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T2S-KÄYTTÖÄ VARTEN VARATUN RAHATILIN (T2S-DCA-TILI) AVAAMISTA JA
HALLINNOINTIA TARGET2- SUOMEN PANKKI -JÄRJESTELMÄSSÄ KOSKEVAT
SÄÄNNÖT
I OSASTO - YLEISSÄÄNNÖKSET
1 artikla Määritelmät
Näissä yhdenmukaistetuissa säännöissä (jäljempänä säännöt) sovelletaan seuraavia määritelmiä:
’A2A:lla’ (A2A) tai ‘sovellus-sovellus -toimintatavalla’ (application-to-application) toimintatapaa, joka antaa DCA-tilin haltijalle mahdollisuuden vaihtaa tietoja T2S-alustan ohjelmistosovellusten kanssa,
’automaattisella vakuustoiminnolla’ (auto-collateralisation) euroalueen kansallisen keskuspankin keskuspankkirahassa myöntämää päivänsisäistä luottoa, joka syntyy, kun DCA-tilin
haltijan varat eivät riitä arvopaperitapahtumien katteensiirtoon, jolloin tällaisen päivänsisäisen
luoton vakuutena ovat joko ostettavat arvopaperit (arvopaperivirtoihin kohdistuva vakuus) tai
arvopaperit, jotka jo ovat DCA-tilin haltijan hallussa (arvopaperikantaan kohdistuva vakuus).
Automaattinen vakuustoimintotransaktio koostuu kahdesta erillisestä transaktiosta eli transaktiosta, jolla automaattinen vakuustoiminto myönnetään, ja transaktiosta, jolla vakuus palautetaan. Se voi lisäksi sisältää mahdollisen kolmannen transaktion, jolla vakuus siirretään. Sovellettaessa 16 artiklaa nämä kolme transaktiota katsotaan kirjatuiksi järjestelmään ja niiden katsotaan tulevan peruuttamattomiksi samaan aikaan kuin transaktio, jolla automaattinen vakuustoiminto myönnettiin, tulee peruuttamattomaksi, (Muutos 15.4.2016)
’BIC-koodilla’ (Business Identifier Code, BIC) ISO-standardin nro 9632 mukaista tunnusta,
’ennalta määritettyä likviditeetin siirtoa koskevalla toimeksiannolla’ (predefined liquidity
transfer order) ohjetta, jonka mukaan DCA-tililtä on siirrettävä tietty määrä varoja PM-tilille ja
joka on suoritettava vain kerran tiettyyn aikaan tai tietyn tapahtuman yhteydessä,
’erityisellä erääntymistilanteella’ (event of default) mitä tahansa tulevaa tai käsillä olevaa
tilannetta, joka saattaisi vaarantaa osallistujan kyvyn täyttää näiden sääntöjen tai osallistujan
ja Suomen Pankin taikka muun keskuspankin väliseen suhteeseen sovellettavien muiden
sääntöjen mukaiset velvoitteensa; tällaisia tilanteita ovat
a) tilanne, jossa osallistuja ei enää täytä 5 artiklassa vahvistettuja pääsyehtoja tai 6 artiklan 1 kohdan a alakohdan i alakohdan vaatimuksia;
b) osallistujaa koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen;
c) edellä b alakohdassa tarkoitettua menettelyä koskeva hakemus on pantu vireille;
d) osallistujan antama kirjallinen ilmoitus, jonka mukaan se on kyvytön maksamaan velkansa tai osan niistä taikka täyttämään päivänsisäiseen luottoon liittyvät velvoitteensa;
e) osallistujan velkojiensa kanssa tekemä vapaaehtoinen yleinen sopimus tai järjestely;
f)

tilanne, jossa osallistuja on tai sen keskuspankki katsoo sen olevan maksukyvytön tai
kykenemätön maksamaan velkansa;

g) tilanne, jossa osallistujan PM-tilin, T2S-DCA-tilin tai TIPS-DCA-tilin saldo taikka osallistujan varat tai olennainen osa niistä on varojen jäädyttämistä koskevan päätöksen,
ulosmittauksen, takavarikon tai minkä tahansa muun menettelyn kohteena, jonka tarkoituksena on suojata yleistä etua tai osallistujan velkojien oikeuksia, (Muutos
30.11.2018)
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h) tilanne, jossa osallistujan osallistuminen johonkin toiseen TARGET2-järjestelmän osajärjestelmään ja/tai liitännäisjärjestelmään on keskeytetty tai irtisanottu,
i)

tilanne, jossa olennainen tiedonanto tai muu sopimusta edeltävä ilmoitus, jonka yhteisö on antanut tai jonka yhteisön katsotaan sovellettavan lain mukaan antaneen, on
virheellinen tai ei vastaa totuutta, tai

j)

osallistujan omaisuuden tai sen olennaisen osan luovutus.

’euroalueen kansallisella keskuspankilla’ (euro area NCB) sellaisen jäsenvaltion kansallista keskuspankkia, jonka rahayksikkö on euro,
’eurojärjestelmän keskuspankilla’ (Eurosystem CB) Euroopan keskuspankkia (EKP) tai euroalueen kansallista keskuspankkia,
’ICM:n viestillä’ (ICM broadcast message) tietoja, jotka saatetaan ICM:n välityksellä samanaikaisesti kaikkien PM-tilien haltijoiden tai tietyn osallistujaryhmän saataville, (Muutos

30.11.2018)

’ISO-maatunnuksella’ (ISO country code) ISO-standardin nro 3166-1 mukaista tunnusta,
’kelpoisuuslausunnolla’ (capacity opinion) osallistujakohtaista lausuntoa, johon sisältyy arviointi osallistujan oikeudellisesta kelpoisuudesta tulla velvoitetuksi ja täyttää velvoitteensa näiden sääntöjen mukaisesti,
’keskuspankeilla’ (central banks) eurojärjestelmän keskuspankkeja ja liitettyjä kansallisia
keskuspankkeja,
’kirjaamattomalla maksumääräyksellä’ (non-settled payment order) maksumääräystä, jota
ei ole kirjattu samana pankkipäivänä, jona se on hyväksytty,
’käytettävissä olevalla likviditeetillä’ (available liquidity) DCA-tilin hyvityssaldoa, josta on
vähennetty käsiteltyjen likviditeetin varausten tai jäädytettyjen varojen määrä,
’liitetyllä kansallisella keskuspankilla’ (connected NCB) muuta kansallista keskuspankkia,
joka on liitetty TARGET2-järjestelmään erillisen sopimuksen perusteella, kuin eurojärjestelmän keskuspankkia,
‘likviditeetin mukautuksella’ (liquidity adjustment) DCA-tilin haltijan osallistuvalle arvopaperikeskukselleen tai Suomen Pankille erityisellä sopimusjärjestelyllä, josta on laadittu asianmukaiset asiakirjat ja joka on rekisteröity perustietoihin, antamaa lupaa aloittaa likviditeetin siirto
DCA-tilin ja PM-tilin välillä tai kahden DCA-tilin välillä,
'likviditeetin siirtoa DCA-tililtä DCA-tilille koskevalla toimeksiannolla' (DCA to DCA liquidity transfer order) ohjetta, jonka mukaan tietty määrä varoja on siirrettävä (i) DCA-tililtä
DCA-tilille, joka on liitetty samaan pääasiallisesti käytettävään PM-tiliin tai (ii) DCA-tililtä toiselle saman oikeushenkilön hallussa olevalle DCA-tilille,
’likviditeetin siirtoa DCA-tililtä PM-tilille koskevalla toimeksiannolla’ (DCA to PM liquidity
transfer order) ohjetta, jonka mukaan tietty määrä varoja on siirrettävä DCA-tililtä PM-tilille,
'likviditeetin siirtoa PM-tililtä DCA-tilille koskevalla toimeksiannolla' (PM to DCA liquidity
transfer order) ohjetta, jonka mukaan tietty määrä varoja on siirrettävä PM-tililtä DCA-tilille,
’likviditeetin siirtoa PM-tililtä TIPS-DCA-tilille koskevalla toimeksiannolla’ (PM to TIPS
DCA liquidity transfer order) ohjetta, jonka mukaan tietty määrä varoja on siirrettävä PM-tililtä
TIPS-DCA-tilille, (Muutos 30.11.2018)
’likviditeetin siirtoa TIPS-DCA-tililtä PM-tilille koskevalla toimeksiannolla’ (TIPS DCA to
PM liquidity transfer order) ohjetta, jonka mukaan tietty määrä varoja on siirrettävä TIPS-DCAtililtä PM-tilille, (Muutos 30.11.2018)
’likviditeetin siirtoa TIPS-DCA-tililtä TIPS-liitännäisjärjestelmän tekniselle tilille koskevalla toimeksiannolla’ (TIPS DCA to TIPS AS technical account liquidity transfer order) määräystä siirtää tietty määrä varoja TIPS-DCA-tililtä TIPS-liitännäisjärjestelmän tekniselle tilille
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TIPS-DCA-tilin haltijan position (tai liitännäisjärjestelmän muun osallistujan position) rahoittamiseksi liitännäisjärjestelmän kirjanpidossa, (Muutos 21.11.2021)
’likviditeetin siirtoa TIPS-liitännäisjärjestelmän tekniseltä tililtä TIPS-DCA-tilille koskevalla toimeksiannolla’ (TIPS AS technical account to TIPS DCA liquidity transfer order) määräystä siirtää tietty määrä varoja TIPS-liitännäisjärjestelmän tekniseltä tililtä TIPS-DCA-tilille
TIPS-DCA-tilin haltijan position (tai liitännäisjärjestelmän muun osallistujan position) pienentämiseksi kyseisellä määrällä liitännäisjärjestelmän kirjanpidossa (Muutos 21.11.2021)
’luottolaitoksella’ (credit institution) joko a) Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen
(EU) N:o 575/2013 1 4 artiklan 1 kohdan 1 alakohdan määritelmän mukaista toimivaltaisen viranomaisen valvonnan alaista luottolaitosta tai b) perussopimuksen 123 artiklan 2 kohdassa
tarkoitettua, toimivaltaisen viranomaisen suorittamaa valvontaa vastaavan tarkastusmenettelyn alaista muuta luottolaitosta,
’maksajalla’ (payer) TARGET2-osallistujaa, jonka T2S-DCA-tiliä veloitetaan maksumääräyksen kirjauksen perusteella, paitsi silloin, kun sitä käytetään näiden sääntöjen 28 artiklassa,
’maksumoduulilla (PM)’ SSP:n moduulia, jossa TARGET2-osallistujien maksut kirjataan PMtileille,
’maksumääräyksellä’ (payment order) likviditeetin siirtoa T2S-DCA-tililtä PM-tilille, PM-tililtä
T2S-DCA-tilille tai T2S-DCA-tililtä T2S-DCA-tilille koskevaa toimeksiantoa, ’maksunsaajalla’
(payee) TARGET2-osallistujaa, jonka T2S-DCA-tiliä hyvitetään maksumääräyksen kirjauksen
perusteella, paitsi silloin, kun sitä käytetään näiden sääntöjen 28 artiklassa,
’maksukyvyttömyysmenettelyllä’ (insolvency proceedings) Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 98/26/EY 2 2 artiklan j alakohdassa tarkoitettua maksukyvyttömyysmenettelyä,
‘neljällä keskuspankilla’ (4CBs) Deutsche Bundesbankia, Banque de Francea, Banca d’Italiaa ja Banco de Españaa keskuspankkeina, jotka rakentavat T2S-alustan ja operoivat sitä
eurojärjestelmän hyväksi,
’osallistujalla' (participant) tai 'suoralla osallistujalla' (direct participant) yhteisöä, jolla on
ainakin yksi PM-tili (PM-tilin haltija) ja/tai yksi T2S-käyttöä varten varattu rahatili (T2S-DCAtilin haltija) ja/tai yksi TIPS-käyttöä varten varattu rahatili (TIPS-DCA-tilin haltija) jossain eurojärjestelmän keskuspankissa, (Muutos 30.11.2018)
’osallistumisen keskeyttämisellä’ (suspension) osallistujan oikeuksien ja velvoitteiden jäädyttämistä väliaikaisesti Suomen Pankin määrittelemäksi ajanjaksoksi,
‘osallistuvalla arvopaperikeskuksella’ (participating Central Securities Depository) arvopaperikeskusta, joka on allekirjoittanut T2S-puitesopimuksen,
’palautuspyynnöllä’ (recall request) TIPS-DCA-tilin haltijan lähettämää sanomaa, jossa pyydetään kirjatun pikamaksumääräyksen palauttamista, SEPA-pikatilisiirtojen sääntökirjan mukaisesti, (Muutos 30.11.2018)
’palautuspyynnön hyväksymisellä’ (positive recall answer) SEPA-pikatilisiirtojen sääntökirjan mukaista maksumääräystä, jonka panee vireille palautuspyynnön vastaanottaja vastauksena palautuspyyntöön ja joka koituu kyseisen palautuspyynnön lähettäjän hyväksi, (Muutos

