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Maksamisen tulevaisuus on jo
lähellä
19.5.2021 – Euro & talous 2/2021 – Raha ja maksaminen

Päivi Heikkinen
Osastopäällikkö

Tuomas Välimäki
Johtokunnan jäsen

Maksaminen on yhteiskunnan perustoiminto, taloudellisen toiminnan verenkierto, jokaMaksaminen on yhteiskunnan perustoiminto, taloudellisen toiminnan verenkierto, joka
häiriintyessään voi aiheuttaa jopa sydämen pysähtymisen. Ei ole yhdentekevää, mitenhäiriintyessään voi aiheuttaa jopa sydämen pysähtymisen. Ei ole yhdentekevää, miten
maksupalvelut ja niitä toteuttavat maksujärjestelmät on rakennettu, miten niitämaksupalvelut ja niitä toteuttavat maksujärjestelmät on rakennettu, miten niitä
hallinnoidaan ja millaisia kustannuksia niihin sisältyy. Teknologian kehityksenhallinnoidaan ja millaisia kustannuksia niihin sisältyy. Teknologian kehityksen
mahdollistamat uudenlaiset palvelut, sääntelyn avaama kilpailu sekä digitaaliseenmahdollistamat uudenlaiset palvelut, sääntelyn avaama kilpailu sekä digitaaliseen
ympäristöön liittyvät riskit vaikuttavat sekä maksamisen palveluihin että niidenympäristöön liittyvät riskit vaikuttavat sekä maksamisen palveluihin että niiden
taustajärjestelyihin. Pandemia, joka kuluneen vuoden aikana on ratkaisevasti muuttanuttaustajärjestelyihin. Pandemia, joka kuluneen vuoden aikana on ratkaisevasti muuttanut
ihmisten elämää, on kiihdyttänyt monia kehityskulkuja. Maksamisen tulevaisuus tuleeihmisten elämää, on kiihdyttänyt monia kehityskulkuja. Maksamisen tulevaisuus tulee
nopeammin kuin ehkä vielä vuosi sitten ajattelimme.nopeammin kuin ehkä vielä vuosi sitten ajattelimme.

Teknologinen kehitys on vaikuttanut maksutapojen kehitykseen samoin kuin arkeen
yleensä niin kotitalouksissa kuin yrityksissäkin. Euromääräisesti leijonanosa maksuista
on liikkunut sähköisesti tilisiirtoina pankkitilien välillä jo vuosikymmeniä ja
yhdenmukaisin standardein koko euroalueellakin jo yli vuosikymmenen. Maksukortit
ovat pitkälti syrjäyttäneet käteisen päivittäismaksamisessa. Kukaan ei enää ”höylää”
maksukorttia, sillä kahdessa vuosikymmenessä maksukortit ovat siirtyneet ensin
magneettijuovista siruteknologiaan ja sitten mobiiliin ja jopa asusteisiin, kuten
älykelloihin. PIN-vapaa lähimaksaminen on viime aikoina yleistynyt nopeasti.
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Vuosi 2020 oli käännekohta sähköisen maksamisen kehityksessä. Pandemia muutti
nopeasti ihmisten käyttäytymistä, mikä heijastui myös osto- ja maksutapoihin. Euroopan
komissio julkaisi vähittäismaksamisen strategiansa osana digitaalisen rahoituksen
pakettia ja linjasi painopisteet, miten maksamisen tulisi Euroopassa kehittyä
kansalaisten ja yritysten etujen varmistamiseksi. Eurojärjestelmä oli linjannut omat
saman suuntaiset tavoitteensa vähittäismaksamiselle jo vuoden 2019 lopussa.
Kehitykseen on viime aikoina vaikuttanut myös maksamista koskeva sääntely, erityisesti
vahvan tunnistamisen vaatimus maksamisessa sekä ns. open banking, joka määrää
pankkien maksurajapinnat avoimiksi muillekin maksupalvelun tuottajille. Sekä
sääntelyn että vähittäismaksamisen strategioiden tarkoitus on vahvistaa eurooppalaisten
käytössä olevien vähittäismaksamisen palveluiden tehokkuutta, monipuolisuutta ja
laatua. Pandemian kiihdyttämä maksutapojen muutos alleviivaa tavoitteiden tärkeyttä
sekä strategian tueksi vaadittavien toimien kiireellisyyttä.

Koronapandemian vaikutukset maksamiseen

Pandemian lopulliset vaikutukset maksamiseen nähdään vasta, kun yritysten ja ihmisten
toimintaedellytykset ovat vapautuneet rajoituksista. Onko verkkokauppa kasvanut
pysyvästi, jatkuuko mobiililaitteiden maksusovellusten kasvu voimakkaana, ja palaako
käteisen käyttö päivittäisissä maksuissa samanlaiseksi kuin ennen pandemiaa?
Kuluttajakäyttäytymisen tutkimuksessa todetaan usein, että ihmisten käyttäytyminen
erityisesti arkisessa asioinnissa automatisoituu eikä kerran syntyneitä tapoja esimerkiksi
maksamisessa helposti muuteta. Kriisi voi kuitenkin muuttaa käyttäytymistä nopeasti.
Pandemian takia annetut suositukset ja määräykset ovat rajoittaneet ihmisten
kulutusmahdollisuuksia sekä ohjanneet kulutusta uusiin kanaviin. Maksukäyttäytymistä
on ohjattu myös monessa paikassa suoraan, esimerkiksi ohjeella välttää maksamista
käteisellä.

Euron & talouden artikkeli ”Koronapandemia muuttaa maksutapoja pysyvästi” peilaa
muutoksia maksutavoissa suhteessa kulutuskysyntään. On huomionarvoista, että
kulutuskysynnän toipuminen näkyy ensisijaisesti korttimaksamisessa. Erityisesti
lähimaksaminen kasvoi edelleen, vaikka 50 euron ostoskohtainen yläraja hillitsee sen
yleistymistä. Mobiililaitteella maksamisessa vastaavaa ylärajaa ei ole, mikä osaltaan on
voinut tukea tämän maksutavan voimakasta kasvua pandemian aikana. Edelleenkin se
on kuitenkin vielä melko pienessä roolissa kaikessa päivittäisessä maksamisessa. Kulutus
ja kauppa ovat siirtyneet yhä enemmän monikanavaiseen toimintatapaan, jossa
verkkokauppa ja perinteinen myymälä palvelevat rinnakkain. Tämä asettaa
lisävaatimuksia maksutapojen kehittämiselle, koska kasvokkaiseen maksamiseen
suunnitellut maksutavat eivät välttämättä palvele verkkomaksamista parhaalla tavalla.
Riskienhallinta ja maksamisen sujuvuus asettavat erilaisia vaatimuksia eri
asiointikanavissa. Verkko-ostamisen ja sähköisen maksamisen vahvistuva asema
korostaa myös talousosaamisen merkitystä. Ajasta ja paikasta riippumaton
verkkokauppa sekä taka-alalle häivytetty maksukokemus voivat heikentää ihmisten

käsitystä oman taloutensa kestokyvystä.[1] Kuluttajakyselyiden perusteella vaikuttaa siltä,
että käteisen käyttö on pandemian aikana keskittynyt sellaisiin kuluttajaryhmiin, joille
muut maksutavat eivät ole käytännössä mahdollisia. Pysyvänä tämä kehitys tarkoittaa,

1. Lue lisää: Suomalaisten talousosaaminen: Analyysi 2000-luvulla tehtyjen tutkimusten ja selvitysten perusteella.
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että kansallisen rahahuollon on sopeuduttava pienempiin volyymeihin. Tällä olisi
vaikutusta rahahuollon kustannuksiin, käteisen rahan saatavuuteen, käytettävyyteen ja
kansalliseen varautumiseen.

Eurojärjestelmän ja Euroopan komission
vähittäismaksamisen strategiat

Komission vähittäismaksamisen strategia tunnistaa ne keskeiset osa-alueet, joihin
vaikuttamalla kansalaisten ja yritysten käyttämiä sähköisiä maksupalveluita tulee
kehittää. Markkinaehtoisesti ja kilpailullisilla markkinoilla kehitetyt palvelut vastaavat
parhaiten loppuasiakkaiden tarpeisiin. Luotettavat, tehokkaat ja avoimet
maksujärjestelmät luovat perustan kehitettäville palveluille. Euroopan sekä taloudellinen
itsenäisyys että rahoitussektorin itsenäisyys edellyttävät, että vähittäismaksamisen
palvelut tuotetaan järjestelmillä, jotka noudattavat eurooppalaisia lakeja,
kuluttajansuojaa ja tietosuojaa sekä hyvän hallinnon periaatteita. Euroopan unioni tukee
myös G20-maiden aloitetta valuuttarajat ylittävien kansainvälisten maksujen, erityisesti
rahalähetysten, tehostamisesta.

Digitaalisen maksamisen muutos reaaliaikaiseksi seuraa muussa yhteiskunnassa
tapahtunutta kehitystä kohti ympärivuorokautisia palveluita. Kun reaaliaikaisesta
maksujen välityksestä puhutaan uutena normaalina, tulee huomata, että reaaliaikaiset
maksujärjestelmät ovat välttämätön, mutta ei riittävä edellytys loppukäyttäjiä
hyödyttäville palveluille. Komissio näkee, että kaikkialla Euroopassa yhdenmukaisilla
säännöillä toimiva pikamaksamiseen perustuva älypuhelimen sovellus, ns.
mobiilimaksuapplikaatio, voi tehokkaasti kilpailla Euroopan ulkopuolelta tulevien ns. big
tech -yritysten valta-aseman kanssa ja luoda siten Euroopalle sen tarvitseman oman
vähittäismaksujärjestelmän. Samalla, kun komissio tahtoo kehittää eurooppalaista
digitaalista maksamista, se selvittää myös tapoja varmistaa käteisen säilyminen
todellisena vaihtoehtona erilaisissa maksamisen tilanteissa.

Maksujenvälityksen infrastruktuuri on nojannut pääosin eräpohjaiseen
tapahtumavälitykseen. Tilisiirtojen infrastruktuuri on lisännyt päivittäisiä selvityssyklejä
niin, että katteet on siirretty usein jo saman päivän aikana, kuitenkin viimeistään
seuraavana päivänä. Vasta vaatimukset reaaliaikaisesta maksamisesta osana
reaaliaikaista maailmaa on käynnistänyt muutoksen myös maksujärjestelmissä.
Reaaliaikaista maksujenvälitystä ensi sijassa tilisiirroille tarjoavat sekä yksityisen
sektorin toimijat, kuten EBA Clearing, kuin myös Euroopan keskuspankki.

Maksupalveludirektiivi (PSD2)[2] on jo tuonut kilpailullisuutta maksamisen
palvelukehitykseen. Kuluttajien ja kaupan tarpeita on tullut täyttämään joukko uuden
tyyppisiä maksupalveluiden tarjoajia, jotka ovat pyrkineet tarjoamaan maksamisen
vaihtoehtoja joko maksuliikepankkien palveluiden yli tai päälle. Verkkokauppaan on
syntynyt toimijoita, jotka yhdistävät eri maksuvaihtoehdot kuluttajan valittavaksi ja
tarjoavat vielä toimitusvarmistuksen päälle. Korttimaksujen vastaanottoon on syntynyt
kevyesti toimivia vaihtoehtoja ja henkilöiden väliseen maksamiseen on kehitetty
kännykkäsovelluksia. Perinteinen maksupalveluiden tuotanto on ollut jossain määrin

2. PSD2 – Sääntelykokonaisuudet, Finanssivalvonta (finanssivalvonta.fi).
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jähmeäliikkeistä, mikä on jättänyt tilaa uusille yrityksille ja liiketoimintamalleille.

Euron & talouden artikkeli "Eurooppalaisen vähittäismaksamisen kehityssuunta ja sen
vaikutukset Suomen markkinoihin" selvittää viranomaisten tavoitteet maksamisen
kehitykselle ja arvioi, miten suomalaisten pankkien kehityshankkeet toteuttavat näitä
tavoitteita. Suomalaiset pankit ovat liittyneet reaaliaikaisen maksamisen mahdollistaviin
maksujärjestelmiin, mutta niiden maksupalvelut asiakkaille eivät vielä heijasta kaikkia
infrastruktuurin tarjoamia mahdollisuuksia. Sitoutuminen eurooppalaisiin
standardeihin mahdollistaa jatkossakin sen, että eurooppalaisten maksujärjestelmien
tuottamat hyödyt ovat suomalaisten pankkien ja niiden asiakkaiden käytössä.

Digitaalinen euro

Perustava ero sähköisten maksutapojen ja käteisen käytön välillä on se, että sähköiset
maksut tehdään talletustilien välillä tai velaksi. Pankkitalletukset ovat tilipankin velkaa
asiakkailleen, ja maksutavasta riippuen kirjaukset maksajan ja maksun vastaanottajan
talletustilien välillä tehdään itse maksutapahtumasta irrallaan, joskus jopa päiviä
maksutapahtuman jälkeen. Sähköisessä maksamisessa pankin velka siirtyy maksajalta
maksun saajalle. Käteinen puolestaan on keskuspankin liikkeeseen laskema
maksuväline, joka toimii itsessään myös rahallisen arvon eli katteen siirron välineenä.
Setelin ostovoima siirtyy välittömästi maksajalta maksun saajalle ilman erillisiä
kirjauksia tilijärjestelmiin, ja setelin arvosta vastaa keskuspankki. Kun käteisen rooli
maksamisessa on pienentynyt, yhteiskunnassa on virinnyt kysymys keskuspankkirahan
ja liikepankkirahan erosta. Osin sen seurauksena on ryhdytty pohtimaan myös
kuluttajien käytössä olevaa digitaalista keskuspankkirahaa. Sen perusteita ja malleja
tutkitaan laajasti keskuspankeissa, ja ensimmäiset pilottihankkeetkin on jo toteutettu.

Euron & talouden artikkeli "Digitaalinen euro ja sen maksuvälinekäyttöön liittyviä
erityiskysymyksiä" käsittelee eurojärjestelmässä tehdyn analyysin pohjalta niitä
ominaisuuksia, joita digitaaliselta eurolta edellytetään maksuvälineenä. Parhaimmillaan
digitaalinen euro voisi kilpailla vallitsevien vähittäismaksutapojen kanssa siten, että
monopoleihin taipuvaiset markkinat säilyisivät kuluttajien ja yritysten kannalta
kilpailullisina. Se voisi myös olla myötävaikuttamassa vähittäismaksamisen strategiassa
tavoiteltuun vähittäismaksamisen eurooppalaiseen suvereniteettiin. Digitaalisen euron
on noudatettava eurooppalaisen sääntelyn vaatimuksia, kuten yksityisenkin sektorin
tuottamien maksutapojen, eikä se saa järkyttää rahoitusvakautta. Tällaisen
keskuspankkirahaan perustuvan, käteiselle rahalle rinnakkaisen digitaalisen maksutavan
rakentaminen vaatii laajaa analyysiä ja myös arvovalintoja. Suomen Pankki osallistuu
tähän työhön eurojärjestelmässä, mutta päätöksiä digitaalisen euron toteuttamisesta ei
ole tehty.

Keskuspankin yleisvalvonta

Kun toimialalla ja sen toimintaympäristössä tapahtuu paljon muutoksia, maksamisen
infrastruktuuriin kohdistuvan yleisvalvonnan tärkeys korostuu. Keskuspankkien
yleisvalvonnan tehtävä on arvioida nimenomaan maksu- ja
selvitysjärjestelmäkokonaisuuksia ja niiden toimintaa. Tavoitteena on varmistaa, että
järjestelmätason riskit ovat hallinnassa ja että yhden toimijan mahdollisesti kohtaamat
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ongelmat eivät leviäisi järjestelmien kautta koko toimialalle (ns. systeeminen riski).
Keskuspankkien suorittama yleisvalvonta täydentää rahoitus- ja
pankkivalvontaviranomaisten, Suomessa Finanssivalvonnan, suorittamaa
instituutiovalvontaa.

Yleisvalvonta kohdistuu sekä maksujärjestelmiin että arvopaperikaupan
selvitysjärjestelmiin. Sähköisen maksamisen monipuolistuminen ja kriittisyys ovat
laajentaneet yleisvalvonnan myös erilaisten maksutapojen suuntaan. Esimerkiksi
korttimaksamisen palvelut, sähköinen raha ja maksujen käynnistyspalvelut ovat
perinteisten pankkien välisten maksujärjestelmien lisäksi yleisvalvonnan kohteena.
Arvopaperikauppaa koskevaa lainsäädäntöä on uudistettu finanssikriisin jälkeen, ja
näiden järjestelmien toimiluvan edellytysten täyttymistä valvotaan vuosittain. Euron &
talouden artikkeli "Maksu- ja selvitysjärjestelmät yleisvalvonnan kohteena" avaa
yksityiskohtaisesti, millaisia vaatimuksia maksu- ja selvitysjärjestelmille asetetaan ja
miten vaatimusten toteutumista arvioidaan.

Rahoitusmarkkinat ovat lähtökohtaisesti kansainvälisiä, ja Suomen
rahoitusmarkkinoiden kannalta merkittävät infrastruktuurit sijaitsevat pääosin Suomen
rajojen ulkopuolella. Keskuspankit tekevät laajaa ja hyvin strukturoitua yhteistyötä
näiden järjestelmien yleisvalvonnassa. Toiminta perustuu kansainvälisesti sovittuihin
yleisvalvontaperiaatteisiin, joiden pohjalta on luotu erilaisten järjestelmien arviointiin
soveltuvat standardit ja suositukset. Huolimatta huolellisesta yleisvalvonnasta
täydellinen riippuvuus kansainvälisistä infrastruktuureista jättää merkittäviä riskejä
rahoitussektorin kansalliseen varautumiseen. Myös yleisvalvonnan näkökulmasta on
tärkeää, että yhteiskunnan kannalta kriittiset palvelut ovat käytettävissä kaikissa oloissa.

Maksamisen tulevaisuus entistä lähempänä

Vähittäismaksamisessa on ollut pitkäkestoisia trendejä, joista moni vauhdittui
koronapandemian aikana. Suomi ja oikeastaan koko Pohjois-Eurooppa on toiminut
suunnannäyttäjänä maksamisen sähköistymisessä ja automatisoitumisessa. Pandemian
pitkittyminen saattaa olla kimmoke, joka voi johtaa erityisesti käteisen käytössä
ajautumiseen Suomen tielle muuallakin euroalueella.

Maksamiseen on usein tarjolla monia vaihtoehtoja. Monet tuotteet voi maksaa käteisellä,
kortilla tai tilisiirtona verkko- tai mobiilipankissa. Erilaisiin infrastruktuureihin
perustuvien maksutapojen moninaisuus pitää yllä kilpailua ja tuo mukanaan
toimintavarmuutta. Tämä on tärkeää, sillä maksaminen on monin osin verkostotaloutta,
jollaisessa suurtuotannon edut tapaavat ajaa kohti toiminnan monopolisoitumista.

Käteisen aseman trendinomainen heikkeneminen maksuvälineenä voi jatkuessaan johtaa
käteismaksamisen merkittävään kallistumiseen. Tämä puolestaan saattaisi edelleen
kaventaa sekä käteisen saatavuutta että sen hyväksyttävyyttä. Hallitsemattomana
tällainen kehitys ei olisi suotavaa, sillä käteinen on edelleen monien suomalaisten
pääasiallinen maksutapa, ja käteisellä on keskeinen asema esimerkiksi poikkeuksellisiin
tilanteisiin varautumisessa. Suomen Pankissa seurataankin tiiviisti käteismaksamisen
kehitystä, ja pankin asiantuntijat osallistuvat tarpeen mukaan sekä euromaksualueen
vähittäismaksuneuvoston että EU:n komission asiantuntijaryhmiin, joissa selvitetään
käteisen hyväksymisen ja saatavuuden kehitystä. Eurokäteisen aseman turvaaminen on
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yhtaikaa sekä yhteiseurooppalaisten että kotimaisten viranomaisten asia.

