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P27 – Rakentamassa yhteispohjoismaista
maksuinfastruktuuria

Suomen Pankin Maksufoorumi 
14.5.2019



P27:lla on pohjoismainen visio ja perusperiaatteet

Yh

… rakentuu PERUSPERIAATTEILLEP27 VISIO…

1 Tasapuolinen kilpailukenttä kaikille osallistujille

2 Yhteinen, modulaarinen, infrastruktuuri

3 Kansainväliset standardit pohjana

4 Nykyisten tuotetarjoamien yksinkertaistaminen

5 Avoimuus ja läpinäkyvyys

Paras mahdollinen riskienhallinta ja jatkuvuus6

Luoda pohjoismaihin maailman 
ensimmäinen kotimaisen ja 
maidenvälisen maksamisen yhdistävä 
monivaluuttainen maksualue, 
perustuen avoimeen, yhteiseen 
infrastruktuuriin, tarkoituksena 
mahdollistaa huippuluokan 
asiakaskokemukset maksamisessa läpi 
pohjoismaiden. 
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P27 auttaa pohjoismaita valmistautumaan tulevaan 
maksamisen maailmaan

 Tarve modernisoida järjestelmiä ja tuotteita
 Korkeat transaktiokustannukset (mittakaavaetujen puute) 
 Pankkien korkeat sisäiset kustannukset (eri järjestelmät)
 Ikääntyneitä tuotteita, rajallisia toiminnallisuuksia
 Toisistaan eroavat rulebookit, ei linjassa EU standardien

kanssa

2

3

1

3

Käytössä olevat Clearing alustat

Tilanne nyt: sirpaloitunut kenttä P27 tavoitteet

Reaaliaikaisuus myös rajat ylittäville maksuille

Maksamisen harmonisointi ja standardointi
pohjoismaissa

Yksinkertaisuus ja skaalaedut hyödyntämällä yhtä
pohjoismaista infrastruktuuria maksujen
monivaluuttaiseen clearingiin. 

Modulaarisuus maakohtaisten palveluiden
mahdollistamiseksi

Maksamisen parantunut läpinäkyvyys
pohjoismaissa

Korkeimmat turvallisuusvaatimukset täyttävä
Häiriösietokyky

P27 is still in a preliminary stage, and the establishment of P27 is subject to regulatory approvals and requirements 3



P27 rakentuu 3-kerroksiselle mallille

1 2 3

1
Layer 1: Yhteinen clearing alusta
▪ Pakollinen kaikille osallistujille
▪ Eräpohjainen ja reaaliaikainen

2
Layer 2: Standardoidut, yhteiset ratkaisut
▪ Optionaalisia osallistujille
▪ Maksamisen tuotteet

3 P27 ulkopuolella: Maa- tai aluekohtaiset
tuotteet ja palvelut

‘Ohut’, helposti standardointava clearing 
ja settlement –ydin

Toimittaja lock-in:n riskin vähentäminen
ratkaisuja standardoimalla

Modularinen rakenne Layer 2 ja 3 
palveluiden muutosten
mahdollistamiseksi

Optionalinen osallistuminen layer 2 
palveluihin käyttöönottokynnyksen
madaltamiseksi

P27 tavoitetilan design
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P27: tavoitteena ovat laajat hyödyt eri osapuolille
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Pohjoismaiden nostaminen
globalisti kehityksen kärkeen
tukemaan taloutta ja 
hyvinvointia

Väärinkäytösten väheneminen
huippuluokan monitoroinnilla

Hyödyt yhteiskunnalle 
Hyödyt loppuasiakkaille

Hyödyt toimialalle

Kustannustason lasku ja 
kynnykset poistava
hinnoittelumalli1

Innovoinnin helpottuminen
modernin infrastruktuurin
ansiosta

Uusien tuotteiden, palveluiden
ja liiketoimintamallien
mahdollistaminen

Erinomainen käyttäjäkokemus
yksinkertaistetuilla palvelúilla

1 P27 Operations –yhtiö tulee määrittämään lopulisen hinnoittelumallin.



P27 hallintomallissa skeemojen omistajuus ja
palveluntarjoajarooli on erotettu toisistaan

NPC (Nordic Payments Council)
Toimittaja

P27 Operations -yhtiö

Viranomaisten rajat ylittävä yhteistyö

P27 Operations Nordic Payments Council

▪ Cost-plus yhtiö
▪ Vastaa operoinnista (palvelun ulkoistus toimittajalle)
▪ Omistajina pankit tai pankkien omistamat yhtiöt
▪ Perustetaan Ruotsiin. 

▪ Voittoa tavoittelematon,finanssitoimalayhdistysten hallinnoima
▪ Omistaa ja kehittää skeemoja
▪ Verrannollinen EPC struktuuriin SEPA skeemoille
▪ Perustetaan Ruotsiin

Omistajat 3 pohjoismaista finassitoimialayhdistystä1

P27 rakenne muistuttaa EBA Clearing / EPC asetelmaa – NPC/EPC edustaa laajan yhteisön intressejä

1 Svenska Bankföreningen, Finanans Danmark, Finanssiala ry
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P27 toteutus on hyvässä vauhdissa…
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2017
P27 projekti

alkaa 2018

Järjestelmän
perusdesign

2019

Pohjoismaisten
pankkiyhteisöjen
jatkuva
konsultointi

Olemme
tässä

Kiinteä
yhteistyön
keskuspankkien
kanssa

Modulaarisen
infrastuktuuri-
ratkaisun
kehittäminen

ToimittajavalintaRulebookien ja 
hallintomallin
määrittely

Keskeisten
ammattilais-
resurssien
rekrytointi

P27 
Operations 
yhtiön
perustaminen
väliaikaisena



… tavoitteena ensimmäisten maksujen välitys vuonna 2020

Initiate platform development

P27 go live –
ensimmäiset

maksut
2020

Olemme
tässä

Implemen-
tointisuun-
nitelmasta

päättäminen

05 2019 06 20192

Toimittaja-
sopimuksen
allekirjoitus

Rulebookien
julkaisu

09 2019
Q1 

2020

clearing 
toimiluvan
hyväksyntä

2020 

merger 
approval 

EU 
komissiolta
(aikataulu
tarkentuu)
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Kiitos mielenkiinnosta!

Jussi Snellman

OP Ryhmä
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