30.11.2018)

’pankkipäivällä’ (business day) tai ’TARGET2-pankkipäivällä’ (TARGET2 business day)
mitä tahansa päivää, jona TARGET2 on liitteen V mukaisesti avoinna maksumääräysten kirjausta varten, (Muutos 30.11.2018)

1
2

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 575/2013, annettu 26 päivänä kesäkuuta 2013, luottolaitosten ja sijoituspalveluyritysten vakavaraisuusvaatimuksista ja asetuksen (EU) N:o 648/2012 muuttamisesta (EUVL
L 176, 27.6.2013, s. 1).
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 98/26/EY, annettu 19 päivänä toukokuuta 1998, selvityksen lopullisuudesta maksujärjestelmissä ja arvopaperien selvitysjärjestelmissä (EYVL L 166, 11.6.1998, s. 45).
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’perustiedoilla’ (static data) tietylle T2S-DCA-tilin haltijalle tai keskuspankille ominaisia sellaisia liiketoiminnan kohteita T2S:ssä, jotka ovat kyseisen T2S-DCA-tilin haltijan tai keskuspankin omistuksessa ja joiden osalta T2S edellyttää kyseiseen T2S-DCA-tilin haltijaan tai keskuspankkiin liittyvien tapahtumatietojen käsittelyä,
’perustietolomakkeella’ (static data collection form) lomaketta, jonka Suomen Pankki on kehittänyt TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän palveluja hakevien rekisteröimiseksi
sekä tällaisiin palveluihin liittyvien muutosten rekisteröimiseksi,
’pikamaksumääräyksellä’ (instant payment order) Euroopan maksuneuvoston SEPApikatilisiirtojen sääntökirjan (European Payments Council’s SEPA Instant Credit Transfer
schmeme) mukaista maksumääräystä, joka voidaan toteuttaa vuoden minä tahansa kalenteripäivänä mihin tahansa kellonaikaan siten, että se käsitellään ja siitä ilmoitetaan maksajalle
välittömästi tai lähes välittömästi, ja joka käsittää i) TIPS-DCA-tililtä TIPS-DCA-tilille tehdyt pikamaksumääräykset, ii) TIPS-DCA-tililtä TIPS-liitännäisjärjestelmän tekniselle tilille tehdyt pikamaksumääräykset, iii) TIPS-liitännäisjärjestelmän tekniseltä tililtä TIPS-DCA-tilille tehdyt pikamaksumääräykset ja iv) TIPS-liitännäisjärjestelmän tekniseltä tililtä TIPSliitännäisjärjestelmän tekniselle tilille tehdyt pikamaksumääräykset;”; (Muutos 21.11.2021)
’PM-tilillä’ (Main PM account) PM-tiliä, johon T2S-DCA-tili on liitetty ja jolle mahdollinen jäljellä oleva saldo automaattisesti kotiutetaan pankkipäivän päättyessä, (Muutos 15.4.2016)
’pysyvällä likviditeetin siirtotoimeksiannolla’ (standing liquidity transfer order) ohjetta,
jonka mukaan tietty määrä käteistä rahaa tai ‘kaikki käteinen raha’, joka on saatavilla T2S:n
T2S-DCA-tilillä, on siirrettävä T2S-DCA-tililtä PM-tilille ja joka on suoritettava toistuvasti tiettyyn aikaan tai tietyn tapahtuman yhteydessä T2S:n prosessointisyklin aikana, kunnes toimeksianto kumotaan tai voimassaoloaika päättyy,
'pääasiallisesti käytettävällä PM-tilillä' (main PM account) PM-tiliä, johon T2S-DCA-tili on
liitetty ja jolle mahdollinen jäljellä oleva saldo automaattisesti kotiutetaan pankkipäivän päättyessä,
’reaaliaikaisella bruttomaksutavalla’ (real-time gross settlement) reaaliaikaista maksumääräysten käsittelyä ja katteensiirtoa tapahtuma tapahtumalta -periaatteella.
'sijoituspalveluyrityksellä' (investment firm) sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 13 §:n 1
kohdassa tarkoitettua sijoituspalveluyritystä, lukuun ottamatta sijoituspalvelulain 1 luvun 2
§:ssä ja 3 §:ssä mainittuja laitoksia, edellyttäen että kyseisellä sijoituspalveluyrityksellä on
a) direktiivin 2014/65/EU mukaisesti toimivaltaiseksi nimetyn viranomaisen antama toimilupa ja että se on tämän viranomaisen valvonnan alainen, ja
b) oikeus harjoittaa sijoituspalvelulain 1 luvun 15 §:n 2, 3, 6 ja 7 kohdissa mainittuja toimintoja (Muutos 17.11.2019)
‘sivukonttorilla’ (branch) asetuksen (EU) N:o 575/2013 4 artiklan 1 kohdan 17 alakohdan
määritelmän mukaista sivukonttoria,
’SSP:n tarjoavilla kansallisilla keskuspankeilla’ (SSP-providing NCBs) Deutsche Bundesbankia, Banque de Francea ja Banca d’Italiaa keskuspankkeina, jotka rakentavat SSP:n ja
operoivat sitä eurojärjestelmän hyväksi,
‘T2S GUI –moduulilla’ (T2S GUI) T2S-alustan moduulia, jonka ansiosta T2S-DCA-tilien haltijoilla on mahdollisuus saada reaaliaikaisia tietoja ja antaa maksumääräyksiä,
’T2S-käyttöä varten varatulla rahatilillä’ (T2S Dedicated Cash Account, T2S DCA) tai ’T2SDCA-tilillä’ T2S-DCA-tilin haltijalla olevaa tiliä, joka on avattu TARGET2- Suomen Pankki osajärjestelmässä ja jota käytetään arvopaperitapahtumien katteensiirtoon T2S-järjestelmässä liittyviin käteismaksuihin, (Muutos 30.11.2018)
‘T2S:n yksilöivällä nimellä’ (T2S Distinguished Name tai T2S DN) T2S-alustan verkko-osoitetta, joka on sisällytettävä kaikkiin järjestelmälle tarkoitettuihin sanomiin,
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’TARGET2:lla tai TARGET2-järjestelmällä’ (TARGET2) kaikkien keskuspankkien
TARGET2-osajärjestelmien muodostamaa kokonaisuutta,
’TARGET2-järjestelmän teknisellä toimintahäiriöllä’ (technical malfunction of TARGET2)
vaikeuksia, puutteita tai vikoja asianomaisen TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän
käyttämässä teknisessä infrastruktuurissa ja/tai tietokonejärjestelmissä, mukaan lukien SSP
tai T2S-alusta, taikka mitä tahansa muuta tapahtumaa, jonka johdosta maksujen käsittely ja
kirjaaminen samana pankkipäivänä asianomaisessa TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmässä on mahdotonta, (Muutos 30.11.2018)
’TARGET2-osajärjestelmällä’ (TARGET2 component system) mitä tahansa keskuspankin
reaaliaikaista bruttomaksujärjestelmää (RTGS), joka muodostaa osan TARGET2järjestelmästä,
’TARGET2-osallistujalla’ (TARGET2 participant) minkä tahansa TARGET2-osajärjestelmän
osallistujaa,
’TARGET-pikamaksupalvelulla (TIPS)’ (TARGET Instant Payment Settlement (TIPS) service) pikamaksumääräysten katteensiirtoa keskuspankkirahassa TIPS-laitealustalla, (Muutos
30.11.2018)

‘TARGET2-Securities-hankkeella’ (T2S)’ (TARGET2-Securities (T2S)) tai T2S-alustalla
(T2S Platform) laitteiden, ohjelmistojen ja muiden teknisen infrastruktuurin osien kokonaisuutta, jonka välityksellä eurojärjestelmä tarjoaa osallistuville arvopaperikeskuksille ja eurojärjestelmän keskuspankeille palveluja, jotka mahdollistavat arvopaperitapahtumien katteensiirron perustoimintoja keskuspankkirahassa puolueettomasti ja yli kansallisten rajojen toimitus
maksua vastaan -periaatteella,
’TARGET2- Suomen Pankki –osajärjestelmällä’ (TARGET2- Suomen Pankki) Suomen
Pankin TARGET2-osajärjestelmää,
’TARGET2-verkkopalvelujen tarjoajalla’ (TARGET2 network service provider) toimittajaa,
joka tarjoaa EKP:n neuvoston nimeämänä TARGET2-järjestelmässä tietokoneohjattuja verkkoyhteyksiä maksusanomien lähettämistä varten,
’tieto ja kontrollimoduulilla’ (Information and Control Module, ICM) SSP:n moduulia, jolla
PM-tilien haltijat saavat ajantasaista tietoa ja voivat tehdä likviditeetin siirtotoimeksiantoja,
kontrolloida likviditeettiä sekä tehdä tarvittaessa varajärjestelymaksuja tai antaa maksumääräyksiä varamenettelyjärjestelmään häiriötilanteessa, (Muutos 17.11.2019)
’TIPS-käyttöä varten varatulla rahatilillä’ (TIPS Dedicated Cash Account, TIPS DCA) tai ’TIPS-DCAtilillä’ TIPS-DCA-tilin haltijalla olevaa tiliä, joka on avattu TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmässä
ja jota käytetään pikamaksupalvelujen tarjoamiseen asiakkaille, (Muutos 30.11.2018)

’TIPS-laitealustalla’ (TIPS Platform) TIPS-laitealustan tarjoavien kansallisten keskuspankkien tarjoamaa yhden yhteisen teknisen laitealustan infrastruktuuria, (Muutos 30.11.2018)
’TIPS-laitealustan tarjoavilla kansallisilla keskuspankeilla’ (TIPS Platform-providing
NCBs) Deutsche Bundesbankia, Banco de Españaa, Banque de Francea ja Banca d’Italiaa
keskuspankkeina, jotka rakentavat TIPS-laitealustan ja operoivat sitä eurojärjestelmän hyväksi, (Muutos 30.11.2018)
’TIPS-liitännäisjärjestelmän teknisellä tilillä’(TIPS ancillary system technical account) tiliä,
jota liitännäisjärjestelmä tai keskuspankki pitää liitännäisjärjestelmän puolesta keskuspankin
TARGET2-osajärjestelmässä liitännäisjärjestelmän käytössä ja jota liitännäisjärjestelmä voi
käyttää suorittaakseen pikamaksut omassa kirjanpidossaan, (Muutos 21.11.2021)
‘U2A:lla’ (U2A) tai ‘käyttäjä-sovellus -toimintatavalla’ (user-to-application) toimintatapaa,
joka antaa T2S-DCA-tilin haltijalle mahdollisuuden vaihtaa tietoja T2S-alustan ohjelmistosovellusten kanssa graafisen käyttöliittymän välityksellä.
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'varamenettelyjärjestelmällä' SSP:n toimintoa, jonka avulla käsitellään erittäin tärkeitä ja tärkeitä maksuja häiriötilanteissa, (Muutos 17.11.2019)
’verkkopalvelujen tarjoajalla’ (Network Service Provider (NSP)) yritystä, jolle on myönnetty
oikeus tarjota eurojärjestelmässä yhteyspalveluja eurojärjestelmän markkinainfrastruktuurien
keskitetyn yhteyden (Eurosystem Single Market Infrastructure Gateway) kautta. (Muutos
21.11.2021)