Aikanaan käteisen hupeneminen lompakosta pakotti pienentämään kulutusta. Tämä
opetti ihmisille talouskuria. Digitalisoituneessa maailmassa yhä suurempi osuus
kulutuksesta tulee maksettua ja joskus myös rahoitettua automaattisesti, jopa
huomaamatta. Tämä altistaa kuluttajat uudenlaisille talouden hallinnan tarpeille.
Talousosaaminen ei kuitenkaan synny itsestään. Suomen Pankki on kiinnittänyt tähän

asiaan erityishuomiota muun muassa käynnistämällä talousosaamishankkeen[3] vuoden

2020 alussa ja laatimalla ehdotuksen talousosaamisen kansalliseksi strategiaksi[4], joka
luovutettiin oikeusministeriölle tammikuussa 2021. Talousosaamisen vahvistamisen
onkin syytä kulkea maksamisen muutoksen matkassa.

Maksamisen keskeisiä trendejä ovat olleet jo vuosien ajan nopeutuminen ja
kansainvälistyminen. Yhtenäisen euromaksualueen (SEPA) luonti on mahdollistanut
nopeat ja halvat tilisiirrot koko euroalueen sisällä jo vuosien ajan. Vuoden 2018 lopussa
käyttöön otettu pikamaksamisen infrastruktuuri (TIPS) on jatkanut tätä kehitystä
mahdollistamalla lähes reaaliaikaisen maksamisen koko euroalueella, myös rajat
ylittävän maksamisen.

Pikamaksamiseen pohjautuvat ratkaisut vaikuttaisivat tällä hetkellä realistisimmilta
malleilta, jotka tarjoaisivat korttimaksuihin käytetystä infrastruktuurista
riippumattoman vaihtoehdon vähittäismaksamiseen. Tällainen kehitys olisi tarpeen
erityisesti siksi, että maksaminen ei keskittyisi liikaa ja että tarjolla olisi riittävä määrä
erilaisia ratkaisuja kilpailullisen tasapainon säilymiseen – myös käteisen roolin
huvetessa. Pikamaksamiseen pohjautuva päivittäisen maksamisen tapa ei suinkaan ole
tulevaisuuden utopia vaan jo arkipäivää joissakin maissa. Erityisesti kuluttajille
tarjottavissa pikamaksusovelluksissa Suomi on jäänyt jälkeen paitsi muista
Pohjoismaista myös esimerkiksi Hollannista, jossa maksukäyttäytyminen on muutoin
hyvin samanlaista kuin Suomessa. Maksamisen monimuotoisuuden kannalta keskeistä ei
ole se, perustuisiko pikamaksupohjainen vaihtoehto kotimaisiin vai yleiseurooppalaisiin
ratkaisuihin, kunhan ne toimivat eurooppalaisten standardien mukaisesti. Jotta
eurojärjestelmän ja EU-komission strategiset tavoitteet eurooppalaisen maksamisen
suvereniteetista toteutuisivat, tulisi niiden hallinnon joka tapauksessa noudattaa
eurooppalaisia toimintamalleja ja sääntelyä.

Digitaalinen euro voisi olla yksi mahdollisuus varmistaa koko euroalueen laajuisen
yleisesti hyväksytyn maksutavan säilyminen käteisen aseman huvetessa. Tällaisessa
tilanteessa keskuspankin tarjoama maksutapa voisi toimia yksityisten maksutapojen
kehityksen kirittäjänä, joka myös estäisi monopolihinnoittelua maksamisessa.
Digitaalinen euro saattaisi mahdollistaa sähköiset maksutavat myös niille, jotka vaativat
maksuilleen erityisen korkeaa yksityisyyden suojaa tai luottoriskittömyyttä.
Eurojärjestelmän julkisessa konsultaatiossa vastaajat listasivatkin juuri yksityisyyden
suojan ja turvallisuuden keskeisimmiksi ominaisuuksiksi, joita he digitaaliselta eurolta
toivoisivat.

Maksamisen kentän digitalisoiduttua maksamisen infrastruktuurin kohtaamat riskit ovat

3. Talousosaaminen, Suomen Pankki (suomenpankki.fi).

4. Opi taloudesta. Talousosaamishanke, Suomen Pankki (suomenpankki.fi)
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siirtyneet erityisesti tietoverkkoihin ja kyberuhkiin. Rahoitussektorin toimijoiden ja
maksujärjestelmien käsittelemät suuret taloudelliset arvot ovat houkutteleva kohde
verkkorikollisille, joiden toimintatavat kehittyvät koko ajan. Tyypillisesti fyysinen
turvallisuus ja tietoturva nivoutuvat yhteen kyberturvatyössä. Tämä puolestaan haastaa
keskuspankkien perinteistä maksu- ja selvitysjärjestelmien yleisvalvontaa laajentamaan
katsantokantaansa. Suomen Pankki onkin ollut tuomassa rahoitussektorin toimijoille
uudenlaista tapaa testata kyberturvaansa. Uhkatietoon perustuvan eettisen
tunkeutumistestauksen kehikko ja soveltamisohje TIBER-FI julkaistiin toukokuussa

2020[5], ja ensimmäisten testien perusteella testausmalli on toimiva ja erittäin tehokas
tuki yritysten kyberturvatyölle.

Keskuspankin tulee osaltaan huolehtia maksu- ja rahoitusjärjestelmien luotettavuudesta
ja tehokkuudesta, ja sen on kyettävä reagoimaan maksamisen muutoksiin laaja-alaisesti.
Esimerkiksi käteisen saatavuuden ja käytettävyyden varmistaminen sekä monimuotoisen
maksamisen edistäminen palvelevat koko kansantalouden kehitystä. Kansantalouden ja
yhteiskunnan kannalta on oleellista, että maksamisen kaltainen kriittinen palvelu toimii
riittävän laajasti kaikissa olosuhteissa. Normaaliaikojen kriittiset häiriöt ja kansallinen
varautuminen edellyttävät maksujärjestelmiltä myös riittäviä varautumissuunnitelmia.
Niiden on oltava elimellinen osa maksamisen kehittämistä.

Avainsanat

digitalisaatio, koronapandemia, maksaminen, maksujärjestelmät, digitaalinen euro

5. TIBER-FI-soveltamisohje. Toimintamalli kyberturvallisuuden kehittämiseksi (suomenpankki.fi)
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Koronapandemia muuttaa
maksutapoja pysyvästi
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Meri Sintonen
Ekonomisti

Kari Takala
Johtava neuvonantaja

Matti Hellqvist
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Jenni Liikanen
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Koronapandemia on vauhdittanut maksutapojen muutosta Suomessa. Lähes puoletKoronapandemia on vauhdittanut maksutapojen muutosta Suomessa. Lähes puolet
suomalaisista on vähentänyt käteisen käyttöä pandemian aikana, ja suurin osa heistäsuomalaisista on vähentänyt käteisen käyttöä pandemian aikana, ja suurin osa heistä
uskoo käteisen käyttönsä vähentyneen pysyvästi. Lähi- ja mobiilimaksaminen sekäuskoo käteisen käyttönsä vähentyneen pysyvästi. Lähi- ja mobiilimaksaminen sekä
verkko-ostaminen ovat jo aiemmin kasvattaneet suosiotaan, mutta koronapandemianverkko-ostaminen ovat jo aiemmin kasvattaneet suosiotaan, mutta koronapandemian
myötä niitä on alettu käyttämään entistä laajemmin. Tästä huolimatta käteinen on vielämyötä niitä on alettu käyttämään entistä laajemmin. Tästä huolimatta käteinen on vielä
tänäänkin tärkeä maksuväline monelle, ja se toimii varajärjestelynä sähköisentänäänkin tärkeä maksuväline monelle, ja se toimii varajärjestelynä sähköisen
maksamisen häiriötilanteissa.maksamisen häiriötilanteissa.
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Kuvio 1.

Suomalaisten ostokäyttäytyminen ja maksutavat
ovat muuttuneet voimakkaasti

Vuosi 2020 oli monella tapaa poikkeuksellinen ja jää sellaisena myös maksamisen
historiaan. Suomeen viime vuoden alussa levinnyt koronavirusepidemia ja viruksen
leviämisen estämiseksi tehdyt rajoitustoimet ovat pakottaneet ihmiset muuttamaan
päivittäisiä tapojaan. Tämä on heijastunut voimakkaasti myös suomalaisten
ostokäyttäytymiseen ja maksutapoihin. Yksityisen kulutuksen vähentyminen sekä
hygienian korostunut huomiointi maksamisessa ovat johtaneet mm. käteisen käytön
merkittävään vähenemiseen ja toisaalta lähi- ja mobiilimaksamisen suosion kasvuun.
Lisäksi kotona vietetty aika on koronatilanteen vuoksi lisääntynyt, minkä seurauksena
monet aiemmin kivijalkaliikkeissä ja myymälöissä asioimaan tottuneet ovat siirtyneet
ostamaan tuotteita ja palveluita yhä useammin verkosta. Vaikka osa kuluttajista saattaa
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palata koronakriisin jälkeen vanhoihin kulutus- ja maksutottumuksiin, pandemian
pitkittynyt kesto lisää todennäköisyyttä sille, että maksutapojen muutoksista tulee
pysyviä.

Miten koronapandemia on vaikuttanut käteisen ja sähköisten maksutapojen käyttöön?
Miten pandemia vaikuttaa suomalaisten osto- ja maksutottumuksiin tulevaisuudessa, ja
onko tällä joitain vaikutuksia maksamisen markkinoihin Suomessa? Tämä artikkeli
pyrkii vastaamaan näihin kysymyksiin kuluttajille ja maksupalveluiden tuottajille
tehtyjen kyselyiden avulla. Vuoden 2021 alussa toteutetuilla kyselyillä selvitettiin sekä
kuluttajien että maksupalveluiden tuottajien kokemuksia maksamisesta
koronapandemian aikana ja erityisesti sitä, miten pandemia on vaikuttanut heidän
toimintaansa. Lisäksi selvityksessä hyödynnetään Suomen Pankin vuosittain keräämiä

maksuliiketilastoja[1].

Korttimaksujen kehitys peilaa kulutustottumusten
nopeaa muutosta

Jotta maksutavoissa tapahtuneita muutoksia voitaisiin arvioida, on ensin tarkasteltava
yksityisen kulutuksen kehitystä koronapandemian aikana. Kotimaisilta pankeilta
saatujen tietojen mukaan suomalaisten kulutuskäyttäytyminen muuttui huomattavasti

koronakriisin alkuvaiheessa[2]. Nopeasti kasvaneiden tartuntamäärien ja tiukkojen
rajoitusten takia yksityinen kulutus supistui korttimaksujen perusteella yli 20 %
huhtikuussa 2020 edeltävän vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna (kuvio 2).
Kevään äkillisen supistumisen jälkeen korttimaksut palautuivat melko nopeasti
ennalleen ja ylittivät kesän aikana jo edeltävän vuoden tason. Vaikka koronatartuntojen
määrä kasvoi jälleen loppuvuonna nopeasti ja rajoituksia lisättiin, ei niillä ollut
kuitenkaan samanlaista vaikutusta korttimaksujen kokonaisarvoon kuin keväällä.

1. Suomen Pankin maksuliiketilastot: https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/maksuliiketilastot/

maksuliiketilastot/.

2. Suomen Pankki toteutti helmikuussa 2021 pankeille suunnatun kyselyn, jossa selvitettiin pandemian

vaikutuksia eri maksutapoihin sekä arvioitiin vaikutusten pysyvyyttä. Kyselyyn vastasivat lähes kaikki kotimaiset

pankit, joten vastaukset antavat kattavan kuvan yksityisen kulutuksen ja maksutapojen muutoksesta.
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Kuvio 2.

Toimialakohtaiset erot ovat olleet kuitenkin koko kriisin ajan suuria, kun ihmisten välisiä
kohtaamisia on pyritty rajoittamaan ja tarpeetonta matkailua suositeltu välttämään.
Kotitalouksien kulutus on kohdistunut pääasiassa vähittäiskauppaan ja erityisesti
päivittäistavaroihin. Sitä vastoin monilla palvelualoilla kysyntä on supistunut, ja eniten
kriisistä ovat kärsineet mm. majoitus- ja ravitsemistoiminta, liikennepalvelut sekä

kulttuuriala[3]. Koronapandemian aikana kaupoissa asiointia on harvennettu ja pienet
ostokset ovat vähentyneet, mikä on näkynyt myös keskimääräisten korttiostojen
kasvuna. Yksityisen kulutuksen uskotaan kiihtyvän tämän vuoden mittaan
rokotuskattavuuden noustessa, mutta joillakin toimialoilla kriisin vaikutukset voivat

näkyä vielä pitkään[4].

Maksukorttien käytön yleistymisen takia korteilla tehdyt maksut antavat kulutuksen

elpymisestä kuitenkin jonkin verran todellisuutta positiivisemman kuvan[5].
Korttimaksujen arvo on kasvanut tasaisesti noin 5 prosentin vuosivauhtia jo pitkään
ennen pandemiaa. Lisäksi monissa kaupoissa on koronaviruksen leviämisen estämiseksi
suositeltu kortilla maksamista käteisen sijaan, mikä on lisännyt korttimaksamisen

suosiota entisestään. Esimerkiksi Suomen Pankin kuluttajatutkimusten[6]perusteella

3. Ks. aiheesta: Koskivuo, A. – Kostiainen, J. – Koivu, T. – Nummelin, K. (2021) Koronamittari: Ravintolat

ahtaalla, maaliskuu 2021, Nordea Koronamittari, https://corporate.nordea.com/api/research/attachment/129293

ja OP Ekonomistit (2021) Talouden näkymät, helmikuu 2021, OP Ryhmän suhdanne-ennusteet ja

talouskatsaukset, 21bd696a-ec4d-bbc9-298d-114f855b4746 (op.fi).

4. Ks. Suomen talouden väliennuste: Kasvu vahvistuu pandemian väistyessä, maaliskuu 2021, Euro & talous,

https://www.eurojatalous.fi/fi/2021/artikkelit/kasvu-vahvistuu-pandemian-vaistyessa/.

5. Tilastokeskuksen sektoritilinpidon mukaan kotitalouksien kulutusmenot olivat vuoden 2020 lopussa vielä noin

5 % pienemmät kuin vuotta aiemmin.

6. Kuluttajakysely on Suomen Pankin vuosittain tilaama tutkimus suomalaisten käteisen ja muiden maksutapojen

käytöstä vuodesta 2007 alkaen. Kohderyhmään kuuluvat 15–79-vuotiaat henkilöt, ja tutkimukseen haastatellaan

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 13

http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/koronarajoitukset-ja-korttimaksut-suomessa/
http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/koronarajoitukset-ja-korttimaksut-suomessa/
https://corporate.nordea.com/api/research/attachment/129293
https://www.op.fi/documents/20556/64964/Talouden+N%C3%A4kym%C3%A4t+Helmikuu+2021.pdf/21bd696a-ec4d-bbc9-298d-114f855b4746
https://www.eurojatalous.fi/fi/2021/artikkelit/kasvu-vahvistuu-pandemian-vaistyessa/


päivittäistavaraostoksissa korttia suosivien suomalaisten osuus on kasvanut 84
prosentista 90 prosenttiin vuodesta 2019 vuoteen 2020 (kuvio 3). Viimeisimmässä
kyselyssä maaliskuussa 2021 osuus näyttäisi kuitenkin hieman pienentyneen, kun taas
pääasiallisena maksutapanaan mobiililaitteiden (esim. älypuhelin tai -kello)
maksusovelluksia käyttävien osuus on kasvanut 1 prosentista 3 prosenttiin kahden
viimeisimmän kyselyn välillä. Tämä antaa viitteitä siitä, että maksukortin käytöstä on
pandemian myötä siirrytty ainakin osittain mobiilimaksujen käyttöön ensisijaisena
maksuvälineenä (mobiilimaksuja käsitellään tarkemmin artikkelin myöhemmässä
osiossa). Korttimaksaminen säilyy päivittäistavaraostosten yleisimpänä maksutapana
todennäköisesti vielä pitkään, mutta uudet maksamisen muodot haastavat perinteisen
kortin aseman tulevaisuudessa.

Kuvio 3.

Käteisen käytön vähenemisestä huolimatta se on edelleen tärkeä
maksuväline

Yksityisen kulutuksen supistuminen ja huoli koronatartuntariskistä johtivat viime
keväänä myös käteismaksujen huomattavaan vähenemiseen. Käteisellä tehdyistä
maksuista ei ole saatavilla tilastotietoa samaan tapaan kuin korttimaksuista, mutta
käteisnostojen kehitys kertoo myös muutoksista käteisen käytössä maksuvälineenä.
Suurin supistuminen käteisnostoissa ajoittui huhtikuulle 2020 valmiuslain astuttua
voimaan maaliskuun puolessavälissä, jolloin käteisnostojen kokonaisarvo laski yli 40 %
edellisvuoteen verrattuna (kuvio 4). Toisin kuin monissa muissa maissa, Suomessa ei

myöskään ilmennyt koronakriisin alussa juurikaan käteisen nostamista varalle[7].

500:aa kohderyhmään kuuluvaa henkilöä eri puolilla Suomea. Viimeisin tutkimus toteutettiin maaliskuussa 2021.

7. Ks. aiheesta: Takala, K. (2021) Käteisen käyttöä vältelty koronapandemian aikana, huhtikuu 2021, Euro &

talous, https://www.eurojatalous.fi/fi/2021/artikkelit/kateisen-kayttoa-valtelty-koronapandemian-aikana/ ja

Ashworth, J. – Goodhart, C. (2020) Coronavirus panic fuels a surge in cash demand, heinäkuu 2020, VOX (CEPR
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Käteisnostot alkoivat elpyä kesällä koronatapausten ja -rajoitusten hellittäessä, mutta 
loppuvuonna 2020 pandemian toinen aalto katkaisi nousujohteisen kehityksen. Siinä 
missä korteilla tehdyt kokonaisostot palautuivat jotakuinkin entiselleen kesän jälkeen, 
käteisnostojen kokonaisarvo oli vuoden lopussa edelleen lähes 30 %pienempi kuin vuotta 
aiemmin.

Kuvio 4.

Kun tarkastellaan muutosta koko viime vuoden ajalta, käteisnostot pankkiautomaateista
ja -konttoreista vähenivät euromääräisesti yhteensä reilun neljänneksen. Suomessa
käteisen käyttö on vähentynyt tasaisesti viimeisen vuosikymmenen aikana ja nostetun
käteisen arvo on supistunut keskimäärin 6 prosentin vuosivauhtia ennen
koronapandemiaa. Käteisen rahan käyttö maksuvälineenä vaikuttaisi siis oleellisesti
vähentyneen koronpandemian myötä. Kun yksityinen kulutus kiihtyy ja
liikkumisrajoitukset loppuvat, käteisen käytön odotetaan ainakin jossain määrin
palautuvan. Koronatilanteen pitkittyminen lisää kuitenkin todennäköisyyttä sille, että
merkittävä osa käteismaksamisen supistumisesta jää pysyväksi.

