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Target2 on euroalueen kan-
sallisten keskuspankkien 
maksujärjestelmä, johon 
kirjataan mm. kunkin kan-
sallisen keskuspankin ja 

Euroopan keskuspankin välinen velka tai 
saatava. Suomen Pankin Target2-saatava 
oli suurimmillaan vuonna 2012, jolloin se 
oli välillä oleellisesti suurempi kuin val-
tion budjetti. Tätä kirjoittaessani uusin 
käytettävissäni oleva tieto on heinäkuul-
ta 2015, ja sen mukaan Suomen Target2-
saatava olisi ollut 28,24 miljardia euroa. 
Mutta ovatko nämä miljardit todellista, 
Suomen Pankin toisille eurooppalaisille 
keskuspankeille lainaamaa rahaa, jonka 
velalliset voisivat jättää maksamatta ta-
kaisin? 

Target2-velkojen ja saatavien synty-
mekanismia voidaan havainnollistaa 
esimerkillä, jossa Maija Virtanen tekee 
100 euron tilisiirron pankkitililtään ( joka 
on Maksajapankiksi nimittämässämme, 
Suomessa toimivassa pankissa) Yritys 
Oy:n pankkitilille ( joka on Saajapan-
kiksi nimittämässämme pankissa). Kun 
Virtasen tililtä on vähennetty satanen ja 
Yritys Oy:n tilille on lisätty satanen, Mak-
sajapankilla on asiakkailleen 100 euroa 
aiempaa vähemmän velkaa, ja Saajapan-
killa on velkaa vastaavasti satanen enem-
män. Tämän kompensoimiseksi Maksa-
japankin on maksettava Saajapankille 
sata euroa, ja jos myös Saajapankki on 
Suomessa toimiva pankki, maksuliikenne 
on mahdollista hoitaa pankkien pankkina 
toimivan keskuspankin eli Suomen Pan-
kin välityksellä.

Kullakin Target2-järjestelmään kytkey-
tyneellä talletuspankilla on kansallisessa 

Onko Target2-saatava todellista velkaa, 
ja voisiko velan jättää maksamatta?

keskuspankissa tili, jolla olevat varat ovat 
keskuspankin velkaa talletuspankille. 
Jos Maksajapankki ja Saajapankki ovat 
molemmat suomalaisia pankkeja, M. 
Virtasen tilinsiirron kompensoimiseksi 
Saajapankin keskuspankkitilille voidaan 
lisätä 100 euroa, ja Maksajapankin tililtä 
voidaan vastaavasti vähentää 100 euroa. 
Tämän jälkeen kummankaan pankin 
nettovarallisuus (saatavat miinus velat) 
ei poikkea alkuperäisestä, eikä myös-
kään Suomen Pankin nettovarallisuus ole 
muuttunut, koska tilitapahtuman jälkeen 
sillä on satanen aiempaa enemmän velkaa 
Saajapankille, mutta satanen vähemmän 
velkaa Maksajapankille.

Tilanne mutkistuu, kun Saajapankki 
on jossakin toisessa euromaassa, vaik-
kapa Saksassa, toimiva pankki. Myös nyt 
talletuspankkien ja kansallisten keskus-
pankkien välillä tehdään samat tilisiirrot 
kuin edellä, joten niiden nettovarallisuus 
ei muutu. Sitä vastoin keskuspankkien 
nettovarallisuus muuttuu, koska Suomen 
Pankin velka Maksajapankille vähenee 
satasella ja Saksan keskuspankin velka 
Saajapankille kasvaa satasella. Keskus-
pankkien Target2-järjestelmään kirjatut 
saldot kompensoivat tällaisia muutok-
sia: esimerkissämme Suomen Pankin 
Target2-saatavia vähennettäisiin 100 
eurolla ja Saksan keskuspankin saataviin 
lisättäisiin vastaavasti 100 euroa, minkä 
jälkeen kummankin nettovarallisuus olisi 
palannut ennalleen.

Näin syntynyt Target2-velka ei voi ai-
heuttaa Suomelle luottotappioita niin 
kauan kuin eurojärjestelmä on olemassa 
ja Suomi on sen osa. Target2-velka voisi 
periaatteessa jäädä maksamatta kuvitel-

lussa tapauksessa, jossa eurojärjestelmän 
hajoaisi hallitsemattomasti ja jossa kun-
kin euromaan euromääräiset pankkitalle-
tukset muutettaisiin kansallisissa valuu-
toissa ilmaistuiksi talletuksiksi. Tämän 
mahdollisuuden havainnollistamiseksi 
voimme kuvitella, että tuhannen euron 
suuruinen osa Target2-saldon miljardeis-
ta syntyisi Kreikan talouskriisistä huoles-
tuneen, ateenalaisen herra Papadopou-
loksen siirtäessä 1 000 euron suuruiset 
säästönsä johonkin suomalaiseen Norde-
an konttoriin avaamalleen tilille. Kuten 
edellä selitettiin, tilinsiirron yhteydessä 
Suomen Target2-saatavaa kasvatetaan 
1 000 euroa ja myös Nordean Suomen 
Pankissa olevan tilin saldoa kasvatetaan 
1 000 euroa.