’välitöntä likviditeetin siirtoa koskevalla toimeksiannolla’ (immediate liquidity transfer order) likviditeetin siirtoa T2S-DCA-tililtä PM-tilille, PM-tililtä T2S-DCA-tilille tai T2S-DCA-tililtä
T2S-DCA-tilille reaaliajassa kyseisen toimeksiannon vastaanottohetkellä koskevaa toimeksiantoa,
’yhteisellä jaettavalla laitealustalla’ (Single Shared Platform, SSP) SSP:n tarjoavien kansallisten keskuspankkien tarjoamaa yhden yhteisen teknisen laitealustan infrastruktuuria,
2 artikla

Soveltamisala
Nämä säännöt koskevat asianomaisen euroalueen kansallisen keskuspankin ja sen T2SDCA-tilin haltijan välistä suhdetta siltä osin kuin kyseessä on T2S-DCA-tilin avaaminen ja hallinnointi.

3 artikla

Liitteet
Seuraavat liitteet ovat näiden sääntöjen erottamaton osa:
Liite I: T2S-käyttöä varten varattujen rahatilien ominaisuudet – tekniset määrittelyt,
Liite II: TARGET2:n korvausjärjestelmä T2S-DCA-tilien avaamisen ja hallinnoinnin osalta,
Liite III: Kelpoisuus- ja maalausuntoja koskevat ohjeet,
Liite IV: Toiminnan jatkuvuus ja varajärjestelyt,
Liite V: Aikataulu,
Liite VI: Maksutaulukko.
Jos minkä tahansa liitteen ja näiden sääntöjen minkä tahansa muun säännöksen sisällön välillä
havaitaan ristiriitoja tai epäjohdonmukaisuuksia, sovelletaan jälkimmäistä.

4 artikla

TARGET2-järjestelmän yleiskuvaus
TARGET2-järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen bruttomaksutavan euromääräisille maksuille siten, että maksu suoritetaan keskuspankkirahassa PM-tilien, arvopaperitransaktioita varten
käytettävien T2S-DCA-tilien ja pikamaksuja varten käytettävien TIPS-DCA-tilien välillä.
Seuraavat tapahtumat käsitellään TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmässä:
(a) suoraan eurojärjestelmän rahapoliittisiin operaatioihin perustuvat tai niiden yhteydessä suoritettavat tapahtumat,
(b) eurojärjestelmään liittyvien valuuttakauppojen euromääräisten siirtojen kirjaaminen,
(c) rajat ylittävien suurten maksujen nettoutusjärjestelmien tapahtumiin perustuvien euromääräisten siirtojen kirjaaminen,
(d) eurolla selvitettävien vähittäismaksujärjestelmien tapahtumiin perustuvien euromääräisten siirtojen kirjaaminen tapauksissa, joissa kyseisiin maksujärjestelmiin liittyy systeemiriski,
(e) arvopaperitapahtumien käteismaksujen kirjaaminen,
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(f)
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likviditeetin siirtoa T2S-DCA-tililtä T2S-DCA-tilille koskevat toimeksiannot, likviditeetin
siirtoa T2S-DCA-tililtä PM-tilille koskevat toimeksiannot ja likviditeetin siirtoa PM-tililtä
T2S-DCA-tilille koskevat toimeksiannot,
fa) pikamaksumääräykset,
fb) palautuspyyntöjen hyväksymiset,
fc)

likviditeetin siirtoa TIPS-DCA-tililtä PM-tilille koskevat toimeksiannot ja likviditeetin siirtoa PM-tililtä TIPS-DCA-tilille koskevat toimeksiannot,

fd) likviditeetin siirtoa TIPS-DCA-tililtä TIPS-liitännäisjärjestelmän tekniselle tilille
koskeva toimeksianto ja likviditeetin siirtoa TIPS-liitännäisjärjestelmän tekniseltä
tililtä TIPS-DCA-tilille koskeva toimeksianto; ja; (muutos 21.11.2021)
g)

muut TARGET2-osallistujille osoitetut euromääräiset transaktiot.
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TARGET2-järjestelmä tarjoaa reaaliaikaisen bruttomaksutavan euromääräisille maksuille siten, että maksu suoritetaan keskuspankkirahassa PM-tilien, T2S-DCA-tilien ja TIPS-DCA-tilien
välillä. TARGET2 on perustettu SSP:lle, jolla se myös toimii ja jonka välityksellä maksumääräykset lähetetään ja käsitellään ja maksut lopulta vastaanotetaan teknisesti samalla tavalla.
T2S-DCA-tilit toimivat teknisesti siten, että TARGET2 on perustettu teknisesti T2S-laitealustalle, jolla se myös toimii. Teknisesti TIPS-DCA-tilit ja TIPS-liitännäisjärjestelmän tekniset tilit
toimivat siten, että TARGET2 on perustettu teknisesti TIPS-laitealustalle, jolla se myös toimii.
Suomen Pankki on näissä säännöissä tarkoitettu palvelujen tarjoaja. SSP:n tarjoavien kansallisten keskuspankkien ja neljän keskuspankin (4CB) toimenpiteet ja laiminlyönnit katsotaan
Suomen Pankin toimenpiteiksi ja laiminlyönneiksi, joista se vastaa 21 artiklan mukaisesti. Näiden sääntöjen mukainen osallistuminen ei synnytä sopimussuhdetta T2S-DCA-tilien haltijoiden
ja SSP:n tarjoavien kansallisten keskuspankkien tai neljän keskuspankin välille, jos viimeksi
mainitut toimivat tässä ominaisuudessa. Näiden sääntöjen mukaisiin palveluihin liittyvät toimeksiannot, ohjeet, sanomat ja tiedot, jotka T2S-DCA-tilin haltija vastaanottaa SSP:ltä tai T2Slaitealustalta tai lähettää SSP:lle tai T2S-laitealustalle, katsotaan saaduiksi Suomen Pankilta
tai lähetetyiksi Suomen Pankille. (Muutos 21.11.2021)
TARGET2-järjestelmä muodostuu juridisesti kaikkien TARGET-osajärjestelmien muodostamista moninaisista maksujärjestelmistä, jotka ovat ”järjestelmiä” niiden kansallisten oikeussääntöjen mukaan, joilla direktiivi 98/26/EY pannaan täytäntöön. TARGET2- Suomen Pankki osajärjestelmä on eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain (1084/1999) mukainen ”järjestelmä”.
TARGET2-järjestelmään osallistutaan osallistumalla johonkin TARGET2-osajärjestelmään.
Näissä säännöissä määritellään TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän T2S-DCA-tilien
haltijoiden ja Suomen Pankin keskinäiset oikeudet ja velvollisuudet. Maksumääräysten käsittelyä koskevat säännöt (IV osasto ja liite I) koskevat kaikkia minkä tahansa T2S-DCA-tilin haltijan lähettämiä maksumääräyksiä ja vastaanottamia maksuja. (Muutos 30.11.2018)
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II OSASTO - OSALLISTUMINEN
5 artikla

Järjestelmän pääsyehdot
Seuraavan tyyppiset yhteisöt voivat olla hakemuksesta TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän T2S-DCA-tilien haltijoita:
a) unionissa tai ETA:ssa perustetut luottolaitokset myös silloin, kun ne toimivat unionissa tai ETA:ssa perustetun sivukonttorin välityksellä, (Muutos 30.11.2018)
b) ETA:n ulkopuolella perustetut luottolaitokset edellyttäen, että ne toimivat unionissa
tai ETA:ssa perustetun sivukonttorin välityksellä,
c) jäsenvaltioiden kansalliset keskuspankit ja EKP,
sillä edellytyksellä, että a ja b alakohdassa tarkoitetut yhteisöt eivät ole Euroopan unionin neuvoston tai jäsenvaltioiden hyväksymien sellaisten rajoittavien toimenpiteiden kohteena, joista
säädetään perussopimuksen 65 artiklan 1 kohdan b alakohdassa, 75 artiklassa tai 215 artiklassa ja joiden täytäntöönpano ei Suomen Pankin mielestä, sen ilmoitettua asiasta EKP:lle, ole
sovitettavissa yhteen TARGET2:n sujuvan toiminnan kanssa.
Suomen Pankki voi harkintansa mukaan hyväksyä myös seuraavat yhteisöt T2S-DCA-tilien
haltijoiksi:
a) jäsenvaltioiden keskus- tai aluehallinnon valtiokonttorit,
b) jäsenvaltioiden julkisen sektorin elimet, joilla on lupa pitää asiakastilejä;
c)
(i)

unionissa tai ETA:ssa perustetut sijoituspalveluyritykset myös silloin, kun
ne toimivat unionissa tai ETA:ssa perustetun sivukonttorin välityksellä, ja

(ii)

ETA:n ulkopuolella perustetut sijoituspalveluyritykset edellyttäen, että ne
toimivat unionissa tai ETA:ssa perustetun sivukonttorin välityksellä,
(Muutos 17.11.2019)

d) unionissa tai ETA:ssa perustetut sijoituspalveluyritykset;
e) liitännäisjärjestelmiä hoitavat yhteisöt, jotka toimivat tässä ominaisuudessa; ja
f)

luottolaitokset tai mitkä tahansa a–d alakohdassa mainittujen yhteisöjen kaltaiset
yhteisöt edellyttäen, että ne on perustettu maassa, jonka kanssa unioni on tehnyt
valuuttasopimuksen, jonka mukaan millä tahansa tällaisella yhteisöllä on pääsy
unionin maksujärjestelmiin; tällaiset yhteisöt hyväksytään valuuttasopimuksessa
määritellyillä ehdoilla ja edellyttäen, että kyseisessä maassa sovellettava asianomainen lainsäädäntö vastaa asianomaista unionin lainsäädäntöä.

TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmään eivät voi osallistua sähköisen rahan liikkeeseenlaskijat, joita tarkoitetaan maksulaitoslain (297/2010) 5 §:n 1 momentin 2b kohdassa.

T2S DCA Säännöt

• 9

Suomen Pankin
säännöt vastapuolille
ja asiakkaille

6 artikla
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Hakumenettely
Jotta Suomen Pankki voi avata T2S-DCA-tilin yhteisöä varten, sen on täytettävä 5 artiklan mukaiset pääsyehdot ja
a) täytettävä seuraavat tekniset edellytykset:
i.

teknistä kytkeytymistä SSP:hen ja/tai T2S-alustaan sekä maksumääräysten lähettämistä varten tarvittavan teknisen infrastruktuurin asentaminen, hallinnointi ja operointi
sekä kyseisen teknisen infrastruktuurin turvallisuuden seuranta ja varmistaminen. Tämän edellytyksen täyttämiseksi hakija voi käyttää kolmansia osapuolia, mutta täysi
vastuu säilyy hakijalla. Erityisesti silloin, kun hakijoina olevat T2S-DCA-tilien haltijat
kytkeytyvät suoraan T2S-alustaan, niiden on tehtävä sopimus verkkopalvelujen tarjoajan kanssa tarvittavan liittymän ja oikeuksien saamiseksi liitteessä I määritettyjen
teknisten määrittelyjen mukaisesti, ja

ii.