Lähes puolet suomalaisista on vähentänyt käteisen käyttöä viimeisen vuoden aikana tai
luopunut siitä jopa lähes kokonaan (kuvio 5). Käteisen käyttöä vähentäneistä ainoastaan
13 % uskoi palavaansa samanlaiseen käteisen käyttöön kuin ennen pandemiaa. Syynä
käteisen käytön vähentämiselle on ollut ennen kaikkea huoli seteleiden ja kolikoiden
käsittelyyn liittyvästä koronatartuntariskistä (kuvio 6). Lisäksi monet kauppiaat ovat
kehottaneet välttämään käteisen käyttöä, ja jotkut eivät ole ottaneet vastaan lainkaan
käteismaksuja. Useat eri tutkimukset kuitenkin osoittavat, että tosiasiassa riski saada

koronavirustartunta seteleistä ja kolikoista on hyvin pieni[8]. Vaikka käteinen ei itsessään

Policy Portal), https://voxeu.org/article/coronavirus-panic-fuels-surge-cash-demand.

8. Ks. aiheesta: The Canadian Press (2020), WHO says currency doesn’t transmit COVID-19 but retailers taking

precautions, maaliskuu 2020, National Global News, https://globalnews.ca/news/6712120/coronavirus-cash-
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olekaan todennäköinen tartunnanvälittäjä, halu välttää kontakteja on ollut riittävä syy
monille siirtyä muiden maksu- tai ostotapojen käyttöön.

Kuvio 5.

Euroopan keskuspankin tekemän selvityksen mukaan pandemia on vauhdittanut
maksamisen digitalisaatiota myös sellaisissa maissa, joissa käteisellä on ollut
perinteisesti vahva asema. Selvityksessä todetaan, että käteisen käyttöä vähentäneistä

henkilöistä 87 % arvioi vähentävänsä käteisen käyttöä pysyvästi[9]. Myös monien muiden
maiden tekemät tutkimukset viittaavat siihen, että koronapandemia saa

maksukäyttäytymisessä aikaan pysyviä muutoksia[10]. Vaikka pandemia on nopeuttanut
siirtymistä käteisen käytöstä korttimaksamiseen niin Suomessa kuin muuallakin
Euroopassa, monissa muissa euromaissa käteinen on kuitenkin yhä käytetyin
maksutapa.

precautions/ ja Fabio Panetta (2020) Beyond monetary policy – protecting the continuity and safety of payments

during the coronavirus crisis, huhtikuu 2020, Euroopan keskuspankki, https://www.ecb.europa.eu/press/blog/

date/2020/html/ecb.blog200428~328d7ca065.en.html.

9. EKP (2020) Study on the payment attitudes of consumers in the euro area (SPACE), joulukuu 2020, Euroopan

Keskuspankki, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/

ecb.spacereport202012~bb2038bbb6.en.pdf?05ce2c97d994fbcf1c93213ca04347dd.

10. Ks. aiheesta: Jonker, N. – van der Cruijsen, C. – Bijlsma, M. – Bolt, W. (2020), Pandemic payment patterns,

joulukuu 2020, De Nederlandsche Bank, DNB Working Paper, No. 701, https://www.dnb.nl/media/xbrj1xuc/

working-paper-no-701.pdf, Ardizzi, G. – Nobili, A. – Rocco, G. (2020), A game changer in payment habits:

evidence from daily data during a pandemic, joulukuu 2020, Banca d’Italia, Questioni di Economia e Finanza

(Occasional Papers), No. 591, https://www.bancaditalia.it/pubblicazioni/qef/2020-0591/

QEF_591_20.pdf?language_id=1 ja Caswell, E. – Smith, M. – Learmonth, D. – Pearce, G (2020), Cash in the time

of Covid, marraskuu 2020, Bank of England, Quarterly Bulletin, 2020 Q4, https://www.bankofengland.co.uk/

quarterly-bulletin/2020/2020-q4/cash-in-the-time-of-covid.
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Kuvio 6.

Käteinen on sen käytön vähenemisestä huolimatta edelleen tärkeä maksuväline monelle
suomalaiselle. Maaliskuussa 2021 toteutetun kuluttajakyselyn perusteella noin 350 000
suomalaista käyttää ensisijaisena maksuvälineenään käteistä (kuvio 3).
Päivittäistavaraostoksissa käteistä suosivien kuluttajien osuus ei ole juurikaan
muuttunut edes koronapandemian takia. Sen sijaan käteisen käytöstä ovat luopuneet
etenkin sellaiset kuluttajat, jotka aikaisemmin käyttivät maksamiseen sekä käteistä että
korttia. Tällaisten kuluttajien osuus on pienentynyt 10 prosentista vain 2 prosenttiin
pandemian aikana. Kyselyn perusteella vaikuttaa siis siltä, että tämä ryhmä on siirtynyt
pitkälti käyttämään pelkästään maksukorttia päivittäistavaraostoksissa.
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Kuvio 7.

Suomalaisista lähes 70 % maksaa kuitenkin vielä käteisellä joissain tilanteissa (kuvio 7).
Kuluttajakyselyn perusteella käteistä käytetään pääosin siksi, ettei sähköisen maksutavan
käyttö ole aina mahdollista. Lisäksi lähes joka viides kuluttaja käyttää käteisrahaa
edelleen erityisesti pienten otosten tekemiseen. Yleisintä käteisen käyttö on etupäässä
vanhimmissa ikäryhmissä, vaikka niissä käteisen käytön väheneminen on myös ollut
voimakkainta viimeisen vuoden aikana (kuvio 8). Yhtenä syynä tälle voi olla se, että
koronarajoitukset ja -suositukset ovat vaikuttaneet erityisesti ikäihmisiin. Lisäksi
vakavan koronataudin riski kasvaa iän myötä, mikä on saattanut vahvistaa erityisesti

vanhempien ikäryhmien maksukäyttäytymisen muutosta[11].

11. Eichenbaum, M. – Godinho de Matos, M. – Lima, F. – Rebelo, S. – Trabandt, M. (2020), How people respond

to rare events, marraskuu 2020, VOX (CEPR Policy Portal), https://voxeu.org/article/how-people-respond-rare-

events?fbclid=IwAR3KtDBQZ1rJLETv1NuhNhR8k7O8elNHlVrZtJbx648aujZhlhY9-rWzYzQ.
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Kuvio 8.

Käteisellä rahalla on tiettyjä erityispiirteitä, joita muut maksutavat eivät täysin tarjoa[12].
Siksi onkin tärkeää, että käteistä on saatavilla ja sen käyttäminen on mahdollista niin

kauan kuin ihmiset sitä tarvitsevat ja haluavat[13]. Jos käteisen käyttö vielä vähenee, siitä
kauppiaille ja eri rahahuollon toimijoille aiheutuvat kustannukset suhteessa sen käyttöön
voivat kuitenkin kasvaa edelleen. Mikäli jakelu- ja käyttöverkoston ylläpitäminen ei säily
riittävän kannattavana liiketoimintana, uhkana on sen kutistuminen liian pieneksi.
Tällöin verkoston palauttaminen ennalleen sähköisen maksamisen vakavissa
häiriötilanteissa voi tulla mahdottomaksi. Koronapandemian kiihdyttämä maksutapojen
muutos voi siten aikaistaa mahdollista tarvetta turvata käteisen asema Suomessa
lainsäädännöllä. Tämä voi tulla ajankohtaiseksi, jos käteisen saatavuus ja käytettävyys
merkittävästi heikkenisivät ja muita kansallisen varautumisen näkökulmasta toimivia
maksamisen varajärjestelmiä ei kyetä luomaan.

Käteispalveluja tarjoavat pankkikonttorit ovat jo pitkään vähentyneet, ja niiden
harveneminen jatkui myös viime vuonna (kuvio 9). Poikkeustilanteen aikana konttoreita

on myös ollut väliaikaisesti suljettuna tai niiden aukioloaikoja on supistettu[14].
Käteisautomaattien lukumäärä puolestaan kasvoi ennen pandemiaa uuden toimijan
markkinoille tulon myötä, mutta myös niiden kokonaismäärä hieman pieneni viime
vuonna. Toisaalta käteisen saatavuus on monipuolistunut viime vuosina, ja käteistä on

12. Harju, A. – Snellman, H. (2021) Käteisen tulevaisuus Suomessa – lailla turvattava peruspalvelu?, maaliskuu

2021, Euro & talous, https://www.eurojatalous.fi/fi/2021/artikkelit/kateisen-tulevaisuus-suomessa-lailla-

turvattava-peruspalvelu/.

13. Ks. aiheesta: Eurojärjestelmän käteisstrategia, Euroopan keskuspankki, https://www.ecb.europa.eu/euro/

cash_strategy/html/index.fi.html.

14. Ks. aiheesta: Meriläinen, A. (2020) Peruspankkipalveluselvitys 2020, joulukuu 2020, Finanssivalvonta,

https://www.finanssivalvonta.fi/globalassets/fi/kuluttajansuoja/peruspankkipalveluselvitykset/

peruspankkipalveluselvitys-2020-pv.pdf.
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mahdollista nostaa myös useimpien pankkien korteilla yli 3 200 kaupan kassalta silloin,

kun kaupan vaihtokassatilanne sen sallii[15]. Lisäksi osa pankeista on lisännyt viimeisen
vuoden aikana mahdollisuutta tilata käteistä postin kautta. Suurin osa käteisen jakelusta

tapahtuu kuitenkin edelleen käteisautomaattien ja pankkikonttoreiden kautta[16]. Vaikka
käteisen ensisijaiset jakelukanavat supistuivat hieman vuoden 2020 aikana,
suomalaisten mielestä käteisen saatavuus on säilynyt kuitenkin hyvänä pandemian
aikana. Lähes 90 % suomalaisista oli edelleen tyytyväisiä käteisen saatavuuteen
maaliskuussa 2021.

Kuvio 9.

Koronapandemia vauhdittanut edelleen
lähimaksujen kasvua

Käteisen käytön vähentyessä ja korttimaksamisen edelleen yleistyessä myös
lähimaksamisen suosio on kasvanut koronapandemian myötä entisestään. Pankeilta
saatujen tietojen perusteella maksukorteilla tehtyjen lähimaksujen osuudessa nähtiin
kuitenkin aluksi pieni notkahdus keväällä 2020 tiukkojen rajoitusten ja keskiostoksen
summan kasvun vuoksi. Kesällä rajoitusten purkaminen ja tartuntojen väheneminen
palautti lähimaksut kuitenkin takaisin kasvu-uralle. Vaikka vuoden loppupuolella
lähimaksujen osuuden kasvu hidastui korontilanteen jälleen pahentuessa, lähes 60 %

korttimaksuista tehtiin lähimaksuina joulukuussa 2020[17]. Tämä oli yli kymmenyksen

15. Ks. aiheesta: Heikkinen, P. (2017) Blogi: Käteistä saa nykyään myös kaupan kassalta, kesäkuu 2017, Euro &

Talous, https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2017/kateista-saa-nykyaan-myos-kaupan-kassalta/.

16. Suomen Pankin maksuliiketilastot: https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/maksuliiketilastot/

maksuliiketilastot/.

17. Näissä luvuissa ei ole mukana kauppojen kassoilla tehtäviä mobiilimaksuja, mikä laskee hieman lähimaksujen

osuutta.

Eurojatalous.fi — Suomen Pankin ajankohtaisia artikkeleita taloudesta 20

http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/kateisen-ensisijaiset-jakelukanavat/
http://www.eurojatalous.fi/fi/kuviot/graafi/kateisen-ensisijaiset-jakelukanavat/
https://www.eurojatalous.fi/fi/blogit/2017/kateista-saa-nykyaan-myos-kaupan-kassalta/
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/maksuliiketilastot/maksuliiketilastot/
https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/maksuliiketilastot/maksuliiketilastot/


enemmän kuin vuotta aiemmin.

Lisäksi lähes joka kolmas suomalainen on lisännyt maksukortin lähimaksuominaisuuden
käyttöä koronapandemian aikana (kuvio 10). Koronapandemian aikana maksamisen
vaatimukset ovatkin laajentuneet, eli nopeuden, helppouden ja turvallisuuden lisäksi
maksamisen halutaan olevan myös hygieenistä (kuvio 6). Koronaan liittyvä
maksutapojen muutos näkyy myös kortin lähimaksuominaisuuden käyttöönotossa:
esimerkiksi yli 50-vuotiaista kuluttajista lähes 20 % oli kokeillut sitä ensimmäisen kerran
viimeisen vuoden aikana (kuvio 11). Kuluttajakyselyn perusteella peräti 93 %
suomalaisista oli kokeillut lähimaksamista maaliskuuhun 2021 mennessä.

Kuvio 10.

Suomessa oli jo ennen pandemian alkua käytössä EU-lainsäädännön asettama 50 euron
enimmäisraja, jota suuremmille summille edellytetään aina PIN-tunnusluvun

syöttämistä[18]. Lähimaksujen ylärajaa korotettiin 25 eurosta 50 euroon huhtikuussa
2019, minkä jälkeen lähimaksaminen on jo reippaasti kasvanut. Monessa muussa

Euroopan maassa vastaava korotus on tehty vasta pandemian aikana[19].
Koronapandemia on vauhdittanut lähimaksamisen yleistymistä edelleen, mutta
kasvuvaraa ei kuitenkaan enää ole paljon nykysääntelyn sallimien turvarajojen
puitteissa. Lähimaksurajat eivät kuitenkaan koske mobiilimaksuja, koska niissä
asiakkaan on avattava laitteen lukitus esimerkiksi salasanan tai sormenjälkitunnistuksen
avulla voidakseen maksaa. Tämä täyttää jo vahvan tunnistautumisen vaatimuksen, ja
siten mobiilimaksut mahdollistavat jo nyt yli 50 euron ostosten tekemisen kaupan
kassalla ilman, että maksupäätteeseen tarvitsee syöttää PIN-tunnuslukua.

18. Lähimaksurajat on säädetty komission asetuksessa 2018/389, joka rajoittaa lähimaksulla suoritettujen

maksukertojen arvoa ja määrää, jotka voidaan tehdä ilman asiakkaan vahvaa tunnistamista.

19. Esimerkiksi Virossa, Latviassa ja Liettuassa lähimaksuraja nostettiin 50 euroon maaliskuussa 2020 ja

Ranskassa sekä Slovakiassa huhtikuussa 2020.
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Mobiilimaksamisen kasvu vasta alkutaipaleella

Lisääntynyt hygienian huomiointi ja kontaktien välttely ovat lisänneet kiinnostusta 

myös mobiilimaksamista kohtaan. Mobiilimaksamisella tarkoitetaan tavallisesti 

älypuhelimella tai muulla mobiililaitteella käynnistettäviä maksutapahtumia. 

Mobiililaitteella maksamista varten puhelimessa on oltava käytössä jokin lukuisista 

tarjolla olevista mobiilimaksusovelluksista[20]. Sovelluksilla voi tehdä lähimaksuja 

kaupan kassalla, maksaa verkko-ostoksia tai siirtää rahaa toiselle käyttäjälle. 

Maksutapahtuman summa veloitetaan yleensä maksukortilta tai suoraan omalta 

pankkitililtä.

Palveluntarjoajien mukaan mobiilimaksusovellusten käytössä nähtiin selvä 
kasvupyrähdys koronakriisin alkuvaiheessa keväällä 2020, kun uudet käyttäjät ja 
siirtymä muista maksutavoista kasvattivat mobiilimaksamisen suosiota. Pankeilta 
saatujen tietojen perusteella ensimmäisen koronavuoden aikana mobiilimaksujen arvo 
kasvoi kokonaisuudessaan jopa 62 % edeltävään vuoteen verrattuna. Voimakkaasta 
kasvustaan huolimatta mobiilimaksujen osuus suhteessa korttimaksujen 
kokonaisvolyymiin oli kuitenkin vielä pieni, alle 3 %. Mobiilimaksujen kasvu on siten 
vasta alkutaipaleella.

Kuluttajakyselyn perusteella peräti 48 % suomalaisista käyttää kuitenkin jo 
mobiilimaksuja joissain tilanteissa (kuvio 7). Mobiilimaksujen käyttäjistä jopa lähes 
kolmannes kertoi lisänneensä maksusovellusten käyttöä viimeisen vuoden aikana. 
Yleisintä mobiilimaksupalveluiden käyttö on nuoremmissa ikäryhmissä, mutta 
koronapandemian myötä käyttäjäkunnan keski-ikä vaikuttaisi nousseen (kuvio 11). 
Mobiilimaksujen käyttö on kuitenkin yleistynyt lähes kaikissa ikäryhmissä ja riippuu 
pitkälti siitä, kuinka aktiivisia mobiililaitteen käyttäjiä kuluttajat muutenkin ovat.

20. Suomessa yleisesti käytössä olevia mobiilimaksusovelluksia ovat mm. MobilePay, Pivo, Siirto, Apple Pay ja

Google Pay.
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Kuvio 11.

Ratkaisevaa mobiilimaksujen yleistymisen nopeuden kannalta on se, kuinka laajasti
kuluttajat siirtyvät käyttämään niitä kivijalkaliikkeissä ja verkkokaupoissa.
Mobiilimaksupalveluiden tarjoajilta saatujen tietojen mukaan mobiilimaksaminen on
yleistynyt jo ennen pandemiaa erityisesti henkilöiden välisten maksujen ansiosta, mutta
koronakriisin aikana mobiilimaksaminen on kasvanut eniten henkilöiden ja yritysten
välisessä kaupankäynnissä. Mobiilimaksujen käyttö päivittäistavaroiden yleisimpänä
maksutapana on kuitenkin vielä vähäistä (kuvio 3). Jos olemassa oleva teknologia, kuten
korttimaksaminen, on koettu jo riittävän hyväksi, eivät kuluttajat välttämättä ole niin
halukkaita kokeilemaan uusia maksuvälineitä, ellei se tuo jotain merkittävää lisähyötyä.
Enemmän jalansijaa mobiilimaksut vaikuttaisivatkin saaneen verkko-ostosten
maksutapana.

Maksamisen markkinat EU:ssa ovat kuitenkin edelleen hyvin pirstaloituneet.
Esimerkiksi monet mobiilimaksamisen ratkaisut eivät tällä hetkellä toimi valtioiden
rajojen yli. Yksi seuraavista luonnollisista kehitysaskeleista onkin eri
mobiilimaksuratkaisujen keskinäinen yhteentoimivuus niin eurooppalaisella kuin
kansallisella tasolla. Eurooppalaiset toimijat ovatkin jo käynnistäneet monia
yhteistyöhankkeita, joiden tavoitteena on yhdenmukaistaa sähköistä maksamista
Euroopassa. Kansallisten ratkaisujen lisäksi markkinoilla on jo tällä hetkellä paljon
globaaleja maksamisratkaisuja, joita voi käyttää myös ulkomailla. Maksamisen alalla
ylipäätään on nähty jo pitkään kansainvälistymisen ja keskittymisen trendi, ja on
mahdollista, että samanlaista kehitystä nähdään jatkossa myös mobiilimaksamisen
palveluissa.

