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Pikamaksaminen on kehittämisen keskiössä

• SEPA pikasiirto on pikamaksamisen peruskivi Euroopassa
• Kehittäjä ja ylläpitäjä European Payments Council (EPC)
• Euromääräinen tilisiirto maksajalta saajalle 10 sekunnissa, käytettävissä 24 

tuntia vuorokaudessa
• Palvelun käyttöönotto vielä kesken Suomessa ja muissa SEPA-maissa
• Mahdollinen sääntely SEPA-pikasiirron pakollisuudesta

• SEPA pikasiirron käytettävyyttä laajennetaan jatkokehityksellä
• Tärkeimpänä SEPA maksupyyntö 
• Mobiilimaksamisen järjestelmien yhteensopivuus
• QR-koodi
• Maksut SEPA-maiden ja muun maailman välillä

• Nordic Payments Councilin (NPC) sääntökirjat pohjoismaisille 
valuutoille ja P27:n kehitteillä olevat palvelut pohjautuvat SEPA 
maksuihin

• Harmonisoi maksamisen säännöt ja standardit myös Pohjoismaissa

• Finanssiala on aktiivisesti mukana kehitystyöryhmissä



SEPA maksupyyntö (Request-to-Pay)

• maksun saaja lähettää suoraan tai palveluntarjoajien 
välityksellä maksajalle pyynnön maksaa  

• Maksaja hyväksyy pyynnön ja käynnistää maksun tai 
hylkää pyynnön

• Käytettävissä SEPA-alueella 
• ensimmäiset palveluntarjoajat Euroopassa tämän 

vuoden lopulla
• Perusversio on valmis. Uusia piirteitä lisätään edelleen. 



• Mahdollistaa kaupallisen transaktion end-to-end prosessin
• Helpottaa maksamista ja maksun täsmäyttämistä

• Käyttötapauksia
• Kivijalka- tai verkkokauppa
• Henkilöltä henkilölle tai yritysten välinen maksupyyntö
• Verkkolaskupalvelu
• Sopiminen ja maksaminen heti

• Finvoice verkkolaskustandardi mahdollisesti korvataan lähivuosina SEPA 
maksupyyntöstandardilla

Maksupyynnön hyötyjä



• Kehikko mobiilimaksujärjestelmien tekniselle 
yhteensopivuudelle Euroopassa

• Mobiilisti käynnistetyt SEPA tili- ja pikasiirrot 
• Pääfokuksessa maksut kuluttajalta kauppiaalle QR-

koodin avulla

• QR-koodistandardin kehittäminen mobiilimaksamiseen 
mm. kauppiaan maksupäätteellä  

• Maksutavan valinnan mahdollistaminen kuluttajalle 
kauppiaan maksupäätteellä

• Kortti tai pikasiirto

Mobiilimaksamista standardoidaan



Tilisiirrot SEPA-alueen ja muiden maiden välillä 
(one-leg-out)

• Tavoitteena mahdollistaa euromääräisen maksun 
välittäminen SEPA-alueen ja SEPA-alueen ulkopuolisten 
maiden välillä 

• Maksajan tai saajan pankki SEPA-alueella
• Hyödyntää SEPA sääntöjä ja standardeja
• Haaste: EU-lait ja tekniset säännöt sitovat vain SEPA 

–alueen maksuosapuolta
• Mahdollisuus linkittää SEPA alueen 

maksuinfrastruktuuri muiden maiden 
infrastruktuureihin

• Mahdollistaa nopeamman ja tehokkaamman 
maksujenvälityksen
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