Suomen Pankin edellyttämien varmennetestien läpäiseminen ja lupien hankkiminen,
sekä

b) täytettävä seuraavat oikeudelliset edellytykset:
i.

kelpoisuuslausunnon toimittaminen liitteessä III määritetyssä muodossa, ellei Suomen
Pankki ole jo saanut tällaisessa kelpoisuuslausunnossa toimitettavia tietoja ja kuvauksia muussa yhteydessä, ja

ii.

jos kyseessä ovat ETA:n ulkopuolella perustetut luottolaitokset tai sijoituspalveluyritykset, jotka toimivat unionissa tai ETA:ssa perustetun sivuliikkeen välityksellä, maalausunnon toimittaminen liitteessä III määritetyssä muodossa, ellei Suomen Pankki
ole jo saanut tällaisessa maalausunnossa toimitettavia tietoja ja kuvauksia muussa
yhteydessä. (Muutos 17.11.2019)

Yhteisöjen, jotka haluavat avata T2S-DCA-tilin, on toimitettava kirjallinen hakemus Suomen
Pankille sekä liitettävä hakemukseen vähintään seuraavat asiakirjat/tiedot:
a) Suomen Pankin käyttämät perustietolomakkeet täytettyinä,
b) kelpoisuuslausunto, jos Suomen Pankki sitä vaatii, ja
c) maalausunto, jos Suomen Pankki sitä vaatii.
Suomen Pankki voi myös pyytää mitä tahansa lisätietoja, joita se katsoo tarvitsevansa tehdäkseen päätöksen hakemuksesta T2S-DCA-tilin avaamiseksi. (Muutos 30.11.2018)
Suomen Pankin on hylättävä T2S-DCA-tilin avaamista koskeva hakemus, jos
a) edellä 5 artiklassa mainitut pääsyehdot eivät täyty,
b) yksi tai useampi 1 kohdassa mainituista osallistumisen edellytyksistä ei täyty, ja/tai
c) Suomen Pankin arvion mukaan T2S-DCA-tilin avaaminen vaarantaisi TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän tai minkä tahansa muun TARGET2-osajärjestelmän vakauden, luotettavuuden tai turvallisuuden tai Suomen Pankista annetussa laissa ((214/1998)
sekä Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä
määriteltyjen Suomen Pankin tehtävien hoidon, tai siihen liittyy riskejä varovaisuussyistä.
Suomen Pankin on annettava T2S-DCA-tilin avaamista koskevasta hakemuksesta tekemänsä
päätös T2S-DCA-tilin hakijalle tiedoksi kuukauden kuluessa osallistumista koskevan hakemuksen vastaanottamisesta. Jos Suomen Pankki pyytää lisätietoja 3 kohdan nojalla, päätös on
annettava tiedoksi kuukauden kuluessa kyseisten tietojen vastaanottamisesta T2S-DCA-tilin
hakijalta. Hylkäävä päätös on perusteltava. (Muutos 30.11.2018)
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7 artikla

TARGET2Suomen Pankki

T2S-DCA-tilien haltijat
TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän T2S-DCA-tilien haltijoiden on täytettävä 6 artiklassa asetetut vaatimukset. Niillä on oltava ainakin yksi T2S-DCA-tili Suomen Pankissa.

8 artikla

Arvopaperitilien ja T2S-DCA-tilien väliset linkit
T2S-DCA-tilin haltija voi pyytää Suomen Pankkia linkittämään sen T2S-DCA-tilin yhteen tai
useampaan arvopaperitiliin, joita pidetään sen omasta puolesta tai sen sellaisten asiakkaiden
puolesta, joilla on arvopaperitilejä yhdessä tai useammassa osallistuvassa arvopaperikeskuksessa.
T2S-DCA-tilien haltijat, jotka linkittävät T2S-DCA-tilejään arvopaperitiliin/tileihin asiakkaidensa
puolesta 1 kohdassa tarkoitetulla tavalla, vastaavat linkitettyjen arvopaperitilien luettelon laatimisesta ja ylläpitämisestä ja tarvittaessa asiakas-vakuus -toiminnon käyttöönotosta.
Jos Suomen Pankki on hyväksynyt T2S-DCA-tilin haltijan edellä 1 kohdassa tarkoitetun pyynnön, kyseisen T2S-DCA-tilin haltijan katsottaan antaneen osallistuvalle arvopaperikeskukselle
(osallistuville arvopaperikeskuksille) valtuutuksen veloittaa T2S-DCA-tililtä summat, jotka perustuvat näillä arvopaperitileillä toteutettaviin arvopaperitapahtumiin. (Muutos 21.11.2021)
Edellä 3 kohtaa sovelletaan riippumatta sopimuksista, joita T2S-DCA-tilin haltija on mahdollisesti tehnyt arvopaperikeskuksen ja/tai arvopaperitilien haltijoiden kanssa
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III OSASTO - SOPIMUSPUOLTEN VELVOITTEET
9 artikla Suomen Pankin ja T2S-DCA-tilien haltijoiden velvoitteet
Suomen Pankin on avattava yksi tai useampi euromääräinen T2S-DCA-tili ja hallinnoitava sitä
T2S-DCA-tilin haltijan pyynnöstä. Mikäli muualla näissä säännöissä ei toisin määrätä tai laissa
edellytetä, Suomen Pankin on käytettävä kaikkia siltä kohtuudella edellytettäviä keinoja täyttääkseen näiden sääntöjen mukaiset velvoitteensa ilman taattua lopputulosta.
T2S-DCA-palveluista suoritettavat maksut vahvistetaan liitteessä VI. Pääasiallisesti käytettävän PM-tilin, johon T2S-DCA-tili on liitetty, haltija on velvollinen suorittamaan nämä maksut.
T2S-DCA-tilien haltijoiden on varmistettava, että ne ovat kytkeytyneinä TARGET2- Suomen
Pankki -osajärjestelmään pankkipäivinä liitteen V aikataulun mukaisesti.
T2S-DCA-tilin haltija vakuuttaa Suomen Pankille, että se ei täyttäessään näiden sääntöjen mukaisia velvoitteitaan riko mitään siihen sovellettavaa lakia, asetusta tai hallinnollista sääntöä
taikka sopimusta, johon se on sidottu.
T2S-DCA-tilien haltijoiden on varmistettava, että likviditeettiä, joka on T2S-DCA-tilillä päivän
aikana, hallinnoidaan asianmukaisesti. Tämä velvoite sisältää muun muassa sen, että niiden
on hankittava säännöllisesti tietoa likviditeettiasemastaan. Suomen Pankki toimittaa päivittäin
tiliotteen jokaiselle T2S-DCA-tilin haltijalle, joka on valinnut tällaisen palvelun T2S-alustalla,
sillä edellytyksellä, että T2S-DCA-tilin haltija on kytkeytynyt T2S-alustaan verkkopalvelujen tarjoajan välityksellä.
10 artikla Yhteistyö ja tietojen vaihto
Täyttäessään velvollisuuksiaan ja käyttäessään oikeuksiaan näiden sääntöjen mukaisesti Suomen Pankki ja T2S-DCA-tilien haltijat tekevät tiivistä yhteistyötä TARGET2- Suomen Pankki osajärjestelmän vakauden, luotettavuuden ja turvallisuuden turvaamiseksi. Niiden on annettava toisilleen kaikki tarvittavat tiedot ja asiakirjat kunkin osapuolen näiden sääntöjen mukaisten velvollisuuksien täyttämiseksi ja oikeuksien käyttämiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta pankkisalaisuusvelvoitteita.
Suomen Pankki on velvollinen perustamaan erityisen asiakastukipalvelun ja ylläpitämään sitä
auttaakseen T2S-DCA-tilien haltijoita järjestelmän toimintaan liittyvissä ongelmatilanteissa.
Ajantasaiset tiedot SSP:n ja T2S-alustan toimintatilasta ovat saatavilla TARGET2tietojärjestelmässä (T2IS) ja TARGET2-Securities-tietojärjestelmässä EKP:n verkkosivustolla
pidettävillä, sitä varten varatuilla verkkosivuilla. T2IS-järjestelmää ja TARGET2-Securitiestietojärjestelmää voidaan käyttää tietojen saamiseksi mistä tahansa seikasta, joka vaikuttaa
näiden alustojen normaaliin toimintaan. (Muutos 30.11.2018)
Suomen Pankki voi lähettää T2S-DCA-tilien haltijoille sanomia joko samanaikaisesti kaikille
lähetettävillä sanomilla tai mitä tahansa muuta viestintävälinettä käyttäen. T2S-DCA-tilien haltijat voivat kerätä tietoja ICM:n välitykseltä, jos niillä on myös PM-tili, tai muussa tapauksessa
T2S GUI -moduulin välityksellä.
T2S-DCA-tilien haltijoiden on päivitettävä perustietolomakkeensa nopeasti ja toimitettava Suomen Pankille uudet perustietolomakkeet. T2S-DCA-tilien haltijoiden on tarkistettava sellaisten
niitä koskevien tietojen paikkansapitävyys, jotka Suomen Pankki on tallentanut TARGET2Suomen Pankki -osajärjestelmään.
Suomen Pankki katsotaan valtuutetuksi antamaan SSP:n tarjoaville kansallisille keskuspankeille tai neljälle keskuspankille T2S-DCA-tilien haltijoita koskevia sellaisia tietoja, joita ne saattavat tarvita hoitaessaan TARGET2-verkkopalvelujen tarjoajan ja/tai verkkopalvelujen tarjoajan
kanssa tekemänsä sopimuksen mukaisesti palvelunhallinnoijan tehtävää.
T2S DCA Säännöt
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T2S-DCA-tilien haltijoiden on ilmoitettava Suomen Pankille oikeuskelpoisuutensa muutokset
sekä sellaiset lainsäädännölliset muutokset, jotka vaikuttavat niitä koskevaan maalausuntoon
sisältyviin seikkoihin.
T2S-DCA-tilien haltijoiden on annettava Suomen Pankille tiedot
a) kaikista T2S-DCA-tiliin 8 artiklan 1 kohdan nojalla liitetyn arvopaperitilin uusista haltijoista, jotka ne hyväksyvät, ja
b) kaikista a) kohdassa mainittuihin arvopaperitilien haltijoihin liittyvistä muutoksista.
Jos T2S-DCA-tilien haltijoita koskee erityinen erääntymistilanne, tai jos niihin kohdistetaan direktiivissä 2014/59/EU tai missä tahansa muussa vastaavassa sovellettavassa lainsäädännössä tarkoitettuja kriisinehkäisy- tai kriisinhallintatoimia, niiden on annettava tästä heti tieto
Suomen Pankille. (Muutos 17.11.2019)