Monikanavainen kuluttaminen on tullut jäädäkseen

Kotona vietetty aika on koronatilanteen vuoksi lisääntynyt, mikä on saanut kuluttajat
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myös tekemään ostoksiaan aiempaa enemmän etänä. Jos aiemmin verkosta ostettiin vain
harvakseltaan tai jonkin tietyn tuoteryhmän tuotteita, verkkokaupassa asioinnista on
tullut koronapandemian myötä arkipäiväisempää ja tuotevalikoima on laajentunut.
Pankeilta saadut tiedot osoittavat, että vuonna 2020 verkkokaupoissa tehtyjen maksujen
kokonaisarvo kasvoi noin neljänneksellä edeltävästä vuodesta. Jos otetaan huomioon,
että normaalioloissa ennen pandemiaa huomattava osa verkkokaupan myynnistä on
koostunut matkailuun liittyvistä palveluista, kuten lentolipuista tai hotellivarauksista,
kasvulukema on merkittävä.

Suomalaisista 28 % on lisännyt verkossa ostamista pandemian aikana (kuvio 10).
Verkkokaupoissa asioiminen on lisääntynyt erityisesti nuoremmissa ikäryhmissä, ja
verkko-ostamisesta näyttäisi tulleen siten etenkin osa nuorten arkea. Vanhimmissa
ikäryhmissä tuotteita ja palveluita ostetaan yhä melko harvoin verkkokaupoista, vaikka
etenkin yli 50-vuotiaat ovat kokeilleet ensimmäistä kertaa verkko-ostamista pandemian
aikana (kuvio 11). Verkko-ostamisen yleistymisestä huolimatta jopa viidesosa
kuluttajakyselyn vastaajista ei vielä maaliskuuhun 2021 mennessä ollut kokeillut
verkkokaupassa asiointia.

Verkkokaupan kasvun kannalta olennaista on, jatkavatko pandemian aikana ostamistaan
lisänneet kuluttajat verkossa ostamista vai palaavatko he takaisin vanhaan. Kotimaiset
pankit ja verkkokauppiaille maksupalveluita tarjoavat toimijat uskovat, että muutos tulee
jäämään pääosin pysyväksi. Verkkokaupan suosioon vaikuttavat ostamisen helppous ja
vaivattomuus sekä fyysisiä kauppoja laajempi tuotevalikoima ja kilpailukykyisemmät
hinnat. Monet kuluttajat ovat vasta tutustuneet verkkokauppoihin ja saattaneet havaita
sen helpoksi tavaksi tehdä ostoksia. Lisäksi uusien verkkokauppiaiden määrä on
lisääntynyt voimakkaasti koronapandemian aikana, kun monet perinteiset
kivijalkaliikkeet ovat siirtyneet palvelemaan asiakkaitaan myös verkkoon. Pandemian
myötä tällainen monikanavainen kuluttaminen on todennäköisesti tullut jäädäkseen.

Digitaalisen kaupankäynnin suosion kasvu voi kuitenkin myös osaltaan lisätä joitakin
negatiivisia lieveilmiöitä. Esimerkiksi verkkokaupoissa kuluttajille tarjotaan
maksutapahtumien yhteydessä usein joustavia kulutusluottoja tai maksuaikaa
osamaksusopimusten muodossa. Näihin liittyvät todelliset kustannukset saattavat
myöhemmin yllättää, mikä voi osaltaan lisätä ylivelkaantumisen riskiä. Kokonaiskuva
omasta velkaantumisesta voi myös hämärtyä, mikäli velkaa on otettu monelta eri taholta.
Koronapandemia on myös tuonut uusia asiakasryhmiä verkko-ostamisen pariin, ja
etenkin ensimmäisiä kertoja verkko-ostoksia tekevillä on suurempi riski joutua
maksupetosten kohteeksi. Verkkokaupassa asioidessaan asiakkaan tulisikin olla tietoinen

mm. siitä, onko myyjä turvallinen ja tuotteen saanti turvattu[21]. Eri verkkomaksutapojen

turvallisuudessa on myös joitakin eroja[22].

21. Ks. aiheesta: Verkko-ostamisen muistilista, Euroopan kuluttajakeskus Suomessa, https://www.ecc.fi/Teemat/

verkkokauppa/verkko-ostamisen-muistilista/.

22. Ks. aiheesta: Maksutavan valinta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, https://www.kkv.fi/Tietoa-ja-ohjeita/Maksut-

laskut-perinta/laskutustavat/.
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Kokonaiskuva koronapandemian vaikutuksista
maksamiseen

Koronapandemia on pakottanut ihmiset maailmanlaajuisesti muuttamaan päivittäisiä
tapojaan, mikä on heijastunut voimakkaasti myös osto- ja maksukäyttäytymiseen.
Pandemian vaikutukset ovat näkyneet myös suomalaisten maksutavoissa ja
vauhdittaneet maksamisen digitalisaatiota. Suomessa sähköiset maksutavat ovat
kasvattaneet suosiotaan jo pitkään, mutta koronatilanne on madaltanut kynnystä niiden
entistä laajamittaisemmalle käyttöönotolle. Suomen Pankin toteuttamat kyselyt niin
maksupalveluntarjoajille kuin kuluttajille nostivat esiin uusia havaintoja
koronapandemian vaikutuksista maksamiseen.

Käteisen käyttö maksuvälineenä on vähentynyt huomattavasti koronapandemian aikana,
ja on odotettavissa, että merkittävä osa käteisen käytön supistumisesta jää pysyväksi.
Käteinen on kuitenkin yhä tärkeä maksuväline huomattavan monelle, ja lisäksi sillä on
edelleen keskeinen rooli varajärjestelynä sähköisen maksamisen häiriötilanteissa.
Käteisen riittävän saatavuuden ja käytettävyyden varmistaminen on siten välttämätöntä
talouden moitteettoman toiminnan ja tasavertaisesti yhteiskuntaan osallistumisen
kannalta. Koronapandemian kiihdyttämä maksutapojen muutos voi kuitenkin aikaistaa
mahdollista tarvetta turvata käteisen asema Suomessa lainsäädännöllä, mikäli käteisen
saatavuus ja käytettävyys merkittävästi heikkenisivät.

Koronapandemian myötä maksamisen nopeuden, helppouden ja turvallisuuden lisäksi
maksamisen halutaan olevan myös hygieenistä. Tämä on lisännyt etenkin
kontaktittomien maksutapojen, kuten lähi- ja mobiilimaksujen, kysyntää. Etenkin
mobiilimaksaminen on kasvanut voimakkaasti pandemian aikana, mutta suhteessa
korttimaksuihin se on vielä vähäistä. Kotona vietetty aika on koronatilanteen vuoksi
lisääntynyt, mikä on saanut kuluttajat tekemään ostoksiaan aikaisempaa enemmän myös
verkkokaupoissa. Mobiilimaksamisen ja verkko-ostamisen kasvu on kuitenkin vasta
alkumetreillään, ja todennäköisesti niiden kasvu ja kehitys vain kiihtyy tulevaisuudessa.

Digitaaliset maksusovellukset ja -ratkaisut helpottavat ja sujuvoittavat maksamista,
mutta tekevät siitä samanaikaisesti myös huomaamattomampaa. Maksamisen siirtyessä
yhä enemmän ostotapahtuman taustalle voi käsitys omasta rahankäytöstä hämärtyä.
Lisäksi digitaalisen kaupankäynnin suosion kasvu voi osaltaan lisätä joitakin negatiivisia
lieveilmiöitä, kuten ylivelkaantumisen tai maksupetosten riskejä. Sähköisten
maksutapojen suosion kasvu sekä verkossa ostamisen yleistyminen korostavatkin
maksamisen turvallisuuden ja digitaalisessa yhteiskunnassa tarvittavan talousosaamisen
merkitystä entisestään.

Koronaviruspandemian aiheuttamat muutokset ovat olleet nopeita, ja niillä voi olla
pitkäkestoisiakin vaikutuksia. Menee kuitenkin vielä aikaa ennen kuin nähdään, mitkä
muutoksista jäävät lopulta pysyviksi ja mitkä vain väliaikaisiksi. Pandemian pitkittynyt
kesto lisää kuitenkin todennäköisyyttä sille, että maksutapojen muutoksista tulee
pysyviä. Tähän tulee sekä markkinatoimijoiden että markkinainfrastruktuurien
yleisvalvojina toimivien keskuspankkien jo nyt varautua.
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Digitaalinen euro ja sen
maksuvälinekäyttöön liittyviä
erityiskysymyksiä
19.5.2021 – Euro & talous 2/2021 – Raha ja maksaminen

Aleksi Grym
Neuvonantaja

Jonna Ijäs
Digitalisaatioasiantuntija

Erilaisten sähköisten maksutapojen yleistyessä myös keskuspankit ympäri maailmaaErilaisten sähköisten maksutapojen yleistyessä myös keskuspankit ympäri maailmaa
ovat alkaneet tutkia mahdollisuutta yleisesti saatavilla olevan digitaalisenovat alkaneet tutkia mahdollisuutta yleisesti saatavilla olevan digitaalisen
keskuspankkirahan liikkeeseenlaskuun. Eurojärjestelmän digitaalisenkeskuspankkirahan liikkeeseenlaskuun. Eurojärjestelmän digitaalisen
keskuspankkirahan, digitaalisen euron, olisi tarkoitus toimia käteisen rahan rinnallakeskuspankkirahan, digitaalisen euron, olisi tarkoitus toimia käteisen rahan rinnalla
eräänlaisena seteleiden sähköisenä versiona. Eurojärjestelmän keskuspankeissaeräänlaisena seteleiden sähköisenä versiona. Eurojärjestelmän keskuspankeissa
digitaalisen euron liikkeeseenlaskuun ei nähdä välitöntä tarvetta, mutta tilanne voidigitaalisen euron liikkeeseenlaskuun ei nähdä välitöntä tarvetta, mutta tilanne voi
muuttua lähivuosina.muuttua lähivuosina.

Euroopassa selvitellään digitaaliseen euroon
liittyviä kysymyksiä

Eri maiden keskuspankit ovat alkaneet pohtia digitaalisen keskuspankkirahan

liikkeeseen laskemista yhtäältä käteisen käytön vähentymisen[1], toisaalta digitaalisten

1. Ks. aiheesta: Harju, A. – Snellman, H. (2021) Käteisen tulevaisuus Suomessa – lailla turvattava peruspalvelu?,

Euro & talous, https://www.eurojatalous.fi/fi/2021/artikkelit/kateisen-tulevaisuus-suomessa-lailla-turvattava-

peruspalvelu/.
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maksutapojen yleistymisen vuoksi. Eurojärjestelmän osalta keskustelua on vauhdittanut
myös huoli eurooppalaisen maksamisen autonomiasta, sillä tällä hetkellä suurimmat
maksutapojen tarjoajat ovat kansainvälisiä yksityisiä suuryhtiöitä. Euroopan
keskuspankki perusti tammikuussa 2020 korkean tason työryhmän pohtimaan
digitaalisen keskuspankkirahan (digitaalisen euron) liikkeeseenlaskuun liittyviä
kysymyksiä. Työryhmän työstä julkaistiin raportti lokakuussa 2020. Raportissa ei kuvata
varsinaista mallia digitaaliselle eurolle, vaan se keskittyy erilaisten toteutusvaihtoehtojen
vertailuun ja kehitystyölle oleellisten kysymysten asetteluun.

Keskustelut digitaalisesta eurosta ovat herättäneet myös huolen siitä, että keskuspankin
tarjoamalla digitaalisella maksuvälineellä voisi olla kilpailua vääristävä vaikutus.
Eurojärjestelmän tarkoituksena ei kuitenkaan ole kilpailla asiakkaista ja palveluista
liikepankkien kanssa. Liikepankeilla on tärkeä rooli rahoituksen tarjoajina
yksityishenkilöille ja yrityksille. Talletukset ovat pankeille tärkeä rahoituksen lähde, eikä
ole tarkoituksenmukaista, että talletuksia siirrettäisiin suuria määriä liikepankeista
keskuspankkiin. Digitaalisen euron mahdollisesta liikkeeseenlaskusta aiheutuvia
vaikutuksia pankkien liiketoimintaan on kuitenkin vaikea ennustaa. Asiaa on tutkittava
lisää lähivuosina.

Eurojärjestelmä ei näe digitaaliselle eurolle välitöntä tarvetta. Se on toistaiseksi
keskittynyt tekemään selvitystyötä, ja varsinaisen analyysi- ja määrittelyhankkeen
aloittamisesta tullaan näillä näkymin päättämään kesäkuussa 2021.

Mitä tarkoitetaan digitaalisella eurolla?

Digitaalisella eurolla tarkoitetaan digitaalisessa muodossa olevaa keskuspankkirahaa,
joka olisi tarjolla yksityishenkilöille ja yrityksille. Digitaalista keskuspankkirahaa on
olemassa tänäkin päivänä keskuspankkitilien muodossa. Niiden ero digitaaliseen euroon
olisi se, että nykymuodossaan olevaa keskuspankkirahaa voivat käyttää lähinnä
luottolaitokset ja muut siihen erikseen luvan saaneet instituutiot, kun taas digitaalinen
euro olisi tarjolla kaikille kansalaisille.

Kirjanpidollisesta näkökulmasta digitaalinen keskuspankkiraha muistuttaisi seteliä: sen
laskisi liikkeeseen keskuspankki ja keskuspankin taseeseen se merkittäisiin velkoihin.
Digitaalinen euro ei kuitenkaan korvaisi seteleitä kokonaan, vaan toimisi niitä
täydentävänä maksuvälineenä. Loppukäyttäjän näkökulmasta on mahdollista, että
digitaalinen euro ei juurikaan eroaisi nykyisistä sähköisen maksamisen tavoista.
Toisaalta digitaalisen euron suunnittelussa on pidetty erityisen tärkeänä sitä, että siinä
olisi mahdollisuuksien mukaan paljon samoja piirteitä kuin käteisrahassa.

Kirjallisuudessa digitaaliselle keskuspankkirahalle on esitetty kolme erilaista
perusrakennetta: token- eli arvopohjainen, keskuspankkitilin suoraan käyttöön

pohjautuva ja keskuspankkitilin epäsuoraan käyttöön pohjautuva rakenne[2].
Arvopohjaisessa rakenteessa rahallinen arvo olisi tallennettu suoraan käyttäjän hallussa

olevaan laitteeseen[3], kun taas tilipohjaisessa rakenteessa tietoa eri omistajien varoista

2. Ks. EKP (2020) Report on a digital euro, lokakuu 2020, Euroopan keskuspankki, https://www.ecb.europa.eu/

pub/pdf/other/Report_on_a_digital_euro~4d7268b458.en.pdf.
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ylläpidettäisiin yhdessä tilikirjassa ja tilillä olevia varoja käytettäisiin tunnistautumalla
tilin omistajaksi. Suoran ja epäsuoran tilipohjaisen mallin ero olisi siinä, että suorassa
tilipohjaisessa mallissa tili avattaisiin suoraan keskuspankkiin, kun taas epäsuorassa
mallissa tili keskuspankkiin avattaisiin muun toimijan, kuten maksulaitoksen tai
liikepankin, kautta.

Sähköinen maksaminen edellyttää aina jotakin laitetta, joka toimii yhteyspisteenä
maksajan ja maksujärjestelmien välillä. Sekä arvo- että tilipohjaisessa toteutusmallissa
digitaalisen euron käyttäminen myymälöiden maksupäätteillä ja verkkokaupoissa
edellyttäisi käytännössä joko maksukorttia (esimerkiksi prepaid-korttia tai maksutiliin
liitettyä korttia) tai mobiilisovellusta. Sikäli kun digitaalisella eurolla olisi tarkoitus
maksaa laskuja verkko- tai mobiilipankissa, se todennäköisesti edellyttäisi tilipohjaisen
mallin käyttämistä. Tällöin tilijärjestelmän tulisi olla liitettynä nykyisiin tilisiirrot
mahdollistaviin maksujärjestelmiin.

Digitaalisella eurolla maksaminen

Digitaalisen euron tulisi käydä maksuvälineenä pitkälti samoissa tilanteissa kuin
käteisen rahan. Jotta digitaalinen euro olisi käyttötavaltaan mahdollisimman
monipuolinen, sen tulisi lisäksi toimia pääpiirteittäin samalla tavalla kuin nykyisin
yleisimmät sähköisen maksamisen muodot. Tällaisia ovat esimerkiksi tilisiirrot sekä
maksaminen kortilla tai mobiilisovelluksilla verkkokaupoissa ja myymälöiden
maksupäätteillä. Digitaalisen euron käyttötapoihin kuuluisi todennäköisesti myös niin
sanottu P2P-maksaminen eli rahan siirtäminen henkilöltä toiselle. Kaikkia maksamisen
toteuttamistapoja suunniteltaessa tavoitellaan helppokäyttöisyyttä ja käteisrahaan
verrattavaa käyttökokemusta.

Vaikka käteisen rahan käyttö maksamisessa on vähentynyt, kierrossa olevan käteisen

määrä on kasvanut vuosi vuodelta [4]. Käteisrahaa käytettäessä ei tarvita teknisiä
apuvälineitä eikä myöskään verkkoyhteyttä, ja käteisrahalla voi maksaa anonyymisti.
Tutkimusten mukaan käteisrahan parhaina piirteinä pidetään sitä, että kuluja on
mahdollista seurata tarkasti, kun maksuvälineenä on käteinen. Lisäksi se on laajasti
hyväksytty maksuvälineenä, käteisen käyttö on nopeaa maksettaessa, ja sillä voi maksaa

anonyymisti [5]. Digitaalisen euron suunnittelussa osa näistä tavoitteista on vaikea
saavuttaa, kun taas osa on suhteellisen helposti toteutettavissa. Esimerkiksi kulujen
tarkkaan seurantaan on tänäkin päivänä olemassa monia erilaisia mobiilisovelluksia.
Digitaalisilla maksuvälineillä maksaminen myös nopeutuu jatkuvasti maksujärjestelmien
kehittyessä. Laaja hyväksyntä kuitenkin edellyttäisi sitä, että esimerkiksi kaupat ja
palveluntarjoajat ottavat vastaan digitaalisella eurolla tehtyjä maksuja. Se ei ole
pelkästään eurojärjestelmän päätettävissä oleva asia.

3. Esimerkkinä voidaan mainita 1990-luvun alussa puheena ollut e-raha. Ks. Hatakka, T. (1997) Maksuvälineet ja

-järjestelmät EU:ssa, Keskustelualoitteet 19/97, Suomen Pankki, https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/

123456789/7676/83548.pdf?sequence=1&isAllowed=y.

4. Ks. Banknotes and coins circulation (europa.eu) ja Sintonen, M. – Takala, K. – Hellqvist, M. – Liikanen, J.:

Koronapandemian jälkeiset muutokset maksamisessa, Euro & talous.

5. Esselink, H. – Hernández, L. (2017) The use of cash by households in the euro area, Occasional Paper Series,

marraskuu 2017, Euroopan keskuspankki, s. 53, The use of cash by households in the euro area (europa.eu).
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Digitaalisella eurolla tulisi voida tehdä tavallisia tilisiirtoja, sillä esimerkiksi Suomessa

tilisiirrot ovat arvomääräisesti suurin maksutapa tileiltä tehdyistä maksuista. [6]

Esimerkiksi laskut, palkat, vuokrat ja tuet maksetaan yleensä tilisiirtoina. Tilisiirto
voidaan tehdä joko pankin sisäisesti (maksajan ja saajan tilit samassa pankissa) tai
kahden pankin välillä (maksaja ja maksunsaajan tilit eri pankeissa). Jälkimmäisessä
tapauksessa maksu suoritetaan keskuspankin maksujärjestelmässä eri pankkien
keskuspankkitilien välillä. Digitaalisen euron käyttäminen tilisiirtoihin edellyttäisi siis
suoraa tai epäsuoraa keskuspankkitiliä digitaalisille euroille ja tilin liittämistä nykyisiin
maksujärjestelmiin.

