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2. Maksuneuvoston toiminta-ajatus ja visio 

3. Maksuneuvoston tehtävät ja toimintatapa 

4. Maksuneuvoston työohjelma 2014 

5. Muita asioita 
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Maksamisen trendejä maailmalta 

• Iso-Britannia: Faster Payments Service (FPS) 

• Meksiko: SPEI (4 secs settlement time) 

• Ruotsi: Betalningar i realtid (Bir), ”24/7/365”; Swish 

• Tanska: Straksclearing  

• Viro: Faster payments initiative 

• Hollanti: Initiative: ”7/52 –services” 

• Puola: ”Small value immediate payments” 

• Australia: Reserve Bank of Australia; platform for 

real-time payments 
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Maksuneuvoston toiminta-ajatus 

 Maksuneuvosto on eri sidosryhmät kokoava foorumi 

maksamiseen liittyvään avoimeen keskusteluun ja 

ajatusten vaihtoon.  

 

 Maksuneuvosto tukee edistyksellisten, 

kansainvälisesti yhteensopivien ja koko 

yhteiskunnan kannalta tehokkaiden maksutapojen 

hyödyntämistä kilpailua edistäen.  
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Maksuneuvoston visio  

  

 

 

Suomi tehokkaan maksamisen kärkimaa  
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Maksuneuvoston tehtävät 

• Maksuneuvosto selvittää ja arvioi toimintaympäristön muutoksia, 

Suomessa ja muualla maailmassa meneillään olevia maksamiseen 

liittyviä hankkeita sekä sääntelyn vaikutuksia. 

 

• Maksuneuvosto vaikuttaa maksamisen kehittämiseen julkaisemalla 

arvioitaan ja johtopäätöksiään sopivaksi katsomallaan tavalla, 

esimerkiksi vuosittaisessa Maksufoorumissa. 

 

• Maksuneuvosto kiinnittää huomiota erityisesti: 

– maksamisen turvallisuuteen ja luotettavuuteen 

– maksupalveluiden saatavuuteen ja käytettävyyteen 

– maksamisratkaisujen tehokkuuteen. 
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Maksuneuvoston toimintatapa 

 

• Maksuneuvoston toiminta on avointa ja läpinäkyvää, ja se julkaisee 

työstään vuosiraportin. 

• Maksuneuvoston jäseniksi kutsutaan maksupalveluiden tuottajia ja 

käyttäjiä, suoraan ja järjestöjensä kautta, sekä viranomaisia. 

Maksuneuvoston jäsenet edustavat sidosryhmiensä näkemyksiä 

laaja-alaisesti.  

• Maksuneuvosto kokoontuu kahdesti vuodessa tai tarvittaessa 

puheenjohtajan kutsusta.  Maksuneuvosto voi kutsua 

tehtäväkohtaisia (ad hoc) työryhmiä valmistelemaan käsiteltäviä 

asioita ja esittelemään ne Maksuneuvostolle.  

• Maksuneuvoston työn käytännön organisoinnista vastaa Suomen 

Pankki. 
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Maksuneuvoston työohjelmaluonnos 

2014 

 

1. Selvitys: Maksamisen nykytila ja trendit Suomessa 

ja kansainvälisesti  

 

2. Selvitys: Maksaminen ja käynnissä olevat 

digitaalisen talouden hankkeet  
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1. Maksamisen nykytila ja trendit  

 

• Yhteiskunnalliset muutokset 

• Maksamiseen ja maksutekniikkaan liittyvät muutokset 

• Sääntely  

• Suomi, Eurooppa, muu maailma 

 
 

=> Synteesi: Suomen kannalta keskeisimmät 

kehityspolut  
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Maksaminen on osa reaalitalouden prosesseja 
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Maksamisen tapoja eri tilanteisiin 
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Taulukko kuvannollinen, ei täydellinen 

• Heti, myöhemmin, etukäteen 

• Suoraan tililtä tai erillisen 

maksutilin/ennakkomaksun kautta 

• Paikalla tai etänä 

• Itsepalveluna tai vastaanottajan avulla 

• Yksityishenkilöiden kesken tai kaupassa 

• Pika tai ajastettu 

• Mikromaksut, pienet ja isot maksut 
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Trendit, jotka muuttavat yhteiskuntaa 

• Talouden reaaliaikaistuminen 

• Kaupan siirtyminen verkkoon 

• Julkisen sektorin tarpeet ajantasaisiin ja 

oikeansuuruisiin maksuvirtoihin 

• Kaupungistuminen 

• Ikääntyminen  

• Turvallisuustarpeet/-uhat 

• Kilpailu 

• … 
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2. Maksaminen ja käynnissä olevat 

digitaalisen talouden hankkeet 

 
 

• ICT 2015 -hankkeet (mm. kansallinen palveluväylä)  

• Aalto-yliopiston Real-Time Economy -ohjelma 

 

– Tuki käynnissä oleville projekteille 

– Uusien yhtymäpintojen tunnistaminen 

– Päällekkäisyyksien välttäminen 

– Mahdollisten pullonkaulojen avaaminen 
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Ylätason tavoitteita 

• Maksuliikekehitys, jossa digitalisoidaan 

viimeisetkin osiot  

• Standardoidaan kaikkia rajapintoja (globaaleilla 

tavoitteilla EU:takin varten) - kilpailun ja 

kustannustehokkuuden edistämiseksi 

• Automatisoidaan liiketoimintaprosesseja 

maksamisesta - upstream ja ennen kaikkea PK-

sektorin tarpeisiin downstream 

• Reaaliaikaistetaan kaikkia relevantteja prosesseja  

 

 

 9.1.2014 Kari Kemppainen 14 



Julkinen 

Maksaminen ja ICT 2015 - hankkeet 

21 polkua Kitkattomaan Suomeen 

• Maksuliikepalvelukehitys konkreettisesti ICT2015 

polku 2:n alueella 

• Muiden polkujen yhtymäkohtia maksamiseen? 

 

Kansallinen palveluväylä ja maksaminen 

• Mm. vahva tunnistaminen 
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Muita asioita 

• Työryhmien organisointi: mandaatti, osallistujat, 

vetäjä, aikataulut 

 

• Maksuneuvoston seuraavan kokouksen ajankohta 

 

• Maksufoorumi toukokuussa 2014 

 

• Tiedottaminen 
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