11 artikla Pääasiallisesti käytettävän PM-tilin määrittäminen, keskeyttäminen tai irtisanominen
T2S-DCA-tilin haltijan on määritettävä pääasiallisesti käytettävä PM-tili, johon T2S-DCA-tili linkitetään. Pääasiallisesti käytettävää PM-tiliä voidaan pitää muussa kuin Suomen Pankin
TARGET2-osajärjestelmässä ja se voi kuulua muulle oikeushenkilölle kuin T2S-DCA-tilin haltijalle.
Osallistujaa, joka käyttää internetpohjaista liittymää, ei voida määrittää pääasiallisesti käytettävän PM-tilin haltijaksi.
Jos pääasiallisesti käytettävän PM-tilin haltija ja T2S-DCA-tilin haltija ovat eri oikeushenkilöitä
ja määritetyn pääasiallisesti käytettävän PM-tilin haltijan osallistuminen keskeytetään tai irtisanotaan, Suomen Pankin ja T2S-DCA-tilin haltijan on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin ja käytännössä mahdollisiin toimiin aiheutuvien vahinkojen tai menetysten lieventämiseksi. T2S-DCAtilin haltijan on ryhdyttävä kaikkiin tarvittaviin toimiin määrittääkseen viipymättä uuden pääasiallisesti käytettävän PM-tilin, joka vastaa tämän jälkeen mahdollisista maksamattomista laskuista. Sinä päivänä, jona pääasiallisesti käytettävän PM-tilin haltijan osallistuminen keskeytetään tai irtisanotaan, siihen saakka, kunnes uusi pääasiallisesti käytettävän PM-tilin käyttäjä on
määritetty, kaikki varat, joita on jäljellä T2S-DCA-tilillä päivän päättyessä, siirretään Suomen
Pankin tilille. Näihin varoihin sovelletaan TARGET2- Suomen Pankki -järjestelmää koskevien
sääntöjen 12 artiklan 2 kohdan korkoehtoja, sellaisina kuin ne ovat aika ajoin päivitettyinä.
Suomen Pankki ei vastaa tappioista, joita T2S-DCA-tilin haltijalle aiheutuu siitä, että pääasiallisesti käytettävän PM-tilin haltijan osallistuminen keskeytetään tai lopetetaan
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IV OSASTO - T2S-DCA-TILIN AVAAMINEN JA HALLINNOINTI SEKÄ
MAKSUMÄÄRÄYSTEN KÄSITTELY
12 artikla T2S-DCA-tilin avaaminen ja hallinnointi
Suomen Pankki avaa jokaiselle T2S-DCA-tilin haltijalle vähintään yhden T2S-DCA-tilin ja hoitaa sitä. T2S-DCA-tili on yksilöitävä omalla korkeintaan 34 merkin pituisella tilinumerolla, jonka
rakenne on seuraava. (Muutos 30.11.2018)
Nimi
Osa A

Muoto

Sisältö

Tilin tyyppi

Täsmälleen 1 merkki

‘C’ käteistili

Keskuspankin maatunnus

Täsmälleen 2 merkkiä

ISO maatunnus 3166-1

Valuuttatunnus

Täsmälleen 3 merkkiä

EUR

Osa B

Tilinhaltija

Täsmälleen 11 merkkiä

BIC-tunnus

Osa C

Tilin alaluokitus

Enintään 17 merkkiä

T2S-DCA:n haltijan toimittaja vapaa
(alfanumeerinen) teksti

T2S-DCA-tilillä ei saa olla velkasaldoa.
T2S-DCA-tilillä ei saa olla yön yli -varoja. T2S-DCA-tilien saldon on oltava nolla pankkipäivän
alussa ja lopussa. T2S-DCA-tilien haltijoiden katsotaan valtuuttaneen Suomen Pankin siirtämään pankkipäivän lopussa mahdollisen jäljellä olevan saldon liitteessä V tarkoitetulla tavalla
11 artiklan 1 kohdassa tarkoitetulle pääasiallisesti käytettävälle PM-tilille.
T2S-DCA-tiliä käytetään vain ajanjaksona, joka alkaa T2S-päivän alkaessa ja päättyy T2Späivän päättyessä, siten kuin tämä määritellään T2S User Detailed Functional Specifications
(UDFS) -ohjeissa.
T2S-DCA-tilit ovat korottomia.

T2S DCA Säännöt

• 14

Suomen Pankin
säännöt vastapuolille
ja asiakkaille

TARGET2Suomen Pankki

13 artikla Toimenpiteet, joita voidaan toteuttaa T2S-DCA-tilin välityksellä
Sillä edellytyksellä, että T2S-DCA-tilin haltija määrittää tarvittavan arvopaperitilin/tarvittavat arvopaperitilit, T2S-DCA-tilin haltija voi toteuttaa seuraavia toimenpiteitä T2S-DCA-tilin välityksellä joko omasta puolestaan tai asiakkaidensa puolesta:
a) likviditeetin siirtoa T2S-DCA-tililtä PM-tilille koskevat toimeksiannot,
b) likviditeetin siirtoa T2S-DCA-tililtä T2S-DCA-tilille koskevat toimeksiannot,
c) T2S-alustalta peräisin olevat käteissuoritusten kirjaamista koskevat ohjeet ja
d) käteissiirrot T2S-DCA-tilin ja Suomen Pankin T2S-DCA-tilin välillä Automaattista vakuustoimintoa koskevien sääntöjen 8 ja 9 kohdan erityisessä asiayhteydessä.
14 artikla Maksumääräysten hyväksyminen ja hylkääminen
Suomen Pankin katsotaan hyväksyneen T2S-DCA-haltijoiden lähettämät maksumääräykset,
jos
a) maksusanoma on verkkopalvelujen tarjoajan vahvistamien sääntöjen mukainen;
b) maksusanoma on TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän muotosääntöjen ja
ehtojen mukainen ja läpäisee liitteessä I kuvaillun kaksoiskirjausten tarkistamisen, ja
c) jos maksajan tai maksunsaajan osallistuminen on keskeytetty, nimenomainen suostumus on saatu sen osallistujan keskuspankilta, jonka osallistuminen on keskeytetty.
Suomen Pankin on välittömästi hylättävä maksumääräykset, jotka eivät täytä 1 kohdassa vahvistettuja ehtoja. Suomen Pankin on ilmoitettava maksumääräyksen hylkäämisestä T2S-DCAtilin haltijalle liitteen I mukaisesti.
T2S-laitealusta liittää aikaleiman maksumääräysten käsittelyä varten niiden vastaanottamisjärjestyksessä. (Muutos 30.11.2018)
15 artikla Likviditeetin varaaminen ja jäädyttäminen
Osallistujat voivat varata tai jäädyttää likviditeettiä T2S-DCA-tilillään. Tämä ei merkitse kolmannelle osapuolelle annettavaa selvitystakuuta.
Kun osallistuja pyytää varaamaan tai jäädyttämään tietyn määrän likviditeettiä, se antaa Suomen Pankille ohjeet vähentää käytettävissä olevaa likviditeettiä samalla määrällä.
Varauspyyntö on ohje, jolla varaus toteutetaan, jos käytettävissä oleva likviditeetti on yhtä suuri
tai suurempi kuin varattava määrä. Jos käytettävissä oleva likviditeetti on pienempi, se varataan, ja puute voidaan korvata sisään tulevalla likviditeetillä, kunnes varauksen koko määrä on
käytettävissä.
Jäädytyspyyntö on ohje, jonka mukaan jäädytyspyyntö toteutetaan, jos käytettävissä oleva likviditeetti on yhtä suuri tai suurempi kuin jäädytettävä määrä. Jos käytettävissä oleva likviditeetti
on pienempi, mitään määrää ei jäädytetä ja jäädytyspyyntö lähetetään uudelleen, kunnes jäädytyspyyntö voidaan täyttää täysimääräisesti käytettävissä olevalla likviditeetillä.
Osallistuja voi milloin tahansa sen pankkipäivän aikana, jona likviditeetin varaamista ja jäädyttämistä koskeva pyyntö on käsitelty, antaa Suomen Pankille ohjeet varauksen tai jäädytyksen
peruuttamisesta. Osittaista peruutusta ei sallita.
Kaikki tämän artiklan nojalla esitetyt likviditeetin varaamista tai jäädyttämistä koskevat pyynnöt
lakkaavat olemasta voimassa pankkipäivän lopussa.
T2S DCA Säännöt
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16 artikla Saapumisajankohta, peruuttamattomaksi tulemisen ajankohta
Direktiivin 98/26/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä ja 5 artiklaa sekä lakia eräistä
arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista (1084/1999) sovellettaessa
likviditeetin siirtoa T2S-DCA-tililtä T2S-DCA-tilille tai T2S-DCA-tililtä PM-tilille koskevien toimeksiantojen on katsottava saapuneen TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmään ja tulevan peruuttamattomiksi sillä hetkellä, jona asianomaisen T2S-DCA-tilin haltijan T2S-DCA-tiliä
veloitetaan. Likviditeetin siirtoa PM-tililtä T2S-DCA-tilille koskeviin toimeksiantoihin sovelletaan
PM-tilin avaamista ja hallinnointia TARGET2-järjestelmässä koskevia yhdenmukaisia sääntöjä,
joita sovelletaan TARGET2-osajärjestelmään, josta ne ovat peräisin.
Direktiivin 98/26/EY 3 artiklan 1 kohdan ensimmäistä virkettä ja 5 artiklaa sekä lakia eräistä
arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista (1084/1999) sovellettaessa
ja kaikkien T2S-DCA-tileille kirjattavien tapahtumien yhteydessä sovelletaan seuraavia sääntöjä:
a) Kaikissa T2S-DCA-tileillä kirjattavissa tapahtumissa, joiden osalta edellytetään kahden erillisen siirtotoimeksiannon täsmäyttämistä, tällaisten siirtotoimeksiantojen katsotaan saapuneen TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmään sillä hetkellä, jona
T2S-alusta on todennut ne T2S:n teknisten sääntöjen mukaisiksi, ja tulevan peruuttamattomiksi sillä hetkellä, jona tapahtumalle on annettu tila ”täsmäytetty” T2S-alustalla, tai
b) poikkeuksena a alakohdasta niissä tapahtumissa, joissa on mukana yksi osallistuva
arvopaperikeskus, jolla on erillinen täsmäyttävä osa, ja siirtotoimeksiannot lähetetään
suoraan tälle osallistuvalle arvopaperikeskukselle täsmäytettäviksi sen erillisessä
täsmäyttävässä osassa, siirtotoimeksiantojen katsotaan saapuneen TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmään sillä hetkellä, jona kyseinen arvopaperikeskus on todennut ne T2S:n teknisten sääntöjen mukaisiksi, ja tulleen peruuttamattomiksi sillä
hetkellä, jona tapahtumalle on annettu tila ”täsmäytetty” T2S-alustalla. Luettelo arvopaperikeskuksista, joihin tätä b alakohtaa sovelletaan, on saatavilla EKP:n verkkosivustolla.(Muutos 30.11.2018)
poistettu (Muutos 30.11.2018)
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V OSASTO - TURVALLISUUSVAATIMUKSET, VARAJÄRJESTELYT JA
KÄYTTÖLIITTYMÄT
17 artikla Toiminnan jatkuvuus ja varajärjestelyt
Ulkopuolisen epätavanomaisen tapahtuman tai muun T2S-DCA-tilien toimintaan vaikuttavan
tapahtuman sattuessa sovelletaan toiminnan jatkuvuutta suojaavia toimia ja varajärjestelyjä,
jotka määritellään liitteessä IV.
18 artikla Turvallisuusvaatimukset
T2S-DCA-tilien haltijoiden on sovellettava riittäviä turvallisuustarkistuksia järjestelmiensä suojaamiseksi luvattomalta käytöltä ja järjestelmään pääsyltä. Kukin T2S-DCA-tilin haltija on yksin
vastuussa oman järjestelmänsä luottamuksellisuudesta, luotettavuudesta ja toimivuudesta.
(Muutos 30.11.2018)