Kappalemääräisesti yleisin maksutapa päivittäisessä maksamisessa on maksukorteilla
tehdyt maksut, joten voidaan olettaa, että myös digitaalisella eurolla voisi tehdä maksuja

maksukorttia käyttäen. [7] Tätä varten täytyisi laskea liikkeeseen maksukortti, joka olisi
liitettynä digitaalisia euroja sisältävään maksutiliin. Tämän lisäksi kauppojen
maksupäätteet täytyisi päivittää ottamaan vastaan maksuja kyseisellä kortilla.

Mobiilimaksamisen eri muodot ovat kasvattaneet suosiotaan viime vuosina. [8] Nykyään
useimmat mobiilimaksusovellukset toimivat siten, että mobiilisovellukseen lisätään
maksutilin ja maksukortin tiedot ja maksettaessa sovellus veloittaa siihen liitettyä
maksukorttia ja maksua vastaanotettaessa vastaavasti hyvittää maksutiliä. Henkilöltä
henkilölle (P2P) tehtävien maksujen toteutus digitaalisella eurolla olisi melko
suoraviivaista, sillä digitaalisia euroja voisi siirtää suoraan sovelluksen käyttäjien välillä
nimen tai esimerkiksi puhelinnumeron avulla.

Maksamisen yksityisyyden suoja

Digitaalisen euron mallia hahmoteltaessa yksityisyyden suoja on erityisen tärkeä
kysymys. Tämä johtuu pitkälti siitä, että digitaalisen euron on tarkoitus olla käteisen
kaltainen, ja käteisrahan yksi tärkeimmistä piirteistä on sen mahdollistama

yksityisyyden suoja[9]. Toisaalta on syytä huomata, että uuden maksupalveludirektiivin

(PSD2)[10] myötä sähköisissä maksutapahtumissa edellytetään asiakkaan vahvaa
tunnistamista. Maksupalveludirektiivi saatettiin Suomessa voimaan kahdessa osassa
maksupalvelulain ja maksulaitoslain muutoksilla tammikuussa 2018. Myös digitaalinen
euro tulisi todennäköisesti kuulumaan maksupalveludirektiivin soveltamisalaan, ja siten
sen käyttö edellyttäisi vahvaa tunnistamista. Vahvan tunnistamisen vaatimuksella on
tarkoitus lisätä maksamisen turvallisuutta pakottamalla kaikki maksupalveluita tarjoavat
tahot noudattamaan tiukkoja turvatoimia ja tietoturvasäännöksiä.

6. Maksuliiketilastot (suomenpankki.fi).

7. Ks. https://www.suomenpankki.fi/fi/Tilastot/maksuliiketilastot/maksuliiketilastot/ .

8. Sintonen, M. – Takala, K. – Hellqvist, M. – Liikanen, E.: Koronapandemian jälkeiset muutokset maksamisessa,

Euro & talous.

9. EKP (2020) Eurosystem report on the public consultation on a digital euro, huhtikuu 2021, Euroopan

keskuspankki, s. 10, https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/

Eurosystem_report_on_the_public_consultation_on_a_digital_euro~539fa8cd8d.en.pdf.

10. Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366 maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien

2002/65/EY, 2009/1001/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin

2007/64/EY kumoamisesta.
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Vahvan tunnistamisen vaatimuksessa on kuitenkin myös ongelmia. Sen käyttöönotto
vaatii alan toimijoilta erityisiä teknisiä valmiuksia, ja lisäksi maksajan näkökulmasta
maksaminen saattaa tuntua työläältä, jos vahva tunnistautuminen tulee tehdä
pienintäkin ostosta varten. Maksupalveludirektiivin mukaan sähköistä maksamista
koskevassa vahvassa tunnistamisessa on kuitenkin tiettyjä poikkeuksia. Tämän vuoksi
digitaaliselle eurolle voitaisiin pohtia toteutusmalleja, joihin näitä lain sallimia vahvaa
tunnistamista koskevia poikkeuksia voitaisiin soveltaa. Vaatimusta asiakkaan vahvasta
tunnistamisesta ei tarvitse soveltaa silloin, kun etänä tapahtuvan sähköisen maksamisen
summa on alle 30 euroa tai kontaktittoman myyntipaikassa tapahtuvan sähköisen

maksamisen summa on alle 50 euroa[11]. Digitaalisen euron käyttötilanteet voisivat siis
keskittyä esimerkiksi pienempiin maksuihin.

Koska digitaalinen maksaminen ja toisaalta yksityisten maksupalveluiden tarjonta ovat
lisääntyneet, huomiota tulee kiinnittää myös asiakkaiden henkilötietojen ja maksuihin
liittyvien maksutapahtumatietojen suojaamiseen. Maksupalveludirektiivin tarkoittamien
maksupalveluiden yhteydessä tapahtuvaan henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan yleistä

eurooppalaista tietosuoja-asetusta [12] (GDPR). Digitaalinen euro kuuluisi

todennäköisesti maksupalveludirektiivissä määriteltyjen maksupalveluiden joukkoon [13],
joten myös maksutapahtumiin liittyvään dataan ja muuhun henkilötietojen käsittelyyn
tulisi soveltaa yleistä eurooppalaista tietosuoja-asetusta.

Koska digitaalisen euron liikkeeseenlaskijana toimisi keskuspankki, jolla ei olisi
liiketaloudellista syytä jakaa palveluiden käyttäjien tietoja muille tahoille, sen käyttöön
liittyvä data saattaisi olla paremmin suojattua. Digitaalinen euro voidaan kuitenkin
toteuttaa useammalla eri tavalla, ja kun liikepankit toimivat välikätenä, asiakas- ja
maksutiedot olisivat myös niiden saatavilla. Asiassa on huomioitava lainsäädännön
vaatimukset. Maksupalveludirektiivin mukaan maksutilillä tarkoitetaan maksupalvelun
käyttäjän nimissä olevaa tiliä, jota käytetään maksutapahtumien toteuttamiseen. Näin
ollen myös digitaalisia euroja sisältävä tili olisi todennäköisesti
maksupalveludirektiivissä tarkoitettu maksutili, ja sitä koskisivat samat säännökset kuin
maksutilitietojen luovuttamista maksutoimeksiantopalveluiden (PISP) ja
tilitietopalveluiden (AISP) tarjoajille.

Digitaalisen euron muoto maksuvälineenä

Nykyinen digitaalista keskuspankkirahaa koskeva sääntelykehikko ei kata, eikä toisaalta
erityisesti myöskään sulje pois, sähköisessä muodossa olevaa vähittäismaksamiseen
tarkoitettua keskuspankkirahaa. Euroopan unionin toiminnasta annetun sopimuksen
(SEUT) artiklan 128 (1) mukaan Euroopan keskuspankilla ja kansallisilla keskuspankeilla
on oikeus laskea liikkeeseen seteleitä, joita on pidettävä ainoana laillisena

11. Komission delegoitu asetus (EU) 2018/389, annettu 27 päivänä marraskuuta 2017, Euroopan parlamentin ja

neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täydentämisestä asiakkaan vahvaa tunnistamista sekä yhteisiä ja turvallisia

avoimia viestintästandardeja koskevilla teknisillä sääntelystandardeilla, luku 3.

12. Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) 2016/679, annettu 27 päivänä huhtikuuta 2016, luonnollisten

henkilöiden suojelusta henkilötietojen käsittelyssä sekä näiden tietojen vapaasta liikkuvuudesta ja direktiivin 95/

46/EY kumoamisesta (yleinen tietosuoja-asetus).

13. Ks. luettelo maksupalveludirektiivin liitteestä 1, https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/

HTML/?uri=CELEX:32015L2366&from=EN#d1e32-116-1.
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maksuvälineenä [14].

Digitaalisen euron juridinen arviointi perustuu merkittävästi sen mahdolliseen
toteutusmalliin. Eurojärjestelmän työssä ei ole vielä määritelty, miten digitaalinen euro
lopulta toteutettaisiin. Digitaalinen euro voi muistuttaa jossain määrin seteleihin
verrattavissa olevana käteisrahaa, pankkeihin talletettua tilirahaa tai sähköistä rahaa
(puhekielessä ”sähköraha”) riippuen siitä, mikä toteutusmalli lopulta valittaisiin.

Oikeudellisesta näkökulmasta digitaalista euroa ei ilmeisesti voida pitää käteisenä
rahana. Lainsäädännön sanamuodon mukaan euroalueen ja keskuspankkien liikkeeseen
laskeman käteisen rahan on ilmeisesti ajateltu olevan ainoastaan fyysisessä muodossa,

koska siihen viitataan sanoilla ”euroseteli” ja ”metalliraha”.[15] Myös laillista
maksuvälinettä koskevat lainkohdat viittaavat seteleihin ja metallirahoihin eli fyysisiin

maksuvälineisiin. [16] Lailliselle maksuvälineelle ei ole yleistä määritelmää, mutta EU-
lainsäädännön mukaan vain eurosetelit sekä euro- ja senttimääräiset metallirahat ovat

laillisina maksuvälineinä kelpaavia [17].

Tilirahalla, eli talletustilillä olevilla varoilla, tarkoitetaan pankin velkaa tilin omistavalle
asiakkaalle. Talletuksessa on kyse pankin ja asiakkaan välisestä sopimuksesta, jolla
asiakas luovuttaa omistamansa varat pankin käyttöön ja saa vastineeksi oikeuden vaatia
talletusta vastaavan määrän käteistä itselleen niin halutessaan. Tiliraha on nykyisin
yleisin rahan muoto. Se kelpaa pankkikorttien, tilisiirtojen ja erilaisten maksusovellusten
avulla käytettynä maksuksi lähes kaikkialla. Koska tiliraha on pankin velkaa
asiakkaalleen, sillä maksettaessa tapahtuu velkojan vaihdos. Esimerkiksi kaupassa
maksettaessa velkojaksi vaihtuu pankin asiakkaan tilalle kauppias. Käytäntö tilirahalla
maksamisesta on muotoutunut ajan kuluessa, eikä siitä varsinaisesti säädetä missään

laissa [18].

Sähköraha puolestaan toimii siten, että kuluttaja luovuttaa varoja sähkörahan
liikkeeseenlaskijalle, joka antaa sen jälkeen asiakkaalle vastineeksi sähköisen
maksuvälineen (esimerkiksi maksukortin tai mobiilisovelluksen). Sähköinen
maksuväline sisältää asiakkaan luovuttamia varoja vastaavan määrän raha-arvoa, jota
voidaan käyttää maksamiseen. Sähkörahan liikkeeseenlaskijan tulee säilyttää asiakkailta
saatuja varoja erillään omista varoistaan ja tallettaa ne turvallisesti esimerkiksi
luottolaitoksen tilille.

Digitaalinen euro ei ilmeisesti olisi suoraan tulkittavissa sen enempää tilirahaksi kuin
sähkörahaksi, ja se vaatisi sen vuoksi todennäköisesti uutta lainsäädäntöä. Sähkörahaa

14. Euroopan unionista tehdyn sopimuksen ja Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen konsolidoidut

toisinnot 2012/C 326/01.

15. Ks. esimerkiksi euron käyttöönotosta annettu neuvoston asetus (EY) N:o 974/98 [1998], VL L 139, luku IV.

16. Ks. Sopimus Euroopan unionin toiminnasta, pöytäkirja (N:o 4), luku III, artikla 16, sekä euron käyttöönotosta

annettu neuvoston asetus (EY) N:o 974/98, VL L 139/98, luku IV, artiklat 10–11.

17. Ks. Hedman, A. – Nieminen, M. (2017) Laillisen maksuvälineen juridiikasta, Yleistajuiset selvitykset A:118/

2017, Suomen Pankki, https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/14547/

A118_verkkojulkaisu.pdf.

18. Ks. Karlo, K. (2015) Yleisö loi pankkien rahanluontikyvyn, blogi, Euro & talous, https://www.eurojatalous.fi/fi/

blogit/2015-2/yleiso-loi-pankkien-rahanluontikyvyn/.
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koskeva lainsäädäntökehikko voisi kuitenkin toimia digitaalista euroa koskevan
lainsäädännön pohjana, mutta oikeudellisesti digitaalinen euro muistuttaisi kenties
jossain määrin sekä tilirahaa että sähköistä rahaa.

Päätöstä liikkeeseenlaskusta ei vielä ole tehty

Digitaalisten maksutapojen yleistyminen on herättänyt eurojärjestelmässä kiinnostusta

digitaalisen euron pohtimiseen. Digitaalinen raha ei sinänsä ole uusi keksintö [19], mutta
se on noussut uudelleen otsikoihin muutaman viime vuoden aikana.

Digitaalisen keskuspankkirahan tarkoituksena ei olisi korvata käteisrahaa, vaan toimia
sen rinnalla ikään kuin käteisen rahan digitaalisena versiona. On mahdollista, että
loppukäyttäjän näkökulmasta digitaalinen keskuspankkiraha ei käyttökokemukseltaan
eroaisi nykyisistä kaupallisista maksupalveluista juuri lainkaan. Digitaalista euroa
koskevassa pohdinnassa tärkeäksi tavoitteeksi on muodostunut käteisen rahan käytölle
ominaisen yksityisyyden suojan turvaaminen. Täydellisen anonymiteetin saavuttaminen
on kuitenkin epätodennäköistä niin lainsäädännön kuin teknologiankin näkökulmasta.

Eurojärjestelmä ei toistaiseksi ole tehnyt päätöstä digitaalisen euron mahdollisesta
toteutusmallista tai sen liikkeeseenlaskusta. On kuitenkin selvää, että keskuspankkien
tarkoituksena ei ole ryhtyä kilpailemaan liikepankkien kanssa. Eurojärjestelmä pitää
tärkeänä, että digitaalisella eurolla olisi mahdollisimman pieni kielteinen vaikutus
pankkien liiketoimintaan, jos sen liikkeeseenlaskuun jonain päivänä päädytään. Asiaan
liittyykin vielä paljon muun muassa lainsäädäntöön ja rahoitusvakauteen liittyviä
kysymyksiä, jotka edellyttävät selvitystyötä ja seikkaperäisten vaikutusarviointien
tekemistä.

Avainsanat

digitaalinen euro, keskuspankkiraha, maksaminen

19. Esimerkiksi Suomen Pankin 1990-luvulla kehittämä Avant-toimirahakortti oli eräänlainen digitaalinen

keskuspankkiraha. Ks. tästä esimerkiksi Grym, A. (2020) Lessons learned from the world’s first CBDC, 8/2020,

BoF Economics Review, https://helda.helsinki.fi/bof/bitstream/handle/123456789/17590/BoFER_8_2020.pdf.
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Teknologian kehittyminen on kiihdyttänyt vähittäismaksamisen muutosta. EurooppaanTeknologian kehittyminen on kiihdyttänyt vähittäismaksamisen muutosta. Eurooppaan
luotu yhtenäinen euromaksualue ja yhteisten eurooppalaisten maksustandardienluotu yhtenäinen euromaksualue ja yhteisten eurooppalaisten maksustandardien
käyttöönotto ovat olleet merkittäviä askeleita maksamisen kehityksessä viime vuosina.käyttöönotto ovat olleet merkittäviä askeleita maksamisen kehityksessä viime vuosina.
Myös alan sääntelyä on harmonisoitu. Tapahtunut kehitys ei kuitenkaan vielä vastaaMyös alan sääntelyä on harmonisoitu. Tapahtunut kehitys ei kuitenkaan vielä vastaa
teknologian tuomiin mahdollisuuksiin. Siksi Euroopan keskuspankki ja Euroopanteknologian tuomiin mahdollisuuksiin. Siksi Euroopan keskuspankki ja Euroopan
komissio ovat nostaneet eurooppalaisen vähittäismaksamisen ja sen kilpailukyvynkomissio ovat nostaneet eurooppalaisen vähittäismaksamisen ja sen kilpailukyvyn
parantamisen yhdeksi kärkihankkeekseen tulevina vuosina. Eurooppalaisetparantamisen yhdeksi kärkihankkeekseen tulevina vuosina. Eurooppalaiset
vähittäismaksustrategiat antavat suuntaviivat kehitykselle, joka mahdollistaa kuluttajillevähittäismaksustrategiat antavat suuntaviivat kehitykselle, joka mahdollistaa kuluttajille
turvallisen ja yhtenäisen eurooppalaisen maksamisen erityisesti kaupan yhteydessä.turvallisen ja yhtenäisen eurooppalaisen maksamisen erityisesti kaupan yhteydessä.

Digitalisaatio ja muutokset kuluttajien
käyttäytymisessä vaikuttavat maksamiseen

Maksamisen muutoksesta on puhuttu ja kirjoitettu pitkään. Muutoksesta huolimatta
maksamisen perusolemus eli se, että raha vaihtaa omistajaa, ei ole muuttumassa.
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Maksamista muokkaavista tekijöistä on tunnistettavissa ainakin digitalisaatio,
kulutustottumusten muuttuminen ja lainsäädännön kehittyminen. Tarkastelemalla omaa
tai ympärillämme olevien ihmisten käyttäytymistä esimerkiksi kaupan tai ravintolan
kassalla, voimme havaita korttimaksamisen korvanneen käteisen käytön suurelta osin.
Muutos on nähtävissä myös pankkien ja viranomaisten julkaisemista tilastoista.
Euromääräiset tilisiirrot ja niiden välittämiseen käytetty infrastruktuuri ovat
vakiintuneet, mutta käteisen lisäksi kuluttajilla ei ole käytössä muita maksutapoja, jotka
toimisivat kattavasti koko euroalueella.

Keskustelussa on muutaman viime vuoden aikana noussut korostetusti esiin tarve
varmistaa luotettava ja tehokas eurooppalainen tapa maksaa. Painotus näkyy
eurojärjestelmän ja Euroopan komission uusituissa vähittäismaksustrategioissa, joissa
asia on nostettu prioriteetiksi. Kehitystä ovat vauhdittaneet mm. reaaliaikaisuus,
toimialan uudenlaiset uhat, tietosuojan merkitys, eurooppalainen suvereniteetti sekä
myös eurovaluutan kansainvälinen rooli. Asia ei kuitenkaan ole lähtenyt liikkeelle vain
viranomaisista, vaan myös eurooppalaiset pankit ovat tunnistaneet tarpeen ja olleet
aloitteellisia.

Perinteisillä pankeilla on keskeinen rooli maksamisen arvoketjussa, ja maksujen välitys
on ollut pankkien ydinliiketoimintaa. Kuluttajalle pankin asiakkuus on usein
palvelupaketti, johon liittyy esimerkiksi pankkitili, maksukortti ja tunnistusväline, mutta
mahdollisesti myös sijoittamisen palveluita ja asuntolaina. Sääntelyn muutokset sekä
teknologian kehityksen mahdollistama kulutuksen muuttuminen ajasta ja paikasta
riippumattomaksi on tarjonnut uusille toimijoille mahdollisuuden tulla perinteisten
palveluntarjoajien rinnalle. Viime vuosina maksamisen alueelle onkin tullut toimijoita
big tech- ja fintech -yritysten joukosta. Mielenkiintoinen kysymys on, mikä on pankkien
rooli maksamisessa tulevaisuudessa ja ketkä tulevat hallitsemaan maksamisen kenttää.
Eurooppalaisella strategialla linjataan yhdenmukaisia toimintaedellytyksiä erilaisille
maksupalveluiden tarjoajille.

