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REAALIAIKAISEN MAKSAMISEN KEHITYSTYÖ
EUROOPASSA
Euroopan Vähittäismaksuneuvosto* päätti kokouksessaan
26.11.2015 pyytää Euroopan Maksuneuvostoa* laatimaan
reaaliaikaiselle maksulle nykyiseen SEPA –tilisiirtoon pohjautuvan
sääntökirjan, skeeman.
Alustava aikataulu (SEPA Credit Transfer Instant Scheme)
Projektisuunnitelma on parhaillaan hyväksyttävänä EPC:ssä
Skeeman luonnos valmis maaliskuun lopussa
Julkinen konsultaatio huhti-kesäkuussa
Muutosehdotusten käsittely ja skeeman viimeistely syksyllä
Skeema julkaistavissa 30.11.2016

Ensimmäiset pilotoinnit syksyllä 2017
Edellytyksenä on, että Clearing-talot ovat saaneet valmiiksi tapahtumien
välitys- ja selvityspalvelut (esim. EBA Clearing)
* Euro Retail Payments Boardin (ERPB) jäseniä ovat EKP, kuluttajien, yritysten, kaupan, julkisen sektorin sekä
maksupalveluntarjoajien edustajat. European Payments Councilin (EPC) jäseniä ovat maksupalveluntarjoajien
2 edustajat.

STANDARDOITU MAKSUEHDOTUS
TYÖRYHMÄ 1: MAKSAMISEN
NYKYTILA JA TRENDIT 2014
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STANDARDOITU MAKSUEHDOTUS
FK:lle annettiin tehtäväksi edistää ja arvioida maksuehdotuksen
toteutuskelpoisuutta ja luonnostella asiasta ”white paper”.
Maksuehdotus on kauppiaalle ja kuluttajalle standardoitu strukturoitu
rajapinta, joka mahdollistaa digitaalisen viestinvälityksen ja helpon
käyttöönoton.
Kuluttajalle mahdollisuus valita joustavasti yhden käyttöliittymän
avulla sopiva maksuväline, sopivassa käyttötilanteessa
Korttimaksu, tilisiirto, verkkolasku tai esim. SEPA-suoraveloitus
Maksaminen sekä lähi- että etämaksutilanteissa
Uudet toimijat on huomioitava - pääsy pankkitileille ja asiakasdataan
HUOM! Maksuehdotuksen kehittäminen edellyttää tunnistuksen ja
maksurajapintojen yhtenäistämistä ja kehitystä siten, että eri
maksuvälineiden käytön on oltava mahdollista.
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EDELLYTYKSET MAKSUEHDOTUKSELLE –
KULUTTAJA KESKIÖSSÄ
Jotta maksuehdotus olisi toteutuskelpoinen, seuraavien keskeisten
maksamiseen liittyvien hankkeiden tulisi osin tai kokonaisuudessaan
toteutua:
Sähköisen tunnistuksen, sähköisen identiteetin ja henkilötietojen
turvallinen ja sääntelyn mukainen välittäminen
Pankin kanavien tulee tukea asiakkaiden valitsemia ”päätelaitteita”
Mobiilisovellusten on oltava helppokäyttöisiä
Reaaliaikaiset tai kuluttajalle reaaliaikaisuuden vaikutelman
mahdollistavat maksujärjestelmät
Laaja järjestelmien tai rajapintojen yhteentoimivuus
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FK RAKENTAA PAREMPAA TOIMINTAYMPÄRISTÖÄ
JA MAKSUEHDOTUKSEN EDELLYTYKSIÄ
Euroopassa on vireillä kaupallisten toimijoiden hankkeita, jotka
tähtäävät ”maksuehdotuksen” ajatuksen käytännön toteutuksiin.
Merkittävä sääntely on kesken; esim. maksupalveludirektiivin
uudelleentarkastelu, ”eIDAS”, tietosuoja-asetus ja neljäs
rahanpesudirektiivi.
Näillä on merkittävä vaikutus sekä vahvaan sähköiseen
tunnistamiseen, tietojen välittämiseen että maksamiseen
Vahvan tunnistuksen palveluntarjoajien välinen luottamusverkosto ei
ole vielä valmis – tavoite 1.5.2017.
⇒ Maksuehdotuksen edellytykset eivät ole riittävän pitkällä ja tästä
syystä maksuehdotuksen kansallinen edistäminen ei ole
ajankohtaista.
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