T2S-DCA-tilien haltijoiden on annettava Suomen Pankille tiedot oman teknisen infrastruktuurinsa turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista ja, milloin se on tarpeen, myös kolmannen osapuolen asemassa olevien palveluntarjoajien teknisen infrastruktuurin turvallisuuteen liittyvistä tapahtumista. Suomen Pankki voi pyytää lisätietoja tapahtumasta ja tarvittaessa kehottaa T2SDCA-tilien haltijoita ryhtymään asianmukaisiin toimiin estääkseen tällaisen tapahtuman uusiutumisen. (Muutos 30.11.2018)
Suomen Pankki voi asettaa erityisesti kyberturvallisuuteen tai petosten torjuntaan liittyviä lisäturvallisuusvaatimuksia kaikille T2S-DCA-tilien haltijoille ja/tai sellaisille T2S-DCA-tilien haltijoille, joita Suomen Pankki pitää tärkeinä. (Muutos 17.11.2019)
19 artikla Käyttöliittymät
T2S-DCA-tilin haltijan tai pääasiallisesti käytettävän PM-tilin haltijan, joka toimii sen puolesta,
on käytettävä jompaakumpaa tai molempia seuraavista keinoista päästä kyseiselle T2S-DCAtilille:
a) suora yhteys T2S-alustaan joko U2A- tai A2A-toimintatavalla tai
b) ICM yhdessä T2S:ää koskevien TARGET2-lisäarvopalvelujen kanssa.
(Muutos 30.11.2018)

Suora yhteys T2S-alustaan antaa T2S-DCA-tilien haltijoille mahdollisuuden
a) tutustua tilitietoihinsa ja tarvittaessa muuttaa niitä ja
b) hallinnoida likviditeettiä ja aloittaa likviditeetin siirtoa T2S-DCA-tileiltä koskevat toimeksiannot.
ICM yhdessä T2S:ää koskevien TARGET2-lisäarvopalvelujen kanssa antaa pääasiallisesti
käytettävän PM-tilin haltijalle mahdollisuuden (Muutos 30.11.2018)
a) tutustua tilitietoihinsa ja
b) hallinnoida likviditeettiä ja aloittaa likviditeetin siirtoa T2S-DCA-tileille ja T2S-DCAtileiltä koskevat toimeksiannot.
Muita teknisiä ICM:ää koskevia yksityiskohtaisia tietoja sisältyy TARGET2- Suomen
Pankki -järjestelmän sääntöjen liitteeseen I. (Muutos 30.11.2018)

T2S DCA Säännöt

• 17

Suomen Pankin
säännöt vastapuolille
ja asiakkaille

TARGET2Suomen Pankki

VI OSASTO - KORVAUKSET, VASTUUT JA TODISTELU
20 artikla Korvausjärjestelmä
Jos varat pysyvät yön yli T2S-DCA-tilillä SSP:n tai T2S-alustan teknisen toimintahäiriön
vuoksi, Suomen Pankin on tarjouduttava korvaamaan vahinko asianomaisille osallistujille liitteessä II vahvistetun erityisen menettelyn mukaisesti.
21 artikla Vastuut
Täyttäessään näiden sääntöjen mukaiset velvoitteensa Suomen Pankin ja T2S-DCA-tilin haltijoiden on keskinäisissä suhteissaan noudatettava yleisesti vaadittavaa huolellisuusvelvoitetta.
Suomen Pankki vastaa T2S-DCA-tilien haltijoilleen TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän toiminnasta aiheutuvista vahingoista, jos vahinko on aiheutettu petoksella (tahalliset rikkomukset mukaan luettuina) tai törkeällä tuottamuksella. Jos kysymyksessä on tavallinen tuottamus, Suomen Pankki on vastuussa ainoastaan T2S-DCA-tilin haltijan välittömistä vahingoista eli kyseessä olevan tapahtuman määrästä ja/tai menetetystä korosta, mutta ei mistään
välillisistä vahingoista.
Suomen Pankki ei ole vastuussa vahingoista, jotka johtuvat teknisen infrastruktuurin (johon
luetaan muun muassa Suomen Pankin laitteistoinfrastruktuuri, ohjelmistot, tiedostot, sovellukset tai järjestelmät) toimintahäiriöstä tai rikkoutumisesta, jos tällainen toimintahäiriö tai rikkoutuminen sattuu siitä huolimatta, että Suomen Pankki on ryhtynyt toimenpiteisiin, jotka ovat kohtuudella tarpeen tällaisten infrastruktuurien suojelemiseksi toimintahäiriöiltä tai rikkoutumiselta,
sekä tällaisten toimintahäiriöiden tai rikkoutumisten seurauksista selviämiseksi (viimeksi mainittuihin toimiin sisältyvät muun muassa liitteessä IV tarkoitettujen toiminnan jatkuvuutta suojaavien toimien ja varajärjestelyjen aloittaminen ja loppuun vieminen).
Suomen Pankki ei vastaa
a) T2S-DCA-tilin haltijan itsensä aiheuttamasta vahingosta eikä
b) vahingosta, joka johtuu ulkopuolisesta tapahtumasta, joka on Suomen Pankin normaalin
kontrollin ulottumattomissa (force majeure).
Sen estämättä, mitä säädetään maksupalvelulaissa (290/2010), 1–4 kohtia sovelletaan siltä
osin kuin Suomen Pankin vastuu voidaan sulkea pois. (Muutos 30.11.2018)
Suomen Pankki ja T2S-DCA-tilien haltijoiden on ryhdyttävä kaikkiin kohtuullisiin ja käytännössä
mahdollisiin toimiin tässä artiklassa tarkoitettujen vahinkojen tai menetysten lieventämiseksi.
Täyttäessään näissä säännöissä vahvistettuja velvollisuuksiaan Suomen Pankki voi valtuuttaa
kolmannet osapuolet, erityisesti tele- tai muita verkkopalvelujen tarjoajat tai muut yhteisöt, toimimaan sen nimissä, jos se on tarpeen Suomen Pankin velvollisuuksien täyttämiseksi tai vastaa vakiintuneita markkinakäytäntöjä. Suomen Pankin velvoite rajoittuu tällaisten kolmansien
osapuolten asianmukaiseen valintaan ja valtuutukseen, ja Suomen Pankin vastuu on myös
vastaavasti rajoitettu. Tätä kohtaa sovellettaessa SSP:n tarjoavia kansallisia keskuspankkeja
ja neljää keskuspankkia ei pidetä kolmansina osapuolina.
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22 artikla Todistelu
Ellei näissä säännöissä toisin määrätä, kaikki Suomen Pankin ja T2S-DCA-tilien haltijoiden
väliset T2S-DCA-tileihin liittyvät maksusanomat ja maksujen käsittelyä koskevat sanomat, kuten hyvitysten ja veloitusten vahvistukset, tai tiliotesanomat on lähetettävä verkkopalvelujen
tarjoajan välityksellä.
Suomen Pankille tai verkkopalvelujen tarjoajalle tallentuneet elektroniset kirjaukset tai kirjalliset
tositteet sanomista kelpaavat todisteiksi Suomen Pankin käsittelemistä maksuista. Tallennettu
tai tulostettu versio verkkopalvelujen tarjoajan alkuperäisestä sanomasta kelpaa todisteeksi
alkuperäisen sanoman muodosta riippumatta.
Jos T2S-DCA-tilin haltijan yhteys verkkopalvelujen tarjoajaan lakkaa toimimasta, T2S-DCAtilin haltijan on käytettävä Suomen Pankin kanssa sovittuja vaihtoehtoisia järjestelyjä sanomien
lähettämiseksi. Tällaisissa tapauksissa Suomen Pankin tallettamalla tai tulostamalla sanoman
versiolla on sama todistusarvo kuin alkuperäisellä sanomalla alkuperäisen sanoman muodosta
riippumatta.
Suomen Pankki ylläpitää täydellistä arkistoa T2S-DCA-tilien haltijoiden toimittamista maksumääräyksistä ja vastaanottamista maksuista kuusi vuotta siitä ajankohdasta, jona maksumääräykset toimitettiin tai maksut vastaanotettiin, sillä edellytyksellä, että mainittu täydellinen arkisto kattaa vähintään viisi vuotta jokaisen T2S-DCA-tilin haltijan osalta TARGET2:ssa, joka on
Euroopan unionin neuvoston tai jäsenvaltioiden hyväksymien rajoittavien toimenpiteiden mukaisen jatkuvan valvonnan alainen, tai pidemmän ajanjakson, jos erityissäännöksissä niin edellytetään.
Suomen Pankin kirjanpito ja arkistot (riippumatta siitä, ovatko nämä paperimuodossa, mikrofilmillä, mikrokortilla, sähköisinä tai magneettisina tallenteina, muussa mekaanisesti toisinnettavissa olevassa muodossa tai muussa muodossa) kelpaavat todisteeksi T2S-DCA-tilien haltijoiden velvollisuuksista sekä tosiseikoista ja tapahtumista, joihin osapuolet nojautuvat.
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VII OSASTO - T2S-DCA-TILIEN IRTISANOMINEN JA SULKEMINEN
23 artikla T2S-DCA-tilien voimassaolo ja yleinen irtisanomisoikeus
T2S-DCA-tili avataan TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmässä toistaiseksi, sanotun kuitenkaan rajoittamatta 24 artiklan soveltamista.
T2S-DCA-tilin haltija voi milloin tahansa irtisanoa T2S-DCA-tilinsä TARGET2- Suomen Pankki
-osajärjestelmässä 14 pankkipäivän irtisanomisajalla, jollei se sovi Suomen Pankin kanssa lyhyemmästä irtisanomisajasta.
Suomen Pankki voi milloin tahansa irtisanoa T2S-DCA-tilin haltijan T2S-DCA-tilin TARGET2Suomen Pankki -osajärjestelmässä kolmen kuukauden irtisanomisajalla, jollei se sovi kyseisen
osallistujan kanssa muusta irtisanomisajasta.
T2S-DCA-tilin irtisanomisen yhteydessä 27 artiklassa vahvistettujen luottamuksellisuusvelvoitteiden voimassaolo jatkuu viisi vuotta voimassaolon irtisanomispäivästä
T2S-DCA-tilin irtisanomisen yhteydessä tili suljetaan 25 artiklan mukaisesti.