Uusitut eurooppalaiset vähittäismaksustrategiat

Sekä eurojärjestelmä että Euroopan komissio ovat nostaneet vähittäismaksamisen
kehityksen voimakkaasti esiin. Marraskuussa 2019 EKP:n johtokunnan silloinen jäsen
Benoît Cœuré esitteli eurojärjestelmän uusitun vähittäismaksustrategian, jolla pyritään
edistämään yleiseurooppalaisten vähittäismaksuratkaisujen syntymistä. Eurojärjestelmä
on täsmentänyt strategiaa edelleen huhtikuussa 2021, ja yhtenäisen eurooppalaisen
maksuratkaisun lisäksi tärkeimmät muut painopisteet ovat pikamaksamisen
täysimääräinen hyödyntäminen, parannukset rajat ylittäviin maksuihin sekä erilaisten
innovaatioiden ja niiden varaan rakentuvien parempien rahoituspalveluiden
tukeminen.Vaikka eurojärjestelmän strategia keskittyy ensisijaisesti digitaalisiin
palveluihin, on sekä strategiassa että muussa EKP:n viestinnässä kiinnitetty huomiota
siihen, että palveluiden kehittämisessä on huomioitava myös ne, joille digitaalisten
palveluiden käyttö on vaikeaa tai mahdotonta. Tätä linjausta tukee myös EKP:n saman
aikaisesti julkaisema käteistä rahaa koskeva strategia. Myös Suomen Pankki on aiemmin
julkaissut omat linjauksensa käteispalvelujen ylläpitämiseksi.

Vähittäismaksamisen strategian päätavoite on tukea koko Euroopan unionin alueella
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toimivien sähköisten maksutapojen käyttöönottoa. Strategia asettaa kehitettäville
ratkaisuille viisi päätavoitetta.

1. Maksamisen tulisi olla kuluttajille sujuvaa ja toimittava samalla tavalla koko
Euroopan unionin alueella. Keskeistä on luoda maksutavalle Euroopan
laajuinen kattavuus ja laaja kauppiaiden hyväksyntä.

2. Maksamisen on oltava helppoa, turvallista, käyttäjäystävällistä ja
kustannustehokasta niin kuluttajille kuin kauppiaille.

3. Järjestelmän on oltava turvallinen, ja sen on täytettävä kaikki sääntelyn
asettamat vaatimukset. Sen on suojattava kuluttajaa väärinkäytöksiltä.

4. Kuluttajille maksutapa näkyy eurooppalaisena brändinä, joka ilmentää paitsi
Euroopan laajuista käyttömahdollisuutta myös sitä, että maksuratkaisu
noudattaa eurooppalaista lainsäädäntöä ja arvoja sekä tieto- ja
kuluttajansuojaa.

5. Pitkällä aikavälillä EU-kansalaiset voivat käyttää maksutapaa myös globaalisti.

Euroopan komissio julkaisi puolestaan oman vähittäismaksustrategiansa syyskuussa
2020. Strategia kuuluu digitaalisen rahoituksen pakettiin, jonka muut osat ovat
digitaalisen rahoituksen strategia sekä kryptovaroja ja digitaalista häiriönsietokykyä
koskevat lainsäädäntöehdotukset. Vähittäismaksuihin on kiinnitetty komissiossa
erityistä huomiota, koska ne ovat tänä päivänä eturintamassa digitaalisten
innovaatioiden hyödyntämisessä. Komission strategian tavoitteena on taata Euroopan
kansalaisille ja yrityksille turvalliset, nopeat ja luotettavat maksupalvelut. Komission
asettama visio muodostuu kolmesta osasta:

1. tarjota kansalaisille ja yrityksille laaja ja monipuolinen valikoima turvallisia ja
tehokkaita maksuratkaisuja, joita tukevat kilpailukykyiset ja innovatiiviset
maksamisen markkinat

2. tukea yleiseurooppalaisia maksuratkaisuja, jotka vahvistavat sisämarkkinoita
ja Euroopan strategista riippumattomuutta

3. rajat ylittävien maksujen kehittäminen yhdessä EU:n ulkopuolisten tahojen
kanssa.

Komission vähittäismaksamisen strategia korostaa reaaliaikaisen maksamisen
merkitystä tehokkuuden lähteenä. Maksamisen eurooppalainen suvereniteetti
tunnistetaan kriittiseksi voimavaraksi. Euroopan komissio perustelee
vähittäismaksustrategiaansa myös kilpailullisilla näkökohdilla. Sen tavoitteena on luoda
kilpailukykyiset maksumarkkinat, joilla on reilut ja tasavertaiset edellytykset
innovatiivisten ratkaisujen tarjoamiseksi. Komission ja eurojärjestelmän strategiset
tavoitteet täydentävät toisiaan ja tähtäävät samoihin päämääriin.

Yhteenvetona eurojärjestelmän ja Euroopan komission vähittäismaksamisen linjauksista
voidaan todeta, että molemmat instituutiot korostavat eurooppalaisiin kuluttaja- ja
tietosuojasääntöihin nojaavien, Euroopassa hallinnoitujen maksutapojen ja
maksujärjestelmien tärkeyttä sekä tarvetta kehittää reaaliaikaisen maksamisen palveluita
loppukäyttäjien tarpeisiin. Huomiota on kiinnitetty kilpailullisten markkinoiden
edellytyksiin, joita innovatiivisten maksupalveluiden kehittäminen ja tuottaminen
kuluttajien ja yritysten käyttöön vaativat.
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Strategiaa jalkauttamassa

Kuluttajille kohdennetut uudet palvelut

Eurooppalainen maksamisen kenttä on laaja ja epäyhtenäinen. Se perustuu osittain
vanhaan teknologiaan, minkä vuoksi palveluiden kehittäminen vastaamaan kuluttajien
uusia tarpeita on osoittautunut vaikeaksi. Useissa Euroopan maissa vallitsevana
päivittäismaksamisen välineenä on kansainvälinen maksukortti, kun taas joissain maissa
käytetään kansallisia kortteja. Kuluttajien käyttöön suunnatut pikamaksusovellukset
ovat myös useimmiten kansallisia.

Joukko eurooppalaisia toimijoita käynnisti heinäkuussa 2020 European Payments
Initiative (EPI) -nimisen hankkeen. Hankkeen ensisijaisena tavoitteena on
yhdenmukaistaa sähköistä päivittäismaksamista Euroopassa sekä tehdä siitä
tehokkaampaa ja halvempaa nimenomaan eurooppalaista maksamisen infrastruktuuria
ja välineistöä, kuten SEPA-pikasiirtoa, hyödyntämällä. EPI:n palvelut koostuisivat
korttimaksamisesta sekä mobiilimaksuista verkkokaupassa ja henkilöiden välillä. EPI:ssä
korostuu eurooppalaisuus, ja se tarjoaa vaihtoehdon Euroopan ulkopuolelta tuleville
kansainvälisille maksutavoille. Alustavan aikataulun mukaan kuluttajien välisiin
maksuihin käytettävät palvelut voisivat tulla käyttöön vuoden 2022 aikana. Muut
palvelut on tarkoitus ottaa käyttöön vaiheittain vuoteen 2025 mennessä. Kuluttajille
kohdennettu eurooppalainen maksutapa on sekä eurojärjestelmän että Euroopan
komission vähittäismaksustrategioiden keskeinen tavoite, ja niin eurojärjestelmä kuin
Euroopan komissio ovat antaneet tukensa EPI:lle.

EPI:n lisäksi aloitteita yleiseurooppalaisiksi vähittäismaksujärjestelmiksi on ainakin
kaksi. Sekä Euroopan kolmansien osapuolten palveluntarjoajien yhdistys (European
Third Party Providers Association, ETPPA) että eurooppalaisten
mobiilimaksujärjestelmien yhdistys (European Mobile Payment Systems Association,
EMPSA) vievät omia hankkeitaan eteenpäin. Eurojärjestelmä on valmis tukemaan
hankkeita, jos ne täyttävät kaikki vähittäismaksamisen strategian päätavoitteet. Edellä
luetellut hankkeet voivat kaikki olla merkittäviä edistysaskeleita eurooppalaisessa
maksamisessa, lisätä riippumattomuutta Euroopan ulkopuolisista toimijoista ja
täydentää omalta osaltaan eurooppalaisen vähittäismaksamisen tarjontaa.

Maksupalveluiden kehitys pankeissa

Yleisen eurooppalaisen kehityksen mukaisesti myös suomalaiset pankit ovat vähitellen
ottaneet käyttöön SEPA-pikasiirron. Pääasialliseksi kanavaksi SEPA-pikasiirtojen
välittämiseksi pankista toiseen on Suomessa ja koko Euroopassa muodostunut EBA

Clearingin RT1-järjestelmä.[1] Eurojärjestelmä ja Euroopan komissio asettivat keskeiseksi
strategiseksi tavoitteeksi SEPA-pikasiirtojen Euroopan laajuisen hyödyntämisen. Täysi
eurooppalainen saavutettavuus syntyy pankkien, RT1:n ja muiden selvityskeskusten
(Automatic Clearing House, ACH) siirtyessä käyttämään eurojärjestelmän TARGET
Instant Payment Settlement eli TIPS-järjestelmää vuoden 2021 lopulla. Kaikki
maksupalveluntarjoajat yhdistävä pikamaksamisen infrastruktuuri luo pohjan edellä

1. EBA Clearing on yksi eurooppalaisista vähittäismaksujen selvityskeskuksista (ACH).
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mainittujen kuluttajapalveluiden kehitykselle.

P27 on kuuden pohjoismaisen pankin käynnistämä hanke, jonka tarkoituksena on
yhtenäistää ja yksinkertaistaa pankkien välistä maksujen käsittelyä. Pohjoismaissa on
usean valuutan ja aiemman kehityksen vuoksi suuri määrä erilaisia maksujärjestelmiä,
joiden kautta maksuja välitetään maiden sisällä ja niiden välillä. Eri järjestelmien
käyttäminen on vaatinut pankeilta useita prosesseja, joiden ylläpito on kallista.
Vaiheittaisen käyttöönoton seurauksena P27:n on tarkoitus lopulta yhdistää
pohjoismaisten pankkien pirstalainen maksamisen ympäristö yhdeksi kokonaisuudeksi.
P27:n myötä pankkien on mahdollista kehittää palveluitaan myös kotimarkkinoita
laajemmin.

Yhdenmukaistamalla Pohjoismaissa käytettyjä menettelyjä SEPA-standardien kanssa
P27 auttaa viemään myös muut pohjoismaiset valuutat osaksi eurooppalaista
vähittäismaksamisen kokonaisuutta. Pidemmällä aikavälillä järjestelmän
monivaluuttaisuus voi auttaa myös globaalien, rajat ylittävien maksujen käsittelyssä.
Vaikka P27:ssä ja TIPS:ssä on samoja toimintoja, ne toimivat ensisijaisesti toisiaan
täydentävinä. TIPS:n muodostama verkosto laajentaa P27:n kautta saavuttavien
pankkien joukkoa. Tätä voidaan hyödyntää esimerkiksi EPI:n kaltaisissa palveluissa,
joissa on keskeistä luoda yhteydet kuluttajien tilien välille koko Euroopassa.

SEPA-pikasiirtoja välittäviä pikamaksualustoja sekä pohjoismaista P27-hanketta
hyödyntäen pankit voivat kehittää kuluttajille ja yrityksille suunnattuja palveluitaan
vastaamaan eurooppalaisten vähittäismaksustrategioiden tavoitteisiin ja maksamisen
alueelle pyrkivien uusien toimijoiden luomaan kilpailuun. Meneillään olevat hankkeet
eivät koske ainoastaan euromääräistä maksamista, vaan P27-järjestelmää hyödyntäen
mukana olevat pankit voivat tarjota asiakkailleen pääsyn pohjoismaiseen maksamisen
ympäristöön.

Keskuspankin järjestelmät kehitystä tukemassa

Rahoitusjärjestelmän vakaa toiminta edellyttää luotettavasti toimivaa
maksuinfrastruktuuria. Keskuspankin tehtävänä on osaltaan huolehtia
maksujärjestelmien luotettavuudesta ja tehokkuudesta sekä osallistua niiden
kehitykseen. Järjestelmien kehittäjänä keskuspankki on samojen kysymysten äärellä
kuin maksupalveluntarjoajat tai selvityskeskukset, ja järjestelmiä on kehitettävä
vastaamaan maksamisen muuttuvia tarpeita.

Eurojärjestelmän kehittämä SEPA-pikasiirtojen välittämiseen tarkoitettu TIPS-palvelu
otettiin käyttöön marraskuussa 2018. Se mahdollistaa SEPA-pikasiirtojen välittämisen
kahden osapuolen välillä keskuspankissa olevia tilejä käyttäen. TIPS mahdollistaa
maksujen välittämisen lähes reaaliajassa vuoden jokaisena päivänä vuorokauden ympäri.

SEPA-pikasiirtojen Euroopan laajuisen kattavuuden edistämiseksi EKP:n neuvosto
päätti heinäkuussa 2020 muutoksista, joiden avulla voidaan varmistaa, että kaikki SEPA-
pikasiirtoja käyttävät pankit ovat tavoitettavissa niiden käyttämästä selvityskeskuksesta
riippumatta. Eurojärjestelmän tavoitteena on varmistaa, etteivät uudet pikamaksamisen
ratkaisut johda edelleen eurooppalaisen vähittäismaksamisen pirstaloitumiseen.
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Päätöksen mukaisesti kaikkien maksupalveluntarjoajien, jotka ovat mukana
TARGET2-järjestelmässä ja jotka ovat sitoutuneet SEPA-pikasiirron käyttöönottoon,
tulee olla saavutettavissa myös TIPS-palvelun kautta. Maksupalveluntarjoaja voi
toteuttaa vaatimuksen avaamalla oman TIPS-tilin tai sopimalla toisen osapuolen kanssa
sen TIPS-tilin käytöstä. Samalla kaikkien SEPA-pikasiirtoja tarjoavien selvityskeskusten
on siirrettävä nykyiset rahatilinsä TARGET2-järjestelmästä TIPS:iin.

TIPS:n rakentamisessa otettiin huomioon myös mahdollisuus eri valuuttojen käyttöön,
mutta ensivaiheessa käyttö aloitettiin euromääräisillä maksuilla.
Monivaluuttaominaisuus mahdollistaa järjestelmän käytön tulevaisuudessa myös
muiden valuuttojen määräisissä maksuissa sekä mahdollisesti myös eri valuuttojen
määräisten rajat ylittävien maksujen välittämisessä. Monivaluuttaominaisuutta alkaa
ensimmäiseksi käyttää Ruotsin keskuspankki, joka ottaa järjestelmän käyttöön Ruotsin
kruunun määräisten pikamaksujen selvitykseen.

Mainituilla toimilla eurojärjestelmä mahdollistaa pikamaksujen välittämisen koko
Euroopassa maksupalveluntarjoajan käyttämästä maksuinfrastruktuurista riippumatta.
Muutokset edistävät yhtenäisen pikamaksamisen käyttöönottoa koko euroalueella ja
antavat hyvät lähtökohdat eurooppalaisille toimijoille vastata kilpailuun ja ylläpitää
maksamisen eurooppalaisuutta.

Markkinat muutoksessa

Kuluttajien vaatimukset palveluntarjoajia kohtaan kasvavat, kun markkinoille tulee uusia
innovaatioita. Esimerkiksi mobiililaitteita oletetaan voitavan hyödyntää erilaisissa
maksamisen tilanteissa. Monissa tilanteissa maksamisesta on myös tullut yhä
näkymättömämpi toimenpide. Nopeudesta ja helppoudesta on tullut kuluttajille
perusvaatimus. Finanssitoimialalla luottamus on kaiken perusta, joten maksamisen on
säilyttävä turvallisena myös nopeuden ja helppouden lisääntyessä.

Kuluttajien tarpeisiin vastaaminen ja pyrkimys tehokkuuteen vaatii maksupalveluiden
tarjoajilta investointeja tietojärjestelmiin. Palvelukyvyn ylläpitäminen edellyttää myös
kehityksen jatkuvaa seurantaa ja reagointia muutoksiin. Tekoälyn ja pilvipalveluiden
hyödyntäminen luovat uusia mahdollisuuksia maksamisen palveluille. Näitä pyritään
hyödyntämään niin perinteisten maksupalveluntarjoajien kuin maksupalveluita
kehittävien teknologiayhtiöiden piirissä. Teknologiayhtiöiden etuna on kuitenkin se, ettei
niillä ole ylläpidettävänään peruspankkijärjestelmää. Tällä voi olla vaikutusta
kilpailuasetelmaan, jos sääntelyltään kevyemmät toimijat voivat vallata markkinoita
perinteisiltä toimijoilta. Lainsäädännön ja valvojien on huolehdittava sääntelyn
ajanmukaisuudesta ja kattavuudesta niin, ettei puutteellinen sääntely vaaranna
järjestelmien turvallisuutta tai anna keinotekoista etua alalle pyrkiville suurille
teknologiayhtiöille.

Reaaliaikaisuus on nouseva trendi ja monissa päivittäisissä asioissa jo oletusarvo.
Ihmiset arvostavat nopeutta viestinnässään tai esimerkiksi asioiden uutisoinnissa, mutta
myös ostotapahtumissa. Maksaminen on kuitenkin monikerroksinen tapahtuma, ja
esimerkiksi verkkomaksutapahtumassa on useita osapuolia ennen kuin raha on
vaihtanut omistajaa ja tuote voidaan lähettää tai luovuttaa ostajalle. Pikamaksamisen
infrastruktuurin avulla maksamisen arvoketju on nopeutunut. Ostotapahtumassa
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reaaliaikaistuminen tarkoittaa rahan nopeampaa siirtymistä osapuolten välillä,
tuotteiden nopeampaa toimitusta, mutta myös tiedon nopeampaa siirtymistä. Kehitystä
voidaan hyödyntää myös kaupassa tapahtuvassa maksamisessa. Asiakastietojen
analysointi voidaan tehdä maksun yhteydessä. Myös esimerkiksi toimitusketjua voidaan
nopeuttaa, kun tieto reaaliaikaisesta maksusta saadaan heti.

Tiedon nopea siirtyminen maksun yhteydessä on luonut yrityksille uusia teknologisia
mahdollisuuksia esimerkiksi taustatehtävien tehokkaampaan hoitamiseen. Toisen
maksupalveludirektiivin eli PSD2:n voimaantulon myötäpankkien tuli avata
asiakasrajapinnat ulkopuolisille toimijoille. Rajapintojen avaamisen myötä fintech-
yritykset ovat tuoneet markkinoille useita ohjelmointirajapinta (API) -ratkaisuja, joilla
yritysasiakkaat voivat automatisoida laskutusta ja toimitusten seurantaa sekä antaa
kuluttajille reaaliaikaisempaa tietoa tavaroiden saatavuudesta.

Suomen markkina on avoin eurooppalaiselle
kehitykselle

Pohjoismaiset pankit ovat hyödyntäneet digitalisaation mahdollisuuksia palveluissaan
pitkään. Uudet digitaaliset innovaatiot ovat viime vuosina lisänneet kiinnostusta
maksamista kohtaan, koska ne tarjoavat monia mahdollisuuksia uusiin käytännön
sovellutuksiin. Eurojärjestelmän ja Euroopan komission vähittäismaksustrategiat
pyrkivät ohjaamaan eurooppalaista kehitystä yhdenmukaisesti niin kansalaisten kuin
yritysten hyväksi. Strategioilla pyritään välttämään maksamisen nykyisten ja uusien
palveluiden pirstoutumista kansallisiin tai vain muutamia maita palveleviin osiin.

