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Suomen rahoitusmarkkinoiden kannalta merkittävä yleisvalvottava infrastruktuuri 

Tässä taulukossa kuvataan Suomen kannalta tärkeimmät maksujärjestelmät sekä arvopaperien selvi-
tys- ja toimitusjärjestelmät sekä muut merkittävät toimijat näillä alueilla. Rahoitusmarkkinoiden va-
kaa toiminta edellyttää näiden järjestelmien häiriötöntä ja luotettavaa toimintaa. Taulukko päivite-
tään vuosittain. 
 

Järjestelmä Kuvaus Yleisvalvontavastuu Arvio 

TARGET2 Eurojärjestelmän teknisesti keski-
tetty, yhteiseen laitealustaan perus-
tuva reaaliaikainen bruttomaksujär-
jestelmä (RTGS). TARGET2:ssa vä-
litetään euromääräisiä pankkien väli-
siä maksuja ja asiakasmaksuja, toteu-
tetaan rahapolitiikan operaatioihin 
liittyvät maksut sekä tehdään useiden 
muiden keskeisten järjestelmien kat-
teensiirrot. 

EKP (pääyleisvalvoja), 
eurojärjestelmä. 

Järjestelmä on toiminut luotettavasti, ja se on 
erittäin keskeinen keskuspankkirahaselvityksen 
mahdollistaja. TARGET2 on määritelty euroalu-
eella systeemisesti merkittäväksi maksujärjestel-
mäksi. 

TARGET2- Suomen 
Pankki -osajärjestelmä 

Suomen Pankin juridisesti erillinen, 
mutta operatiivisesti ja teknisesti eu-
rojärjestelmän yhteisellä TARGET-
palvelualustalla sijaitseva keskus-
pankkirahaa käyttävä maksujärjes-
telmä. 

Suomen Pankki yhteisin 
periaattein muiden eu-
rojärjestelmän 
TARGET2-
yleisvalvojien kanssa. 

Toiminta on ollut luotettavaa. Järjestelmän 
kautta toimivat suomalaisten pankkien lisäksi 
useat pohjoismaiset pankit.  

CLS Merkittävä kansainvälinen valuutta-
kaupan selvitysjärjestelmä. 

Yhdysvaltain keskus-
pankki (pääyleisvalvoja), 
EKP (euroselvityksen 
yleisvalvoja). 

Järjestelmä on toiminut luotettavasti. Suomen 
Pankki seuraa järjestelmää EKPJ-yhteistyön 
kautta. 

EURO1 EBA Clearingin omistama euromää-
räisten suurten maksujen välitysjär-
jestelmä. 

EKP (pääyleisvalvoja), 
eurojärjestelmä. 

Järjestelmä on toiminut luotettavasti, ja se on 
määritelty euroalueella systeemisesti merkittä-
väksi maksujärjestelmäksi. 

POPS Pankkien online-pikasiirtojärjes-
telmä. Kotimainen suurten maksujen 
järjestelmä. 

Suomen Pankki. Järjestelmä on toiminut luotettavasti.  

STEP2 EBA Clearingin omistama euromää-
räisten vähittäismaksujen välitysjärjes-
telmä. 

EKP (pääyleisvalvoja), 
eurojärjestelmä. 

Järjestelmä on toiminut luotettavasti. Suomalai-
sen vähittäismaksamisen kannalta kriittinen jär-
jestelmä. Järjestelmä on määritelty euroalueella 
systeemisesti merkittäväksi maksujärjestelmäksi. 

RT1 EBA Clearingin omistama euromää-
räisiä pikamaksuja välittävä järjes-
telmä. 

EKP (pääyleisvalvoja), 
eurojärjestelmä. 

Järjestelmä on toiminut luotettavasti. 

Siirto Automatian tarjoama kotimainen, re-
aaliaikainen mobiilimaksujärjes-
telmä. 

Suomen Pankki.  Järjestelmä on toiminut luotettavasti.  

EuroCCP (European Cen-
tral Counterparty N.V.)  

Keskusvastapuolipalvelun tarjoaja 
mm. Nasdaqin pohjoismaisille pörs-
seille. 

Alankomaiden viran-
omaisten johtama val-
vontaryhmä (EMIR-
kollegio). 

Järjestelmä on toiminut luotettavasti.  

LCH.Clearnet 
(LCH.Clearnet Group Ltd) 

Keskusvastapuolipalvelun tarjoaja 
mm. Nasdaqin pohjoismaisille pörs-
seille.  

Englannin keskuspankin 
johtama valvontaryhmä 
(EMIR-kollegio). 

Järjestelmä on toiminut luotettavasti.  

SIX x-clear Keskusvastapuolipalvelun tarjoaja 
mm. Nasdaqin pohjoismaisille pörs-
seille.  

Sveitsin keskuspankki. Järjestelmä on toiminut luotettavasti.  

Infinity Euroclear Finlandin osake- ja vel-
kainstrumenttien selvitysjärjestelmä 
sekä keskitetty rekisteri.  

Suomen Pankki. Järjestelmä on toiminut varsin luotettavasti.  
 



    
    

  
   
   
   
   
   
   

 
 

T2S Eurojärjestelmän arvopaperikeskuk-
sille tarjoama yhteinen arvopaperien 
selvitysalusta. Suomen markkina ei 
ole liittynyt T2S:lle vielä. 

EKP (pääyleisvalvoja), 
eurojärjestelmä. 

T2S on toiminut varsin luotettavasti.  

Mastercard Europe SA Pankki- ja luottokortteihin liittyviä 
palveluita tarjoava yritys.  

Belgian keskuspankki ja 
EKP (molemmat 
pääyleisvalvojia). 

Järjestelmä on toiminut luotettavasti. 

Visa Europe Pankki- ja luottokortteihin liittyviä 
palveluita tarjoava yritys. 

Englannin keskuspankki. Järjestelmä on toiminut luotettavasti. 

Tietoverkot    

SWIFT SWIFT on rahoitusmarkkinoiden 
infrastruktuurin kriittinen sanomavä-
lityspalvelun tarjoaja. 

Belgian keskuspankin 
vetämä yleisvalvonta-
ryhmä. 

SWIFT-verkko on toiminut luotettavasti.  

Pankkiverkko 4 Kotimainen pankkien välinen sul-
jettu verkko. 

Suomen Pankki. Pankkiverkko 4 on toiminut luotettavasti. 

 
 
 
   
 