24 artikla Osallistumisen keskeyttäminen ja irtisanominen ilman irtisanomisaikaa
T2S-DCA-tilin haltijan osallistuminen TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmään on heti irtisanottava ilman irtisanomisaikaa tai keskeytettävä seuraavissa erityisissä erääntymistilanteissa:
a) maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen ja/tai
b) T2S-DCA-tilin haltija ei enää täytä 5 artiklassa vahvistettuja järjestelmän pääsyehtoja.
Tätä kohtaa sovellettaessa T2S-DCA-tilin haltijaan kohdistuvan, direktiivissä 2014/59/EU tarkoitetun kriisinehkäisy- tai kriisinratkaisutoimen toteuttamista ei automaattisesti pidetä maksukyvyttömyysmenettelyn aloittamisena. (Muutos 30.11.2018)
Suomen Pankki voi irtisanoa T2S-DCA-tilin haltijan osallistumisen TARGET2- Suomen Pankki
-osajärjestelmään ilman irtisanomisaikaa taikka keskeyttää osallistumisen, jos
a) kyseessä on yksi tai useampi erityinen erääntymistilanne (muu kuin 1 kohdassa tarkoitettu tilanne),
b) T2S-DCA-tilin haltija rikkoo näitä sääntöjä olennaisella tavalla,
c) T2S-DCA-tilin haltija laiminlyö olennaisen velvoitteen täyttämisen, joka sillä on Suomen Pankkia kohtaan,
d) T2S-DCA-tilin haltija erotetaan T2S:n Closed Group of Users (CGU) -käyttäjäryhmästä tai lakkaa muuten olemasta sen jäsen ja/tai
e) kyseessä on mikä tahansa muu T2S-DCA-tilin haltijaan liittyvä tapahtuma, joka Suomen Pankin arvion mukaan uhkaisi TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän tai
minkä tahansa muun TARGET2-osajärjestelmän yleistä vakautta, luotettavuutta ja
turvallisuutta tai joka vaarantaisi laissa Suomen Pankista (214/1998) ja Euroopan
keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin perussäännössä määriteltyjen
Suomen Pankin tehtävien hoidon tai johon liittyy riskejä varovaisuussyistä.
Käyttäessään 2 kohdan mukaista harkintavaltaansa Suomen Pankin on otettava huomioon
muun muassa a–c alakohdassa mainitun erityisen erääntymistilanteen tai tapahtuman vakavuus.
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a) Siinä tapauksessa, että Suomen Pankki keskeyttää tai lopettaa T2S-DCA-tilin haltijan osallistumisen TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmään 1 tai 2 kohdan nojalla, Suomen Pankin on heti ilmoitettava ICM:n viestillä tai T2S-sanomalla keskeyttämisestä tai irtisanomisesta
kyseiselle T2S-DCA-tilin haltijalle, muille keskuspankeille ja T2S-DCA-tilin haltijoille sekä PMtilin haltijoille kaikissa TARGET2-osajärjestelmissä. Tällainen viesti katsotaan vastaanottavan
T2S-DCA-tilin haltijan kotimaan kansallisen keskuspankin lähettämäksi. (Muutos 15.4.2016)
b) Jos Suomen Pankki saa toiselta keskuspankilta tiedon toisen TARGET2-osajärjestelmän
osallistujan osallistumisen keskeyttämisestä tai irtisanomisesta, Suomen Pankin on heti ilmoitettava tällaisesta keskeyttämisestä tai irtisanomisesta osallistujilleen ICM:n viestillä tai T2Ssanomalla, siitä riippuen, mitä 19 artiklassa säädettyä teknistä vaihtoehtoa T2S-DCA-tilin haltija käyttää.
c) Kun osallistujat ovat vastaanottaneet tällaisen ICM:n viestin (kun kyseessä ovat PM-tilien
haltijat) tai T2S-sanoman (kun kyseessä ovat T2S-DCA-tilien haltijat), näiden osallistujien katsotaan saaneen tiedon siitä, että T2S-DCA-tilin haltijan osallistuminen TARGET2- Suomen
Pankki -osajärjestelmään tai muuhun TARGET2-osajärjestelmään on keskeytetty tai irtisanottu. Osallistujat vastaavat itse vahingoista, jotka johtuvat maksumääräyksen toimittamisesta
osallistujille, joiden osallistuminen on keskeytetty tai irtisanottu, jos tällainen maksumääräys
tuli TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmään ICM:n viestin tai T2S-sanoman vastaanottamisen jälkeen, siitä riippuen, mitä 19 artiklassa säädettyä teknistä vaihtoehtoa T2S-DCA-tilin
haltija käyttää.
T2S-DCA-tilin haltijan osallistumisen päätyttyä TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmä ei
saa hyväksyä uusia maksumääräyksiä tällaiselle T2S-DCA-tilin haltijalle tai tällaiselta T2SDCA-tilin haltijalta.
Jos T2S-DCA-tilin haltijan osallistuminen TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmään on
keskeytetty muista kuin 1 kohdan a alakohdassa mainituista syistä, kaikki sen saapuvat ja lähtevät maksumääräykset esitetään saapumiskäsittelyyn vasta, kun kyseisen T2S-DCA-tilin haltijan keskuspankki on tämän nimenomaisesti hyväksynyt. (Muutos 13.11.2017)
Jos T2S-DCA-tilin haltijan oikeus osallistua TARGET2-Suomen Pankki -osajärjestelmään on
keskeytetty 1 kohdan a alakohdassa mainituista syistä, sen lähteviä maksumääräyksiä saa
käsitellä ainoastaan sen edustajien, myös asianomaisen toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen nimittämien edustajien, esim. T2S-DCA-tilin haltijan pesänhoitajan, toimeksiannosta, taikka toimivaltaisen viranomaisen tai tuomioistuimen sellaisen täytäntöönpanokelpoisen päätöksen nojalla, jossa ohjeistetaan, miten maksuja on käsiteltävä. Kaikki saapuvat maksut käsitellään 6 kohdan mukaisesti. (Muutos 13.11.2017)
25 artikla T2S-DCA-tilien sulkeminen
T2S-DCA-tilien haltijat voivat milloin tahansa sulkea T2S-DCA-tilinsä ilmoittamalla Suomen
Pankille asiasta 14 pankkipäivää etukäteen.
Kun osallistuminen on irtisanottu 23 tai 24 artiklan mukaisesti, Suomen Pankin on suljettava
kyseisen T2S-DCA-tilin haltijan T2S-DCA-tili, kun se on kirjannut tai palauttanut kirjaamattomat
maksumääräykset ja käyttänyt 26 artiklan mukaiset oikeutensa panttiin tai kuittaukseen.
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VIII OSASTO - LOPPUMÄÄRÄYKSET
26 artikla Suomen Pankin oikeus panttiin ja kuittaukseen
Suomen Pankilla on panttioikeus T2S-DCA-tilin haltijan nykyisiin ja tuleviin saldoihin tämän
T2S-DCA-tileillä, ja tämä panttioikeus on osapuolten välisestä oikeussuhteesta johtuvien nykyisten ja tulevien saamisten vakuutena.
T2S-DCA-tilin haltijana osallistuja hyväksyy pantin perustamisen T2S-DCA-tilin avanneen Suomen Pankin hyväksi; tämä hyväksyminen merkitsee varojen panttaamista Suomen Pankille
Suomen lain mukaisesti. Kaikki pantatulle T2S-DCA-tilille maksettavat varat tulevat jo sen johdosta, että ne on maksettu kyseiselle tilille, peruuttamattomasti ja ilman rajoituksia pantatuiksi
ja turvaavat täysimääräisesti ne velvoitteet, joiden vakuudeksi ne on annettu.
Kaikki T2S-DCA-tilin haltijan velvoitteet erääntyvät automaattisesti ja välittömästi
a) 24 artiklan 1 kohdassa tarkoitetussa erityisessä erääntymistilanteessa ja
b) missä tahansa muussa 24 artiklan 2 kohdassa tarkoitetussa tilanteessa tai erityisessä
erääntymistilanteessa, joka on johtanut T2S-DCA-tilin haltijan osallistumisen irtisanomiseen tai keskeyttämiseen; tähän eivät vaikuta T2S-DCA-tilin haltijaa koskevan maksukyvyttömyysmenettelyn aloittaminen taikka T2S-DCA-tilin haltijan oikeuksia koskeva luovutus, oikeuden määräämä tai muu takavarikko tai muu määräämistoimi, ilman ennakkoilmoitusta ja ilman minkään viranomaisen ennakkohyväksynnän tarvetta. Tämän lisäksi
T2S-DCA-tilin haltijan ja Suomen Pankin ja keskinäiset velvoitteet kuitataan automaattisesti keskenään; osapuoli jonka velvoitteiden määrä on suurempi, maksaa toiselle velvoitteiden määrän erotuksen.
Suomen Pankin on viipymättä annettava T2S-DCA-tilien haltijoille tieto 3 kohdan mukaisesta
kuittauksesta kuittauksen tapahduttua.
Suomen Pankki voi ilman ennakkoilmoitusta veloittaa minkä tahansa T2S-DCA-tilin haltijan
T2S-DCA-tililtä määrän, jonka T2S-DCA-tilin haltija on T2S-DCA-tilin haltijan ja Suomen Pankin välisen oikeussuhteen johdosta velkaa Suomen Pankille.

27 artikla Luottamuksellisuus
Suomen Pankin on pidettävä kaikki arkaluontoiset ja salaiset tiedot luottamuksellisina, mukaan
lukien tiedot, jotka liittyvät T2S-DCA-tilin haltijan tai T2S-DCA-tilin haltijan asiakkaiden maksuihin, tekniikkaan tai organisaatioon, jollei T2S-DCA-tilin haltija tai sen asiakas ole antanut kirjallista suostumusta tietojen paljastamiseen tai tietojen paljastaminen on Suomen lain mukaan
sallittua tai pakollista.
1a. Edellä 1 kohdasta poiketen T2S-DCA-tilin haltija hyväksyy sen, ettei 24 artiklan mukaisesti
toteutettuja toimia koskevia tietoja katsota luottamuksellisiksi. (Muutos 30.11.2018)
Poiketen 1 kohdasta T2S-DCA-tilin haltija antaa suostumuksensa siihen, että Suomen Pankki
voi antaa sellaisia T2S-DCA-tilin haltijaa, saman ryhmän T2S-DCA-tilien haltijoiden hallussa
olevia T2S-DCA-tilejä tai T2S-DCA-tilin haltijan asiakkaita koskevia maksuihin, tekniikkaan tai
organisaatioon liittyviä tietoja, jotka on saatu TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmää operoitaessa a) muille keskuspankeille tai kolmansille osapuolille, jotka osallistuvat TARGET2Suomen Pankki -osajärjestelmän operointiin, edellyttäen, että tietojen antaminen on tarpeen,
jotta TARGET2 voisi toimia tehokkaasti tai jotta T2S-DCA-tilin haltijaa tai sen ryhmän riskiä
voitaisiin valvoa, b) muille keskuspankeille markkinaoperaatioita, rahapoliittisia tehtäviä, rahoitusmarkkinoiden vakautta tai rahoitusmarkkinoiden yhdentymistä varten tarvittavien analyysien
suorittamiseksi, tai c) jäsenvaltioiden ja unionin valvonta- ja kriisinratkaisuviranomaisille – keskuspankit mukaan luettuina – edellyttäen, että tietojen antaminen on tarpeen niiden julkisten
T2S DCA Säännöt