Euroopan unionin kansalaiset eivät käteisrahaa lukuun ottamatta ole toistaiseksi voineet
käyttää yhtenäisiä päivittäismaksamisen tapoja eri maissa. EU:n ulkopuolelta tulevien
korttiyhtiöiden ratkaisut ovat olleet ainoat koko Euroopassa toimivat maksutavat
ostosten maksuun, ja niidenkin hyväksyttävyydessä on ollut maakohtaisia eroja. Suomen
tilanne heijastaa tältä osin yleisesti Euroopan tilannetta, kun muutamaa maata lukuun
ottamatta korttimaksamisessa ei ole ollut enää kansallista ratkaisua. SEPA-tilisiirtojen ja
SEPA-pikasiirtojen osalta olemme kuitenkin olleen mukana yleiseurooppalaisessa
kehityksessä.

Tähän asetelmaan käynnissä olevat maksamisen kehityshankkeet tuntuvat sopivan
hyvin. Yhteiskunnan toiminnan kannalta niin keskeisen toiminnoin kuin maksamisen
täydellinen riippuvuus Euroopan ulkopuolisista toimijoista luo riskejä järjestelmän
toimintaperiaatteille, liiketoiminnalle ja jatkuvuudelle. Samalla kaikkien toimijoiden
kannalta tehokkaiden maksamisen ratkaisujen edistäminen esimerkiksi
yleiseurooppalaisen EPI-järjestelmän avulla vaikuttaa perustellulta. Pankkien on uusien
kilpailijoiden, kuten big tech -yritysten, alalle tulon aiheuttamassa kiristyvässä
kilpailutilanteessa pidettävä huolta tehokkuudestaan ja innovatiivisuudestaan.
Yleiseurooppalaisten standardien kanssa yhteensopiva pohjoismainen P27-hanke voi
tukea markkina-alueen pankkien kilpailuasemaa jatkossakin.

Yleiseurooppalaisten päivittäismaksamisen järjestelmien rakentaminen on vielä
alkuvaiheessa. Hajanaisten ja vanhaan teknologiaan perustuvien maksujärjestelmien
muuttaminen vastaamaan Euroopan ulkopuolelta tulevaan kilpailuun ei ole helppoa eikä
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tapahdu nopeasti. Eurooppalaiset vähittäismaksustrategiat antavat kuitenkin hyvän
suunnan kehitykselle. Muutos vaatii yksityisen ja julkisen sektorin hyvää yhteistyötä sekä
uskoa samoihin päämääriin. Tavoite eurooppalaisen kilpailukyvyn säilyttämisestä on
yhteinen.

Avainsanat

eurojärjestelmä, maksaminen, vähittäismaksustrategia, Euroopan komissio,
kehittämishankkeet
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Maksu- ja selvitysjärjestelmät
yleisvalvonnan kohteena
19.5.2021 – Euro & talous 2/2021 – Raha ja maksaminen

Timo IIvarinen
Vanhempi ekonomisti

Anne Wirtavuori
Vanhempi ekonomisti

Maksu- ja selvitysjärjestelmät muodostavat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin.Maksu- ja selvitysjärjestelmät muodostavat rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin.
Luotettavasti ja häiriöttä toimiva infrastruktuuri tekee talouden toiminnasta sujuvampaaLuotettavasti ja häiriöttä toimiva infrastruktuuri tekee talouden toiminnasta sujuvampaa
ja edistää pääomien tehokasta liikkumista. Sen välityksellä rahoituslaitokset suorittavatja edistää pääomien tehokasta liikkumista. Sen välityksellä rahoituslaitokset suorittavat
maksuja ja selvittävät arvopaperikauppoja. Toimintaan liittyy kuitenkin myös riskejä,maksuja ja selvittävät arvopaperikauppoja. Toimintaan liittyy kuitenkin myös riskejä,
jotka voivat levitessään vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja kokojotka voivat levitessään vaikuttaa rahoitusmarkkinoiden vakauteen ja koko
yhteiskuntaan. Keskuspankkien yleisvalvonnan tavoitteena on maksu- jayhteiskuntaan. Keskuspankkien yleisvalvonnan tavoitteena on maksu- ja
selvitysjärjestelmiin liittyvien riskien vähentäminen.selvitysjärjestelmiin liittyvien riskien vähentäminen.

Rahoitusmarkkinoiden infrastruktuuri

Rahoitusmarkkinat tarvitsevat toimiakseen järjestelmiä, jotka kytkevät rahoituslaitokset
yhteen ja joissa rahoitusmarkkinoiden toimet konkreettisesti toteutetaan. Suomen
Pankin yleisvalvontapolitiikka määrittelee rahoitusmarkkinoiden infrastruktuurin
järjestelmiksi, joita käytetään maksujen, arvopapereiden, johdannaisten ja muiden

talouden tapahtumien selvittämiseen, toimittamiseen ja tallentamiseen.[1]

1. Kansainvälisen järjestelypankin julkaisemat ja kansainvälisesti yleisvalvonnassa käytetyt rahoitusmarkkinoiden

infrastruktuuria koskevat periaatteet (CPMI-IOSCO: Principles for Financial Market Infrastructures (bis.org))

määrittelevät infrastruktuurin osallistuvien toimijoiden väliseksi monenkeskiseksi järjestelmäksi (mukaan
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Maksujärjestelmillä tarkoitetaan niitä monenkeskisiä järjestelyjä ja järjestelmiä, joita
käytetään sähköisten maksujen välittämiseen maksajan ja maksun saajan välillä.

Selvitysjärjestelmillä puolestaan tarkoitetaan niitä monenkeskisiä järjestelyjä ja
järjestelmiä, joita käytetään arvopapereiden, johdannaisten ja muiden talouden
transaktioiden määrittämiseen, toteuttamiseen ja tallentamiseen.

Luotettavasti ja häiriöttä toimivat maksu- ja selvitysjärjestelmät edistävät pääomien
tehokasta liikkumista ja kaiken taloudellisen toiminnan sujuvuutta. Esimerkiksi
kaupankäynnissä ja tavaroiden tuotannossa tarvitaan toimivia järjestelmiä. Siten maksu-
ja selvitysjärjestelmät tukevat rahoitusjärjestelmän ja koko yhteiskunnan toiminnan
vakautta.

Infrastruktuuri ja rahoitusmarkkinoiden vakaus

Rahoituslaitokset ja markkinainfrastruktuuri sekä niiden väliset kytkökset ovat
merkittäviä rahoitusjärjestelmän vakauden kannalta. Yksittäisen toimijan ongelmat
voivat levitä infrastruktuurin kautta, vaikuttaa laajasti rahoitusmarkkinoihin ja
yhteiskuntaan ja muodostaa järjestelmätason eli systeemisen riskin. Infrastruktuuria
koskevan riskin realisoituminen voi ulottua samanaikaisesti kaikkiin sen osapuoliin ja
suoraan tai osapuolten välityksellä myös muihin infrastruktuureihin.

Rahoitusjärjestelmän vakautta edistetään muun muassa tunnistamalla, arvioimalla ja
hallitsemalla rahoitussektorin toimijoista aiheutuvia systeemisiä riskejä. Keskeisessä

asemassa on rahoitusmarkkinoita palvelevien markkinainfrastruktuurien luotettavuus.[2]

Suomen rahoitusmarkkinoilla toimivat infrastruktuurit ovat lähes kokonaan
kansainvälisten toimijoiden ylläpitämiä järjestelmiä, jotka linkittävät yhteen monien
maiden rahoitusmarkkinat. Keskitetyt infrastruktuurit lisäävät rahoitusmarkkinoiden
tehokkuutta, mutta huonosti toimiessaan ne saattavat vaikuttaa kielteisesti yhteiskunnan
toimintaan. Markkinainfrastruktuureilla on keskeinen merkitys rahoitusjärjestelmän
vakaudelle ja näin yhteiskunnalle laajemminkin. Siksi niitä valvotaan tarkasti ja niiden
toiminnalle asetetaan vaatimuksia.

Suomen Pankki valvoo, että infrastruktuurit toimivat turvallisesti ja tehokkaasti. Tämä
yleisvalvonta on keskeinen osa rahoitusjärjestelmän riskinsietokyvyn parantamista ja
yhteiskunnan toiminnan kannalta kriittisten toimintojen jatkuvuuden turvaamista.
Yleisvalvonta on osa keskuspankkien vakaustehtävää.

Yleisvalvonta

Yleisvalvonnalla (oversight) tarkoitetaan keskuspankkien suorittamaa maksu- ja
selvitysjärjestelmiin kohdistuvaa valvontaa. Yleisvalvonnan pääasiallisena tarkoituksena
on järjestelmäriskien ehkäiseminen ja rahapolitiikan tehokkaan toteuttamisen
turvaaminen. Maksu- ja selvitysjärjestelmien toiminnan on oltava turvallista siten, että

luettuna järjestelmän operaattori), jota käytetään maksujen, arvopapereiden, johdannaisten tai muiden

rahoitustoimien selvittämiseen, toimittamiseen ja tallentamiseen.

2. Ks. myös https://www.eurojatalous.fi/fi/2016/2/markkinainfrastruktuurit-rahoitusvakauden-tukipilarina/.
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yksittäisen osapuolen tai järjestelmän tekniset ongelmat tai jonkin osapuolen
kyvyttömyys selvitä velvoitteistaan eivät leviä järjestelmän kautta toisiin osapuoliin tai
toisiin järjestelmiin ja näin vaaranna niiden toimintaa. Järjestelmien tehokkuuden
edistäminen katsotaan myös yhdeksi keskeiseksi yleisvalvonnan tavoitteeksi.

Yleisvalvonta kohdistuu järjestelmiin ja järjestelmien muodostamiin kokonaisuuksiin.
Yleisvalvontaa ei pidä sekoittaa yksittäisiin instituutioihin kohdistuvaan valvontaan

(supervision), jota harjoittavat rahoitus- ja pankkivalvontaviranomaiset.[3]

Yleisvalvonnassa ja instituutiovalvonnassa on alueita, joilla viranomaiset tekevät

yhteistyötä.[4] Suomessa valvontaan osallistuvat viranomaiset ovat Suomen Pankki
yleisvalvojana ja Finanssivalvonta instituutioiden valvojana. Muut valvontaan
osallistuvat viranomaiset ovat valtiovarainministeriö ja Rahoitusvakausvirasto.

Yleisvalvonta Suomen Pankin tehtävänä

Laissa Suomen Pankista todetaan, että Suomen Pankki toimii osana Euroopan
keskuspankkijärjestelmää. Hoitaessaan eurojärjestelmän tehtäviä Suomen Pankki toimii
Euroopan keskuspankin antamien suuntaviivojen ja ohjeiden mukaisesti.

Yleisvalvonta perustuu laissa määriteltyyn Suomen Pankin tehtävään. Suomen Pankin
tulee huolehtia osaltaan maksu- ja muun rahoitusjärjestelmän luotettavuudesta ja

tehokkuudesta sekä osallistua sen kehittämiseen.[5] Suomen Pankilla on lain mukaan
laajat valtuudet saada viranomaisilta sekä luotto- ja rahoituslaitoksilta sellaista tietoa,

joka on tarpeen pankin laissa säädettyjen tehtävien suorittamiseksi.[6] Tämä koskee myös
salassa pidettävää tietoa.

Suomen Pankki noudattaa yleisvalvontatyössään eurojärjestelmän piirissä sovittuja

periaatteita.[7] Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin
perussäännöksen artiklan 22 mukaisesti Euroopan keskuspankki voi antaa asetuksia
selvitys- ja maksujärjestelmien tehokkuuden ja vakauden varmistamiseksi.

Suomen Pankki työskentelee eurooppalaisen rahoitusmarkkinainfrastruktuurin

yleisvalvojana osana eurojärjestelmää.[8] Suomen Pankin tehtävä koskee ensisijaisesti
Suomen kansantalouden ja yhteiskunnan kannalta merkittävän infrastruktuurin
yleisvalvontaa.

3. Hannu Karppinen – Kari Kemppainen: Keskuspankkien tehtävistä ja roolista maksujärjestelmien

yleisvalvojana, 1999.

4. Suomessa yleisvalvontaa ja instituutioiden valvontaa hoitavat eri viranomaiset, mutta muualla Euroopassa

molemmat tehtävät voivat olla myös samalla viranomaisella

5. Laki Suomen Pankista, artikla 3.

6. Laki Suomen Pankista, artikla 26.

7. Euroopan unionin perustamissopimus ja Euroopan keskuspankkijärjestelmän ja Euroopan keskuspankin

perustamissäännös[7]määrittelevät eurojärjestelmään osallistuvien keskuspankkien harjoittaman

yleisvalvontatyön perustan. Euroopan unionin toiminnasta tehdyn sopimuksen artiklan 127 kohdan 2 mukaisesti

yksi Euroopan keskuspankkijärjestelmän neljästä perustehtävästä on maksujärjestelmien moitteettoman

toiminnan edistäminen. Tämän mukaisesti eurojärjestelmän jäsenet toteuttavat yleisvalvontaa varmistamalla, että

selvitys-, määritys- ja maksujärjestelmät toimivat tehokkaasti ja vakaasti.

8. Eurojärjestelmän yleisvalvontaraportti 2020 julkaistiin huhtikuussa 2021: https://www.ecb.europa.eu/pub/

pdf/eurosystemoversight/eurosystemoversightreport2020~a1e4fce1d7.en.pdf.
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Kuvio 12.

Maksujärjestelmien yleisvalvonta

Roolijako ja yleisvalvontayhteistyö

Euroalueella on tällä hetkellä 42 maksujärjestelmää, jotka eroavat toisistaan monin
tavoin. Yleisvalvojien tapa jäsentää niitä on jakaa ne systeemisesti merkittäviin (SIPS),

merkittäviin (PIRPS) ja muihin (ORPS) maksujärjestelmiin.[9] Systeemisesti merkittävän
järjestelmän toiminta kattaa useamman euroalueen maan. Vastaavasti merkittävien
järjestelmien välittämien maksujen määrä on paikallisesti merkittävä.
Maksujärjestelmät, jotka eivät ole systeemisesti merkittäviä tai merkittäviä, luokitellaan
muiksi maksujärjestelmiksi.

Esimerkiksi eurojärjestelmän omistamassa TARGET2-järjestelmässä välitetään muiden
maksujärjestelmien kautta välitettävien maksujen katteita. Mikäli katteita ei saada
siirrettyä, eivät muut maksujärjestelmät pysty myöskään välittämään varsinaisia
maksuja eteenpäin. TARGET2 onkin luokiteltu systeemisesti merkittäväksi.

Eurojärjestelmään kuuluvat keskuspankit ja EKP jakavat maksujärjestelmien
yleisvalvontavastuun. EKP:n internet-sivuilla julkaistaan vuosittain eurojärjestelmän
yleisvalvojien tekemä euroalueen maksujärjestelmien luokittelu edellä mainittuihin

luokkiin.[10] Yleisenä periaatteena on, että ensisijainen yleisvalvontavastuu on sillä
keskuspankilla, jolla on siihen parhaimmat edellytykset. Käytännössä tämä tarkoittaa
sitä, että mikäli järjestelmällä on tietty kansallinen kotipaikka tai järjestelmään

9. Payment systems (europa.eu)

10. Ks. https://www.ecb.europa.eu/paym/pol/activ/systems/html/index.en.html.
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sovelletaan tietyn maan lainsäädäntöä, on sen maan keskuspankki yleensä myös
järjestelmän pääyleisvalvoja. Muut eurojärjestelmän keskuspankit voivat halutessaan
osallistua järjestelmän yleisvalvontaan. Eurojärjestelmä voi myös päättää, että
pääyleisvalvojana toimii EKP, jonka kanssa muut euroalueen keskuspankit tekevät
yhteistyötä.

Suomen Pankilla on siis parhaimmat edellytykset toimia yleisvalvojana
maksujärjestelmille, joiden kotipaikka on Suomi. Useimmat Suomen
rahoitusmarkkinoiden käyttämät maksujärjestelmät ovat kuitenkin Euroopan laajuisia,
ja siten Suomen Pankin yleisvalvonta perustuu pitkälti yhteistyöhön muiden
eurojärjestelmän keskuspankkien kanssa.

Suomen kannalta systeemisesti merkittävät maksujärjestelmät ovat TARGET2, EURO1,
STEP2 sekä maksukorttijärjestelmät. EKP toimii eurojärjestelmän omistaman,
pääasiassa pankkien välillä suuria maksuja välittävän TARGET2-järjestelmän, pankkien
välisiä suuria maksuja välittävän EURO1-järjestelmän sekä koko euroalueelle SEPA-
tilisiirtoja välittävän STEP2-järjestelmän pääyleisvalvojana. Uusin tulokas
yleisvalvonnan systeemisesti merkittävien maksujärjestelmien joukkoon on
luottokorttipalveluita tuottava Mastercard Clearing Management System, jonka

pääyleisvalvojana toimivat EKP ja Belgian keskuspankki.[11]

Suomen kannalta merkittäviä kansainvälisiä maksujärjestelmiä ovat myös
valuuttakauppojen selvitykseen keskittynyt Continuous Linked Settlement -järjestelmä
(CLS), sekä pikamaksuja välittävä RT1-järjestelmä. Merkittäviä kansallisia
maksujärjestelmiä ovat perinteisiä pikamaksuja välittävä POPS-järjestelmä sekä
uudempi, osalla suomalaisista pankeista käytössä oleva pikamaksuja välittävä Siirto-
järjestelmä.

Tavoitteet ja standardit

Eurojärjestelmä, ja siten myös Suomen Pankki, on laeissa ja määräyksissä kuvatun
yleisvalvontatehtävänsä täyttämiseksi määritellyt maksujärjestelmien yleisvalvontaan
liittyvät periaatteet, suuntaviivat, suositukset ja standardit, joiden avulla varsinaista
yleisvalvontatyötä tehdään. Nämä standardit ja suositukset luovat koko
yleisvalvontatyön perustan. Keskuspankit tekevät yleisvalvonta-arviot kustakin
yleisvalvottavasta maksujärjestelmästä soveltuviin yleisvalvonnan standardeihin nojaten.

Maksujärjestelmien yleisvalvontaa varten on perustettu asiantuntijatyöryhmiä, jotka
tekevät pohjatyön yleisvalvonta-arvioille. Asiantuntijatyöryhmissä tehdyt alustavat
yleisvalvonta-arviot muokataan ja hyväksytään EKP:ssa. Suomen Pankki osallistuu sekä
pohjatyön tekemiseen asiantuntijatyöryhmissä että lopullisten arvioiden hyväksyntään.
Yleisvalvonta-arvio antaa kuvan siitä, kuinka luotettavasti ja tehokkaasti yleisvalvonnan
kohteena oleva maksujärjestelmä toimii. Yleisvalvonta-arvioiden ja muun järjestelmän
seurannan pohjalta yleisvalvojat voivat antaa järjestelmille parannussuosituksia.
Jatkuvan yleisvalvontatyön kautta keskuspankki seuraa, että parannussuositukset tulevat
myös otetuiksi käyttöön. Mikäli systeemisesti merkittävä järjestelmä ei noudattaisi
suosituksia, voitaisiin sitä vastaan asettaa myös sanktioita. Muiden järjestelmien osalta

11. Ks. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/PDF/?uri=CELEX:32020D0026(01)&from=EN.
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korjaavat toimenpiteet ovat suosituksia.

