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Käsiteltävät asiat
1 Kokouksen avaus
Puheenjohtaja Pentti Hakkarainen avasi kokouksen ja toivotti osallistujat
tervetulleiksi maksuneuvoston kolmanteen kokoukseen. Kokouksen tarkoituksena oli esitellä maksuneuvoston työryhmien raportit sekä keskustella
maksuneuvoston työn painopisteistä ensi vuonna.
2 Euromaksualueen vähittäismaksuneuvoston toiminnan käynnistyminen
Heli Snellman kertoi euromaksualueen vähittäismaksuneuvoston (Euro Retail Payments Board, ERPB) toiminnan käynnistymisestä. ERPB:n tähänastinen työ on keskittynyt pitkälti ”SEPAn loppuunsaattamiseen” tilisiirron ja
suoraveloituksen osalta, mutta tulevaisuudessa työlistalle on nousemassa
aiheita mm. mobiilimaksamiseen, lähimaksamiseen, verkkolaskutukseen,
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Internet-maksamiseen sekä reaaliaikaiseen maksamiseen liittyen. Maksuneuvosto toimii ERPB:n kansallisena vastinparina, joten siellä tehtävä työ
on relevanttia myös maksuneuvoston kannalta.
3 Maksuneuvoston työryhmien raportit
Maksuneuvoston ensimmäisessä kokouksessa perustettiin kaksi työryhmää,
joiden tehtävänä on ollut selvittää maksamisen nykytilaa ja trendejä Suomessa ja kansainvälisesti sekä maksamisen suoria ja epäsuoria kytkentöjä
käynnissä oleviin digitaalisen talouden hankkeisiin. Työryhmien koordinaattorit raportoivat selvitysten tuloksista. Raportit julkaistaan maksuneuvoston internet-sivustolla.
Päivi Heikkinen kertoi ”Maksamisen nykytila ja trendit” -raportista.
Kokonaisuutena ottaen suomalaisen maksamisen nykytilanne on hyvä,
mutta kitkoja todettiin oleva erityisesti kertaluonteisessa maksamisessa.
Keinoina varmistaa tulevaisuuden maksamisratkaisujen tehokkuus työryhmä listasi seuraavat ehdotukset: digitaalisen maksuehdotuksen standardointi, sähköisen tunnistamisen nopea käyttöönotto, paremmin kohdennettu
maksupalveluiden sääntely sekä tietoverkkoihin kerätyn datan käytön pelisääntöjen soveltaminen myös maksutietoihin.
Keskustelussa kiiteltiin työryhmän raporttia ja todettiin sen ehdotusten olevan kannatettavia. Erityisesti sähköisen tunnistamisen todettiin olevan tärkeä hanke, jonka maksuneuvosto kokee ratkaisumalliin kantaa ottamatta
erittäin kiireelliseksi. Samoin maksuehdotuksen standardointi koettiin tärkeäksi, ja sitä tulisi lähteä pankkivetoisesti kehittämään. Keskustelussa tuotiin myös esiin tarve varmistaa maksamismarkkinoiden kilpailullisuus ja
innovatiivisuus, ja siten taata tehokkuus.
Kari Kemppainen kertoi ”Maksaminen digitalisoituvassa taloudessa” -raportista. Työryhmä oli tunnistanut tärkeimmät maksamiseen liittyvät kehittämiskohteet meneillä oleviin ICT2015 -digitaalisen talouden hankkeisiin
liittyen. Näitä keskeisiä kehityskohteita ovat tulorekisteri, verkkolaskun tietosisällön hyödyntäminen, split-payment ja raportointi, talouden reaaliaikainen ennustaminen, pankin tilioteinformaation hyödyntäminen sekä ostotapahtumasta saatavan informaation välittäminen ja hyödyntäminen. Jotta
kansallisen palveluarkkitehtuurin mahdollistamat tehokkuushyödyt saadaan
otettua täysimääräisesti käyttöön, tunnistetuille kehittämiskohteille tulisi
nimetä vastuutahot.
Keskustelussa todettiin työryhmän tunnistamien kehittämiskohteiden olevan tärkeitä. Erityisesti verkkolaskun tietojen mahdollisimman laaja-alai-
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nen hyväksikäyttö taloushallinnon ja viranomaisraportoinnin tehostamisessa on keskeistä. Verkkolaskutus on nousemassa vahvasti esiin myös eurooppalaisilla foorumeilla.
4 Maksuneuvoston työn painopisteet vuodelle 2015
Kimmo Virolaisen esittelyn pohjalta sovittiin maksuneuvoston työn painopisteet vuodelle 2015. Maksuneuvosto tukee työryhmien raporteissa esitettyjä suosituksia sekä seuraa suositusten toteutumisen etenemistä. Raporttien
teemoja tullaan esittelemään ensi kevään Maksufoorumissa.
Sovittiin myös, että standardoidusta maksuehdotuksesta pyritään tekemään
aloite vuoden 2015 ensimmäisellä puoliskolla. Tässä työssä vastuutahona
on Finanssialan Keskusliitto. Lisäksi päätettiin pyytää maksamista digitaalisessa taloudessa pohtinutta työryhmää vielä määrittämään ja tekemään ehdotuksen vastuutahoiksi tunnistamilleen keskeisille hankkeille seuraavaan
maksuneuvoston kokoukseen.
Maksuneuvosto seuraa tarkasti ja kontribuoi sidosryhmiensä kautta euromaksualueen vähittäismaksuneuvoston (ERPB) työhön. ERPB:n tulevassa
työohjelmassa Suomen kannalta tärkeimpinä teemoina nähdään verkkolaskutus ja mobiilimaksaminen. Tavoitteena on saada ERPB:n suomalaisten
sidosryhmien joukosta jäsenet näitä asioita käsitteleviin työryhmiin.
5 Muita asioita
Seuraava kokous pidetään helmi-maalisuussa.
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