• 22

Suomen Pankin
säännöt vastapuolille
ja asiakkaille

TARGET2Suomen Pankki

tehtävien hoitamiseksi. Kaikissa näissä tapauksissa edellytetään lisäksi, että tietojen antaminen ei ole ristiriidassa sovellettavan lain kanssa. Suomen Pankki ei vastaa tällaisten tietojen
antamisen taloudellisista ja kaupallisista seurauksista. (Muutos 17.11.2019)
Poiketen 1 kohdasta Suomen Pankki voi käyttää, antaa tai julkaista T2S-DCA-tilin haltijaa tai
T2S-DCA-tilin haltijan asiakkaita koskevia maksutietoja sellaisia tilastotieteellisiä, historiallisia,
tieteellisiä tai muita tarkoituksia varten, jotka liittyvät Suomen Pankin julkisten tehtävien hoitamiseen tai sellaisten julkisyhteisöjen tehtävien hoitamiseen, joille tiedot annetaan; edellytyksenä on lisäksi, että tällainen tietojen käyttäminen, antaminen tai julkaiseminen ei välillisesti tai
välittömästi mahdollista T2S-DCA-tilin haltijan tai T2S-DCA-tilin haltijan asiakkaiden tunnistamista.
T2S-DCA-tilin haltijan saamia TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän toimintaan liittyviä
tietoja saadaan käyttää ainoastaan näissä säännöissä vahvistettuihin tarkoituksiin. T2S-DCAtilien haltijoiden on pidettävä tällaiset tiedot luottamuksellisina, jollei Suomen Pankki ole antanut nimenomaista kirjallista suostumustaan tietojen paljastamiseen. T2S-DCA-tilien haltijoiden
on varmistettava, että tämän artiklan luottamuksellisuusvaatimukset sitovat kolmansia osapuolia, joille osallistujat ulkoistavat tai delegoivat tehtäviä tai joita ne käyttävät alihankkijoina, jos
nämä tehtävät vaikuttavat tai saattavat vaikuttaa näissä säännöissä vahvistettujen velvoitteiden täyttämiseen.
Maksumääräysten kirjaamista varten Suomen Pankki on oikeutettu käsittelemään ja toimittamaan tarvittavat tiedot verkkopalvelujen tarjoajalle.
28 artikla Tietosuoja, rahanpesun estäminen, hallinnolliset ja rajoittavat toimenpiteet sekä näihin
liittyvät asiat
T2S-DCA-tilien haltijoiden katsotaan olevan tietoisia kaikista tietosuojalainsäädäntöön liittyvistä velvoitteistaan, ja niiden on täytettävä nämä velvoitteet ja voitava osoittaa asianomaisille
toimivaltaisille viranomaisille kaikkien näiden velvoitteiden täyttäminen. T2S-DCA-tilien haltijoiden katsotaan olevan tietoisia kaikista velvoitteistaan, jotka liittyvät rahanpesun estämistä ja
terrorismin, joukkotuhoaseiden leviämistä edistävän ydinenergia-alan toiminnan ja ydinasejärjestelmien kehittämisen rahoituksen estämistä koskevaan lainsäädäntöön, ja velvollisia täyttämään nämä velvoitteet; T2S-DCA-tilien haltijoilla on erityisesti velvollisuus panna täytäntöön
asianmukaiset toimenpiteet sellaisten maksujen osalta, joilla niiden T2S-DCA-tilejä hyvitetään
tai veloitetaan. T2S-DCA-tilien haltijoiden on myös ennen sopimuksen tekemistä verkkopalvelujen tarjoajan kanssa varmistettava, että ne tuntevat verkkopalvelujen tarjoajan soveltamat
tietojen hakua koskevat menettelytavat (data retrieval policy). (Muutos 21.11.2021)
T2S-DCA-tilien haltijoiden katsotaan valtuuttaneen Suomen Pankin hankkimaan niitä koskevia
tietoja miltä tahansa kotimaiselta tai ulkomaiselta rahoitus- tai valvontaviranomaiselta tai toimialajärjestöltä, jos tällaiset tiedot ovat tarpeen T2S-DCA-tilien haltijoiden TARGET2- Suomen
Pankki -osajärjestelmään osallistumisen kannalta.
Toimiessaan maksajan tai maksunsaajan maksupalvelutarjoajana T2S-DCA-tilien haltijoiden
on noudatettava kaikkia niihin sovellettavia, perussopimuksen 75 tai 215 artiklan nojalla vahvistetuista hallinnollisista tai rajoittavista toimenpiteistä johtuvia vaatimuksia; tämä koskee
myös maksutapahtumien käsittelyyn liittyviä ilmoituksia ja/tai toimivaltaisen viranomaisen luvan
saamista koskevia vaatimuksia. Lisäksi
a) jos Suomen Pankki on maksajana olevan T2S-DCA-tilin haltijan maksupalvelutarjoaja:
(i)T2S-DCA-tilin haltijan on tehtävä vaadittu ilmoitus tai saatava suostumus ilmoituksen tai lupahakemuksen tekemisestä ensisijaisesti vastuussa olevan
keskuspankin puolesta ja toimitettava Suomen Pankille tositteet ilmoituksen
tekemisestä tai luvan saamisesta;
(ii)
T2S-DCA-tilin haltija ei saa syöttää TARGET2-järjestelmään likviditeetin
siirtoa T2S-DCA-tililtä PM-tilille koskevaa toimeksiantoa tai likviditeetin siirtoa
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T2S-DCA-tililtä T2S-DCA-tilille koskevaa toimeksiantoa, lukuun ottamatta toimeksiantoja likviditeetin siirtämiseksi saman T2S-DCA-tilin haltijan eri tilien välillä, ennen kuin se on saanut Suomen Pankilta vahvistuksen siitä, että maksunsaajan maksupalvelutarjoaja on tehnyt vaaditun ilmoituksen tai saanut
vaaditun luvan taikka että ilmoitus on tehty tai lupa saatu maksunsaajan maksupalvelutarjoajan puolesta; (Muutos 30.11.2018)
b) jos Suomen Pankki on maksunsaajana olevan T2S-DCA-tilin haltijan maksupalvelutarjoaja, T2S-DCA-tilin haltijan on tehtävä vaadittu ilmoitus tai saatava lupa ilmoituksen tai lupahakemuksen tekemisestä ensisijaisesti vastuussa olevan keskuspankin
puolesta ja toimitettava Suomen Pankille tositteet ilmoituksen tekemisestä tai luvan
saamisesta.
Tässä kohdassa termeillä ”maksupalvelutarjoaja”, ”maksaja” ja ”maksunsaaja” on sama merkitys kuin sovellettavissa hallinnollisissa tai rajoittavissa toimenpiteissä.
29 artikla Tiedonannot
Ellei näistä säännöistä muuta johdu, kaikki näiden sääntöjen mukaan vaaditut tai sallitut tiedonannot on lähetettävä kirjatulla kirjeellä, faksilla tai muutoin kirjallisesti taikka verkkopalvelujen tarjoajan välityksellä oikeaksi todennetulla sanomalla. Tiedonannot Suomen Pankille on
lähetettävä osoitteella Suomen Pankki, Maksuliiketoimiston toimistopäällikkö, PL 160, 00101
Helsinki tai BIC-osoitteella SPFBFIHHXXX. Tiedonannot T2S-DCA-tilin haltijalle on lähetettävä
sen Suomen Pankille ilmoittamaan osoitteeseen, faksinumeroon tai BIC-osoitteeseen.
Sen osoittamiseksi, että tiedonanto on lähetetty, riittää sen näyttäminen toteen, että tiedonanto
toimitettiin asianomaiseen osoitteeseen tai että tiedonannon sisältävään kirjekuoreen oli merkitty oikea vastaanottaja ja osoite, ja että se lähetettiin asianmukaisesti.
Kaikkien tiedonantojen on oltava suomen-, ruotsin tai englanninkielisiä.
Kaikki T2S-DCA-tilien haltijoiden täyttämät ja/tai allekirjoittamat Suomen Pankin lomakkeet ja
asiakirjat sitovat T2S-DCA-tilien haltijoita; näihin kuuluvat muun muassa 6 artiklan 2 kohdan a
alakohdassa tarkoitetut perustietolomakkeet sekä 10 artiklan 5 kohdassa vaaditut tiedot, jotka
toimitettiin 1 ja 2 kohdan mukaisesti ja jotka Suomen Pankki kohtuudella uskoo saadun T2SDCA-tilien haltijoilta, niiden työntekijöiltä tai edustajilta.
30 artikla Sopimussuhde verkkopalvelujen tarjoajaan
T2S-DCA-tilien haltijoiden on joko
a) tehtävä sopimus verkkopalvelujen tarjoajan kanssa kyseisen verkkopalvelujen tarjoajan kanssa tehdyn käyttöoikeussopimuksen puitteissa teknisen yhteyden luomiseksi
TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmään; tai
b) muodostettava yhteys muun yhteisön välityksellä, joka on tehnyt verkkopalvelujen
tarjoajan kanssa sopimuksen kyseisen verkkopalvelujen tarjoajan kanssa tehdyn
käyttöoikeussopimuksen puitteissa.. (Muutos 21.11.2021)
T2S-DCA-tilin haltijan ja verkkopalvelujen tarjoajan väliseen oikeussuhteeseen sovelletaan yksinomaan 1 kohdan a alakohdassa tarkoitetun verkkopalvelujen tarjoajan kanssa tehdyn erillisen sopimuksen ehtoja (Muutos 21.11.2021)
Verkkopalvelujen tarjoajan tarjoamat palvelut eivät kuulu palveluihin, joita Suomen Pankin on
suoritettava TARGET2-järjestelmän osalta.
Suomen Pankki ei vastaa verkkopalvelujen tarjoajan (sen johtajat, henkilöstö ja alihankkijat
mukaan luettuina) tekemistä toimista, virheistä tai laiminlyönneistä eikä sellaisten kolmansien
osapuolten toimista, virheistä tai laiminlyönneistä, jotka osallistujat ovat valinneet yhteyden
saamiseksi verkkopalvelujen tarjoajan verkkoon. (Muutos 21.11.2021)
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31 artikla Sääntöjen muuttaminen
Suomen Pankki voi milloin tahansa yksipuolisesti muuttaa näitä sääntöjä ja niiden liitteitä. Näiden sääntöjen ja liitteiden muutokset on annettava tiedoksi Suomen Pankin internet-sivuston
välityksellä. T2S-DCA-tilin haltijan katsotaan hyväksyneen muutokset, jollei se esitä nimenomaista vastalausettaan 14 päivän kuluessa siitä, kun se sai tiedon muutoksista. Jos T2SDCA-tilin haltija vastustaa muutosta, Suomen Pankilla on oikeus irtisanoa T2S-DCA-tilin haltijan osallistuminen TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmään välittömästi sekä sulkea
T2S-DCA-tilin haltijan T2S-DCA-tilit TARGET2- Suomen Pankki-osajärjestelmässä.
32 artikla Kolmansien osapuolten oikeudet
T2S-DCA-tilien haltijat eivät saa siirtää, pantata tai luovuttaa näistä säännöistä johtuvia tai niihin liittyviä oikeuksia, etuuksia, velvollisuuksia, velvoitteita tai saamisia kolmansille osapuolille
ilman Suomen Pankin kirjallista suostumusta.
Näissä säännöissä ei perusteta oikeuksia tai velvollisuuksia muille yhteisöille kuin Suomen
Pankille ja TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän T2S-DCA-tilien haltijoille.
33 artikla Sovellettava laki, oikeuspaikka ja suorituspaikka
Suomen Pankin ja TARGET2- Suomen Pankki -osajärjestelmän T2S-DCA-tilien haltijoiden
kahdenvälisiin suhteisiin sovelletaan Suomen lakia.
Euroopan unionin tuomioistuimen toimivaltaa rajoittamatta 1 kohdassa tarkoitetusta suhteesta
johtuvat riidat kuuluvat Helsingin toimivaltaisten tuomioistuinten yksinomaiseen toimivaltaan.
Suomen Pankin ja T2S-DCA-tilien haltijoiden välisen oikeussuhteen osalta suorituspaikka on
Helsinki.
34 artikla Määräysten itsenäisyys
Jos näiden sääntöjen määräys tulee pätemättömäksi, tämä ei vaikuta näiden sääntöjen muiden määräysten sovellettavuuteen.
34a artikla Siirtymäsäännökset
Kun TARGET-järjestelmä on toiminnassa ja TARGET2 on lopettanut toimintansa, T2S-DCAtilien haltijoista tulee TARGET-järjestelmässä T2S-DCA-tilien haltijoita.(Muutos 21.11.2021)
34b artikla Suuntaviivojen EKP/2021/30 liitteessä II olevan 1 kohdan c alakohdassa sekä 7 ja 9
kohdassa säädettyjen muutosten soveltamisen lykkääminen
Tarvittavia toimenpiteitä, jotka toteutetaan ja joita sovelletaan 13 päivästä kesäkuuta 2022 Euroopan keskuspankin suuntaviivojen (EU) 2021/1759 (EKP/2021/30) 3 2 artiklan 2 kohdan mukaisesti, sovelletaan 4 päivästä heinäkuuta 2022. (Muutos 2.5.2022)
35 artikla Voimaantulo ja sitovuus
Nämä säännöt tulevat voimaan 22.6.2015.
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Euroopan keskuspankin suuntaviivat (EU) 2021/1759, annettu 20 päivänä heinäkuuta 2021, Euroopan laajuisesta automatisoidusta reaaliaikaisesta bruttomaksujärjestelmästä (TARGET2) annettujen suuntaviivojen
EKP/2012/27 muuttamisesta (EKP/2021/30) (EUVL L 354, 6.10.2021, s. 45).
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