Yleisvalvonta-arvioita tehtäessä käytetään systeemisesti merkittävien järjestelmien
arvioimiseksi kansainvälisen järjestelypankin (BIS) ja sen kanssa yhteistyötä tekevien
kansallisten keskuspankkien yhdessä luomaa PFMI-standardia tai siitä johdettuja
standardeja. PFMI-standardit ovat käytössä maailmanlaajuisesti keskuspankkien
yleisvalvonnan työkaluna. Ensimmäisen standardin BIS julkaisi vuonna 2001. Se
päivitettiin ja laajennettiin vuonna 2012 käsittämään myös arvopapereiden välitykseen
liittyvät järjestelmät.

PFMI-standardi käsittää kaikkiaan 24 periaatetta. Ne ovat systeemiriskiin, oikeudellisiin
riskeihin, luottoriskiin, likviditeettiriskiin, liiketoimintariskiin, arvopapereiden
säilytykseen ja operatiiviseen riskiin liittyviä suosituksia.

Eurojärjestelmä on luonut oman PFMI-standardiin perustuvan asetuksensa ja muut
määrittelyt euroalueen yleisvalvontatyön perustaksi. Eurojärjestelmä erottelee erikseen
systeemisesti merkittävät maksujärjestelmät, merkittävät ja muut maksujärjestelmät.

Systeemisesti merkittävien järjestelmien yleisvalvonta-asetus[12] (ns. SIPS-regulaatio)
määrittelee sekä kriteerit, joiden perusteella maksujärjestelmä katsotaan systeemisesti
merkittäväksi, että vaatimukset, jotka järjestelmän tulee täyttää. Merkittävänä lisäyksenä
ovat sanktiot ja pakolliset korjaavat toimenpiteet, joita PFMI-standardissa ei ole.

Systeemisesti merkittävien järjestelmien tulee täyttää kaikki SIPS-sääntelyn
yleisvalvontavaatimukset. Merkittävien maksujärjestelmien ja muiden
maksujärjestelmien tulee täyttää niiden merkittävyyden perusteella määritelty osajoukko

PFMI-yleisvalvontavaatimuksista.[13]

Kun pankin asiakas maksaa laskun pankkinsa kautta, asiakas ei tiedä, mikä
maksujärjestelmä pankilla on kulloinkin käytössä. Pankit ja muut
maksupalveluntarjoajat valitsevat aina parhaiten sopivan maksukanavan niillä käytössä
olevien maksujärjestelmien joukosta. Parhaiten sopivan maksukanavan lisäksi pankit ja
muut palveluntarjoajat usein myös räätälöivät lisäpalveluilla parhaan kokonaisuuden
omille asiakkailleen ja antavat näille kokonaisuuksille oman markkinointinimen.

Maksaminen on jo pitkään ollut nopeassa muutosten tilassa. Tekninen kehitys ja
muuttuva sääntely luovat uusia maksamisen mahdollisuuksia. Tavanomaisten
maksujärjestelmien lisäksi maksamiseen liittyy monenlaisia oheis- ja lisäpalveluita.
Tästä syystä eurojärjestelmä on määritellyt uudet elektronisia maksuinstrumentteja ja
maksujärjestelyitä koskevat yleisvalvontavaatimukset (PISA: A single Eurosystem
oversight framework for electronic payment instruments, schemes and arrangements
(europa.eu).) Näiden vaatimusten piiriin kuuluvat muun muassa maksujärjestelyt, niitä
hallinnoivat tahot sekä elektronisen maksamisen tukipalveluiden tuottajat. Tyypillisiä
näiden vaatimusten piiriin kuuluvia instrumentteja ja järjestelyitä ovat
korttimaksamiseen liittyvät palvelut, sähköraha, suoraveloitusjärjestely,

12. Ks. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32014R0795&from=EN ja

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32017R2094&from=EN.

13. Ks. https://www.ecb.europa.eu/pub/pdf/other/

Revised_oversight_framework_for_retail_payment_systems.pdf.
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tilisiirtojärjestelyt, digitaaliset lompakot ja maksujen käynnistämispalvelut. Näille
asetetut uudet yleisvalvontavaatimukset ovat suurimmaksi osaksi samanlaisia kuin
varsinaisille maksujärjestelmille asetetut yleisvalvontavaatimukset.

Selvitysjärjestelmien yleisvalvonta

Eurojärjestelmä on arvioinut luotto-operaatioissaan käyttämiään arvopapereiden
selvitysjärjestelmiä ja niiden välisiä linkkejä rahaliiton alusta alkaen. Arvioinnilla
varmistetaan, että eurojärjestelmän luotto-operaatioiden toteuttamisessa noudatetaan
toimintatapoja, jotka vähentävät selvitysjärjestelmien toiminnasta keskuspankeille
aiheutuvia riskejä, kun ne toteuttavat rahapolitiikan operaatioita.

Kansainvälisen järjestelypankin (BIS) julkaisemat yleisvalvontaperiaatteet (PFMI) on
implementoitu vuonna 2014 voimaan astuneeseen arvopaperikeskusasetukseen (Central
Securities Depositories Regulation, CSDR). CSDR asettaa yhtenäiset vaatimukset
arvopapereiden selvitykselle ja arvopaperikeskuksille Euroopan unionissa.

Kun CSDR ja siihen liittyvät tekniset sääntelystandardit tulivat voimaan, eurojärjestelmä
siirtyi CSDR:ään pohjautuvaan arviointiin. Se kattaa aiemmin käytössä olleen
käyttäjäarviointikehikon vaatimukset. Eurojärjestelmä toteuttaa valvontaa valuutan

liikkeeseen laskevan keskuspankin roolissa.[14] Suomen Pankki edustaa eurojärjestelmää
Suomessa toimivan arvopaperikeskuksen osalta ja toimii arvopaperikeskuksen
yleisvalvojana.

CSDR edellyttää arvopaperikeskusten hakevan toimilupaa, jonka käsittelyn yhteydessä
eurojärjestelmä toimittaa lausunnon toimiluvan myöntämisestä vastaavalle kansalliselle

viranomaiselle[15]. Lausunnon pohjaksi eurojärjestelmä toteuttaa laajan arvion siitä,
täyttävätkö selvitysjärjestelmän ominaispiirteet arvopaperikeskusasetuksen vaatimukset.
Toimiluvan myöntämisen jälkeen eurojärjestelmä laatii vähintään vuosittain arvion
selvitysjärjestelmän toiminnasta. Vuosittainen arviointi keskittyy eurojärjestelmän
aikaisempien huomioiden seurantaan, riskienhallintaan, operatiiviseen toimintaan ja
muutoksiin toiminnassa sekä maksukyvyttömyystilanteisiin ja varautumiseen liittyviin
testeihin.

Suomen Pankki laatii Suomessa toimivasta selvitysjärjestelmästä arviot, jotka käsitellään
eurojärjestelmän asiantuntijatyöryhmissä ennen kuin ne hyväksytään EKP:n
neuvostossa. Suomen Pankki kertoo arvioiden yhteydessä mahdollisesti todetuista
puutteista ja muista havainnoista Finanssivalvonnalle ja arvopaperikeskukselle sekä
seuraa, että mahdolliset puutteet korjataan.

14. CSDR määrittelee arvopaperikeskusten toimilupien myöntämisestä ja arvopaperikeskusten valvonnasta

vastaavat viranomaiset. Toimivaltaisia viranomaisia Suomessa ovat valtiovarainministeriö, joka vastaa toimiluvan

myöntämisestä, ja Finanssivalvonta, joka vastaa arvopaperikeskuksen jatkuvasta valvonnasta. Asiaan liittyviä

viranomaisia ovat Suomen Pankki, joka vastaa arvopapereiden selvitysjärjestelmien yleisvalvonnasta Suomessa, ja

eurojärjestelmä selvityksessä käytettävän valuutan liikkeeseenlaskijana sekä keskuspankkina, jonka tilien kautta

selvitysjärjestelmän maksusuoritukset käsitellään. ESMA julkaisee sivuillaan luettelon arvopaperikeskusten

toimivaltaisista ja asiaan liittyvistä viranomaisista: https://www.esma.europa.eu/document/csd-register.

15. Suomessa toimiluvan myöntämisestä vastaa valtiovarainministeriö.
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Toimilupaan liittyvän arvioinnin ja vuosittaisen arvioinnin lisäksi Suomen Pankki
järjestää säännöllisesti yleisvalvontakokouksia, joihin myös Finanssivalvonta osallistuu.
Lisäksi Suomen Pankki seuraa selvitysjärjestelmän häiriöitä, joista arvopaperikeskuksen
tulee toimittaa aina välittömästi ilmoitus sekä Finanssivalvonnalle että Suomen Pankille.
Selvityksen määrää ja järjestelmien käytettävyyttä seurataan kuukausittaisten tilastojen
pohjalta.

Suomen Pankki valvoo selvitysjärjestelmien kehittämishankkeita niin
toteuttamisprojektien aikana kuin käyttöönoton jälkeen.
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Euroclear Finland

Suomessa toimii yksi arvopaperikeskus, Euroclear Finland, jonka yleisvalvojana
Suomen Pankki toimii. Euroclear Finlandille myönnettiin CSDR:n mukainen
toimilupa vuonna 2019, ja siinä yhteydessä Suomen Pankki teki siitä laajan
arvioinnin. Toimiluvan myöntämisen jälkeen on toteutettu yksi vuosiarvio, joka
koskee ajanjaksoa toimiluvan myöntämisestä huhtikuun 2020 loppuun.

Suomen Pankin yleisvalvonta on osallistunut Euroclear Finlandin vuonna 2018
tuotantoon ottaman selvitysjärjestelmän valvontaan sekä toteuttamisprojektin
aikana että järjestelmän käyttöönoton jälkeen. Samoin yleisvalvonta seuraa

Euroclear Finlandin valmistautumista liittymään T2S[16]:ään. Sen on tarkoitus

tapahtua vuoden 2023 syyskuussa[17].

Suomen Pankki osallistuu myös Euroclear-ryhmän arvopaperikeskusten
valvojien ja yleisvalvojien väliseen yhteistyöhön. Valvontayhteistyö kohdistuu
Euroclear-ryhmän arvopaperikeskusten emoyhtiöön, Euroclear SA:han, joka
vastaa ryhmän arvopaperikeskuksille tuotettavista yhteisistä palveluista.
Euroclear SA:n päävastuullinen valvoja ja yleisvalvoja on Belgian keskuspankki.

TARGET2 Securities

TARGET2 Securities (T2S) on eurojärjestelmän omistama arvopapereiden
selvitysalusta, jota käytetään tällä hetkellä 20 Euroopan maassa. Euroopan
keskuspankki toimii T2S:n pääasiallisena yleisvalvojana. Suomen Pankki
osallistuu tähän yleisvalvontatyöhön eurojärjestelmän osana. T2S:n
yleisvalvontaa toteutetaan PFMI:n pohjalta ja siitä tehdään säännölliset

arvioinnit.[18] Tällainen arviointi toteutettiin ensimmäisen kerran vuonna 2019.
Euroopan keskuspankin yleisvalvonta järjestää neljännesvuosittain T2S-
operaattorin kanssa yleisvalvontakokoukset, joihin osallistuu myös T2S:ään
osallistuvien keskuspankkien yleisvalvonnan edustajia.

T2S-selvitysalustan toimintaa valvotaan myös Euroopan keskuspankin
perustamassa yhteistyöelimessä (T2S Cooperative Arrangement), joka
mahdollistaa informaation jakamisen Euroopan keskuspankin ja Euroopan
arvopaperimarkkinaviranomaisen (ESMA) sekä T2S:ään osallistuvien
arvopaperikeskusten valvojien ja yleisvalvojien kesken.

Suomen Pankki yleisvalvoo Euroclear Finlandia ja osallistuu
T2S:n yleisvalvontaan eurojärjestelmän osanai

16. T2S, TARGET2 Securities, on eurojärjestelmän tarjoama arvopapereiden selvitysalusta.

17. Liittymispäivä odottaa vielä lopullista vahvistusta.

18. T2S ei ole arvopaperikeskuksen operoima järjestelmä, ja siksi sen yleisvalvonnassa ei käytetä CSDR:ään
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Keskusvastapuolten yleisvalvonta

Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU) N:o 648/2012 OTC-johdannaisista,
keskusvastapuolista ja kauppatietorekistereistä (European Market Infrastructure
Regulation, EMIR) sääntelee keskusvastapuolten ja kauppatietorekisterien toiminnan

harjoittamista ja niiden palveluiden käyttöä.[19]

Keskusvastapuolen[20] valvontaa toteutetaan valvonnasta vastaavan toimivaltaisen
viranomaisen nimeämässä kollegiossa. Kun toimilupaa haetaan, toimivaltainen
viranomainen tekee keskusvastapuolta koskevan riskiarvioinnin ja antaa siitä
kertomuksen kollegiolle. Kollegio laatii kertomuksen pohjalta lausunnon siitä, täyttääkö
toimilupaa hakeva keskusvastapuoli kaikki EMIR:ssä säädetyt vaatimukset.
Toimivaltaisen viranomaisen tehtävänä on arvioida keskusvastapuolen toimintaa
vähintään kerran vuodessa. Viranomainen ilmoittaa arvioinnin tulokset sekä mahdolliset
korjaavat toimet ja seuraamukset kollegiolle.

Keskusvastapuolen valvontakollegion työhön osallistuvat eurojärjestelmä valuutan
liikkeeseenlaskijana, keskusvastapuolen yleisvalvonnasta vastaava keskuspankki sekä

keskusvastapuolen kanssa yhteentoimivuusjärjestelyyn[21] osallistuvan
keskusvastapuolen yleisvalvonnasta vastaava keskuspankki. Kollegioissa
eurojärjestelmän jäsenet osallistuvat keskusvastapuolten toimilupien myöntämiseen ja
keskusvastapuolten valvontaan, kolmansien maiden keskusvastapuolten tunnustamiseen
ja yhteentoimivuusjärjestelyjen hyväksymiseen. Lisäksi ne osallistuvat tiiviisti teknisten
sääntelystandardien sekä ohjeiden ja suositusten laatimiseen.

Suomen arvopaperimarkkinoita palvelevat keskusvastapuolet ovat Hollannissa sijaitseva
EuroCCP, Britanniassa sijaitseva LCH ja Sveitsissä sijaitseva SIX x-clear.
Keskusvastapuolten sijaintimaiden keskuspankit ovat osallisena kyseisten
keskusvastapuolten kollegioissa. Suomen Pankki osallistuu EuroCCP:n kollegioon
tarkkailijajäsenenä. Eurojärjestelmä osallistuu Euroopan talousaluetta palvelevien
johdannaiskaupan keskusvastapuolten valvontaan.

Muut yleisvalvonnan tehtävät

Yleisvalvontatyö sisältää lisäksi maksu- ja selvitysjärjestelmien kehityksen seurantaa.
Tarvittaessa Suomen Pankki osallistuu myös itse kehittämiseen. On tärkeää, että Suomen
Pankin yleisvalvonnan asiantuntijat tuntevat alan uusia teknologioita ja palveluja.
Asiantuntijoiden työhön kuuluu muun muassa yleisen maksamisen ja arvopaperialueen
ilmiöiden sekä digitalisaation kehityksen seuraaminen. Myös käynnissä oleva maksu- ja
selvitysjärjestelmien kotimaiseen varautumiseen liittyvä selvitystyö on osa Suomen
Pankin yleisvalvonnan tehtäväkenttää. Lisäksi Suomen Pankki seuraa lainsäädännön
kehitystä ja lausuu tarvittaessa oman näkemyksensä sitä pyytäneille tahoille.

pohjautuvaa arviointia.

19. Ks. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/PDF/?uri=CELEX:32012R0648&from=EN.

20. Keskusvastapuoliselvityksestä ja riskeistä: https://www.eurojatalous.fi/fi/2016/2/keskusvastapuolet-voivat-

seka-vahentaa-etta-aiheuttaa-riskeja/.

21. Yhteentoimivuusjärjestelyn (interoperability arrangement) kautta on mahdollista määrittää kahden eri

keskusvastapuolen palveluja käyttävän vastapuolen kaupat.
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Yleisvalvonta muuttuvassa toimintaympäristössä

Rahoitusmarkkinat ja niihin liittyvä infrastruktuuri muuttuvat jatkuvasti, ja muutoksen
nopeus on kasvanut viimeisten vuosien aikana. Samalla kun uusi sääntely sekä maksu-
että selvitysjärjestelmien alueella asettaa tiukat vaatimukset järjestelmille ja toimijoille,
se lisää kilpailua ja mahdollistaa uusia toimintatapoja ja uudenlaisten palveluntarjoajien
tulon markkinoille. Myös poliittinen ja taloudellinen kehitys vaikuttaa
rahoitusmarkkinoiden ja sen infrastruktuurin toimintaedellytyksiin.

Toiminta on pitkälti siirtynyt kansallisilta markkinoilta koko euroalueen kattavaksi.
Edelleen pyritään tehostamaan rajat ylittäviä maksuja ja selvitystä. Tekninen kehitys
osaltaan avaa uusia mahdollisuuksia, mutta synnyttää samalla uudenlaisia riskejä.
Esimerkiksi eri infrastruktuurit saattavat olla yhä riippuvaisempia niiden toiminnan
kannalta kriittisistä palveluntarjoajista. Sama ulkoinen palveluntarjoaja voi myös tarjota
palveluitaan usealle infrastruktuurille ja muodostaa näin selvän riskikeskittymän. Siksi
on tärkeää, että maksu- ja selvitysjärjestelmät kiinnittävät huomiota näiden riskien
hallintaan. Hyvän riskien hallinnan varmistamiseksi eurojärjestelmän yleisvalvojat ovat
aloittaneet kriittisten palveluntarjoajien tunnistamisen, ja jatkossa yleisvalvontatoimia
voidaankin kohdistaa myös näihin toimijoihin.

Muuttuvassa toimintaympäristössä yleisvalvontapolitiikan ja yleisvalvonnan
toimintatapoja täytyy kehittää ennakoivasti ja jatkuvasti. Yleisvalvonta seuraa
rahoitusmarkkinoiden muutoksia ja mahdollisuuksia muun muassa digitalisaation
näkökulmasta. Kyberriskit ovat viime vuosien aikana painottuneet yhä enemmän
yleisvalvonnassa. Viimeisen vuoden aikana yleisvalvonta on aktiivisesti seurannut
koronapandemian vaikutuksia rahoitusmarkkinoilla.

Yleisvalvonnan käyttämät standardit ja toimintaohjeet ovat kehittyneet viime vuosien
aikana vastaamaan sääntelyn mukanaan tuomiin ja markkinoilla tapahtuneihin
muutoksiin. Maksujärjestelmien osalta eurojärjestelmä on määritellyt uudet elektronisia
maksuinstrumentteja ja maksujärjestelyitä koskevat yleisvalvontavaatimukset. Valvojat
ja yleisvalvojat ovat luoneet uudenlaisen keskusvastapuolia koskevan ja asetukseen
perustuvan valvontakehikon kollegioineen. Arvopaperikeskusasetuksen voimaan
astumisen jälkeen eurojärjestelmä on uudistanut selvitysjärjestelmiä koskevan
arviointinsa. Kyberuhkien valvontaan on kehitetty niitä koskeva eurojärjestelmän
yleisvalvontaohjeistus. Markkinoiden muutokset ja sääntelyn kehittyminen tarkoittavat
yleisvalvontapolitiikan ja -toimenpiteiden jatkuvaa kehittämistä sekä uudistuksia
jatkuvassa yleisvalvontatyössä valvottavien kanssa.

Avainsanat

maksujärjestelmät, rahoitusvakaus, selvitysjärjestelmät, yleisvalvonta
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