät sisällään 
EKP:n antamia suuntaviivoja sekä dokumentin ”Rahapoliittisten operaatioiden ja 
vakuushallinnan toteutus Suomen Pankissa”. Jos Suomen Pankin antamiin 
rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskeviin sääntöihin sisältyvät EKP:n antamat 
suuntaviivat edellyttävät kansallisen keskuspankin soveltavan tiettyjä vaatimuksia 
sopimus- ja sääntelyjärjestelyissään, sovelletaan kyseisiä vaatimuksia tässä 
sopimussuhteessa.  Suomen Pankin antamat rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia 
koskevat säännöt löytyvät internetsivustolta. 2 

 
Lisäksi vastapuolen tulee noudattaa EKP:n antamia päätöksiä ja asetuksia, jotka ovat 
suoraan sovellettavaa oikeutta. 
 

                                                        
1  Eurojärjestelmä-ilmaisua käytetään siitä kokoonpanosta, jossa EKPJ suorittaa perustehtäviään. Eurojärjestelmän muodostavat EKP 

sekä niiden jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit, jotka ovat ottaneet käyttöön yhteisen rahan Euroopan unionin toiminnasta 
tehdyn sopimuksen mukaisesti. 

 
2   https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/ohjeet-ja-saannot/suomen-pankin-saannot-vastapuolille-
ja-asiakkaille/ 

https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/ohjeet-ja-saannot/suomen-pankin-saannot-vastapuolille-ja-asiakkaille/
https://www.suomenpankki.fi/fi/media-ja-julkaisut/julkaisut/ohjeet-ja-saannot/suomen-pankin-saannot-vastapuolille-ja-asiakkaille/


     2 (4) 
     

    
   
    
 Salassa pidettävä JulkL24 § 20 k 
    
   
   

 
 

Suomen Pankki määrittelee erikseen, mihin operaatioihin se eri vastapuolten kanssa 
ryhtyy. 

3    Oikeus muuttaa sopimusta ja sääntöjä 

EKP voi yksipuolisesti muuttaa Suomen Pankin antamiin rahapoliittisia operaatioita ja 
vakuuksia koskeviin sääntöihin kuuluvia suuntaviivoja omilla päätöksillään. EKP:n 
suuntaviivoja ja niiden muutoksia sovelletaan kussakin säädöksessä määritellystä 
ajankohdasta lukien. 
 
Suomen Pankilla on yksipuolisesti oikeus muuttaa antamaansa ohjeistusta, joka on osa 
Suomen Pankin antamia rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevia sääntöjä.  

 
Vastapuolelle ilmoitetaan sääntöjen muutoksista sähköisesti. Muutokset tulevat 
voimaan ilmoituksessa mainittuna määräpäivänä. 

4     Velvoitteiden laiminlyöntitilanteen johdosta ja varovaisuussyistä  
(grounds of prudence) käytettävät keinot 

Suomen Pankin antamissa rahapoliittisia operaatioita ja vakuuksia koskevissa 
säännöissä määritellään velvoitteiden laiminlyöntitilanteet sekä niiden seuraukset. 
Vastapuoli sitoutuu suorittamaan sille Suomen Pankin antamiin rahapoliittisia 
operaatioita ja vakuuksia koskeviin sääntöihin sisältyvien EKP:n suuntaviivojen 
mukaiset seuraamukset.  
 
Suomen Pankilla on velvoitteiden laiminlyöntitilanteen johdosta tai varovaisuussyistä 
oikeus käyttää seuraavia keinoja: 
 
a) sulkea vastapuoli tilapäisesti, osittain tai kokonaan pois avomarkkinaoperaatioista, 
b) sulkea vastapuoli tilapäisesti, osittain tai kokonaan pois eurojärjestelmän 

maksuvalmiusjärjestelmästä, 
c) päättää kaikki avoinna olevat sopimukset ja operaatiot, 
d) vaatia erääntymättömiä tai ehdollisia saamisia suoritettavaksi nopeutetusti, 
e) käyttää vastapuolen Suomen Pankissa olevia talletuksia kyseiseltä vastapuolelta olevien 

saamisten kuittaamiseen, 
f) keskeyttää kyseistä vastapuolta kohtaan olevien velvoitteiden täyttäminen siihen saakka, 

kunnes vastapuolelta oleva saaminen on maksettu. 
 
Suomen Pankki voi velvoitteiden laiminlyöntitilanteen johdosta vaatia viivästyskorkoa 
ja korvausta niistä vahingoista, joita vastapuolen laiminlyönnistä on aiheutunut. 
 
Suomen Pankilla on varovaisuussyistä oikeus hylätä omaisuuserät, joita vastapuoli on 
toimittanut vakuudeksi eurojärjestelmän luotto-operaatioita varten, rajoittaa niiden 
käyttöä tai soveltaa niihin lisäaliarvostusta. 
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5  Sopimuksen suhde muihin sopimuksiin 

Vastapuolella ei ole oikeutta siirtää tätä sopimusta toiselle.  
 
Vastapuolen kanssa tehdään vakuuksien panttauksesta panttaussopimukset. 
Rahapoliittisista operaatioista voidaan tehdä vastapuolen kanssa myös erillisiä 
sopimuksia.  
 

6  Irtisanominen 

Osapuolet voivat irtisanoa tämän sopimuksen päättymään yhden (1) kuukauden 
kuluttua irtisanomisesta. Irtisanomisajan päättymisestä huolimatta sopimusta 
noudatetaan sopijapuolten välillä siihen asti, kunnes avoinna olevat rahapoliittiset 
operaatiot päättyvät.  
  
Edellä mainituista irtisanomisajoista huolimatta Suomen Pankilla on oikeus sulkea 
vastapuoli rahapoliittisten operaatioiden ulkopuolelle varovaisuussyistä tai sen tultua 
asetetuksi kriisinhallintoon taikka siitä syystä, että vastapuoli laiminlyö velvoitteensa 
Suomen Pankkia kohtaan vakavasti tai jatkuvasti. 
 
Suomen Pankki ei ole velvollinen maksamaan vastapuolelle vahingonkorvauksia niistä 
mahdollisista seuraamuksista, joita vastapuolelle voi aiheutua sopimuksen purkamisen 
tai irtisanomisen perusteella. 
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7  Sovellettava laki ja oikeuspaikka 

Tähän vastapuolisopimukseen sovelletaan Suomen lakia. 
 
Tästä sopimuksesta aiheutuvat riitaisuudet ratkaistaan ensi asteena Helsingin 
käräjäoikeudessa. 
 
Tämä sopimus tulee voimaan……. 
 
Sopimusta on laadittu kaksi samasanaista kappaletta yksi kummallekin sopijapuolelle. 
 
Helsingissä____________ kuuta  
 
 
SUOMEN PANKKI 
 
_______________________ _______________________ 
 
 
XXXXXX____________ kuuta  
 
 
 
XXXXXX  
 
_______________________ _______________________ 
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