Jos eurojärjestelmä hajoaisi heti tilin-
siirron jälkeen hallitsemattomasti niin, 
että suomalaisissa pankeissa olevat eu-
rot muuttuisivat yhdessä yössä Uusiksi 
Markoiksi, Papadopouloksella olisi oi-
keus nostaa säästönsä Nordeasta kätei-
senä Uusissa Markoissa, Nordea voisi 
vaatia ko. markat Suomen Pankilta, ja 
Suomen Pankilla olisi velvoite painaa 
ne setelipainossaan ilman, että mikään 
ulkopuolinen taho korvaisi niitä Suomen 
Pankille.

Todellisuudessa Target2-saatavat ei-
vät ilmene vain keskuspankkitalletus-
ten kasvuna vaan myös keskuspankista 
otettujen lainojen vähenemisenä, mutta 
Target2-saatavan kasvulla on silti aina 
vastineenaan keskuspankin muiden net-
tosaatavien (velat keskuspankille miinus 
keskuspankkitalletukset) väheneminen. 
Siksi Suomen Target2-saatavalle kävisi 
kuin esimerkkimme herra Papadopou-
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loksen talletukselle, jos eurojärjestelmä 
hajoaisi yhtäkkiä ja suunnittelematto-
masti: jos Target2-saatavaa vastaavien 
pankkitilien omistajat nostaisivat sitä 
vastaavan summan Uusia Markkoja suo-
malaisista pankeista hajoamisen jälkeen, 
Suomen Pankin tulisi tuottaa ko. summa 
Uusia Markkoja ilman, että mikään ulko-
puolinen taho korvaisi Suomelle rahan 
painamisesta mahdollisesti syntyvän in-
flaation haittoja.

Koska eurojärjestelmässä keskuspank-
kiluotot ovat vakuudellisia, eurojärjes-
telmän hajotessa Target2-saatavista ai-
heutuvat mahdolliset tappiot riippuisivat 
viime kädessä Target2-velkaisissa maissa 
keskuspankkiluottojen vakuuksina käy-
tettyjen arvopaperien arvosta.

Tilanne olisi vain osittain samankal-
tainen, jos jokin yksittäinen euromaa, 
vaikkapa Kreikka, eroaisi euroalueesta. 
Myös Kreikan keskuspankki voisi käyt-
tää Target2-velkansa maksuun arvopape-
reita, joita se on saanut vakuudeksi Tar-
get2-velkaa vastaaville, talletuspankeille 
myöntämilleen luotoille, mutta Kreikan 
tapauksessa vakuutena käytettyjen arvo-
paperien arvo on kyseenalainen.

 Taloustoimittajat ja närkästyneet 
blogikirjoittelijat esittävät toisinaan las-
kelmia, joissa Suomelle Kreikan Target2-
velasta syntyvää tappiota mitataan kerto-
malla velan määrä ( joka on tällä hetkellä 
vähän yli 100 miljardia euroa) Suomen 
pääomaosuudella eurojärjestelmässä 
( joka on 1,2654 %). Laskelman tulos – 
jonka mukaan Suomi häviäisi Grexitissä 
muiden tappioiden lisäksi Target2-jär-
jestelmän vuoksi vielä 1,3 miljardia lisää 
– ilmaisee Target2-saatavista koituvien 
tappioiden teoreettisen maksimin, joka 
tuskin realisoituu. 

Tappio voisi toteutua täysimääräisenä 
vain jos 1) Grexitin yhteydessä Kreikan 
keskuspankki laiminlöisi velkojensa 
maksun kokonaan eikä vain osittain, 2) 
EKP:n taseeseen kirjattaisiin tieto siitä, 
että Kreikan Target2-velka jää koko-
naan maksamatta ikuisiksi ajoiksi, ja 3) 
EKP:n taseeseen näin syntynyt epätasa-
paino korjattaisiin kasvattamalla EKP:n 

saatavia kansallisilta keskuspankeilta. 
Mikään em. oletuksista ei ole ilmei-

nen tai erityisen uskottava. Li-
säksi Suomen Pankilla on oman 

pääomaosuutensa mukainen 
osuus sekä eurojärjestelmän 
voitoista että tappioista, ja 
Suomen Pankin eurojärjes-
telmään kuulumisen talou-
dellista kannattavuutta ei 
ole järkevää mitata yksittäi-
sellä (vaikkapa Kreikan ai-
heuttamalla) tappiolla vaan 
tarkastelemalla voittojen ja 
tappioiden summaa. •

 Eurojärjestelmän yhtäkkistä ja hal-
litsematonta hajoamista ei kuitenkaan 
voitane pitää vakavasti otettavana uh-
kakuvana. Realistisemmassa euroalueen 
hajoamisen skenaariossa kansallisiin 
valuuttoihin siirryttäisiin suunnitellus-
ti niin, että euro säilyisi korivaluutta-
na ja euromääräiset pankkitalletukset 
säilyisivät euromääräisinä. Jos Euroo-
pan keskuspankki koordinoisi eurojen 
kansallisiksi valuutoiksi vaihtamista, 
Target2-saldojen ilmaisemat euroaikai-

set pankkitalletusten liikkeet mai-
den välillä voitaisiin ottaa huo-

mioon vaihdon kustannuksia 
jaettaessa. 

Teoriassa Target2-
saatavista ja veloista 
ei tarvitsisi aiheutua 
minkäänlaisia kustan-
nuksia (tai hyötyjä) 
euroalueen eri maille, 
koska kansallisen kes-
kuspankin negatiivi-
sella Target2-saldolla 
täytyy olla vastinee-
naan muiden pankkien 
kasvanut velka kansal-
liselle keskuspankille. 


