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Tilanne Suomessa
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Lähde: EBA Clearing

+Valtaosa on liittynyt
SEPA-pikamaksamisen 
järjestelmään

+Rinnastuu perinteiseen 
tilisiirtoon

+Pikamaksujen osuus 
EU keskiarvoa korkeampi

- Vain osa pankeista
lähettää pikamaksuja
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ERPB keskustelu pikamaksamisesta

• Poimintoja:
• ”Käyttöönotto etenee, mutta 

hitaasti”
• Maksupalveluntarjoajia 

kannustetaan tuomaan 
pikamaksaminen 
loppuasiakkaiden käyttöön

• Teknisiä ratkaisuja 
pikamaksamisen tueksi  
edistetään (QR-koodi ja 
mobiilimaksuna käynnistettävä 
pikamaksu)

• Kokousten materiaalit
ERPB:n sivuilla
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https://www.ecb.europa.eu/paym/groups/erpb/html/index.en.html
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Komission toimet

• Vähittäismaksamisen strategian 1. pilari 
koskee pikamaksamista

• Edistymistä on seurattu aktiivisesti 
• Konsultaatio käyttöönoton esteistä Q2/2021

• Velvoittava sääntely on tulossa

19.9.2022 4

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/FI/TXT/HTML/?uri=CELEX:52020DC0592&from=EN
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Pikamaksamisen työryhmän 2019 tunnistamat haasteet 
ja toimenpidesuositukset
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Haaste Toimenpidesuositus

Sellaisen kaikkien tilipankkien käytettävissä olevan nelikulmamallilla toimivan järjestelmän 
aikaansaaminen, joka kykenee luomaan riittävän verkoston maksajia ja maksun 
vastaanottajia. Ilman koordinaatiota tämä ei toteudu.
Miten saadaan (lähes) kaikki palveluntarjoajat ja käyttäjät mukaan?

Mahdollistetaan eri sidosryhmien välinen riittävä koordinaatio, jotta voidaan yhdessä sitoutua 
kaikkien käytössä olevaan pikamaksujärjestelmään/ -järjestelmiin.

Mikä on pikamaksamisen tuoma lisäarvo sekä kuluttaja- että yrityskäyttäjälle verrattuna nyt 
vallalla oleviin maksutapoihin?

Tarjotaan asiakkaiden tarpeita vastaavia, helppokäyttöisiä ja turvallisia palveluita.

Maksajan on tiedettävä, minkä pikamaksusovelluksen käyttäjä vastaanottaja on.
Pikamaksamisen tuotteistus ja pikamaksamisen infrastruktuurin päälle rakennettavat 
palvelut, jotta pikamaksaminen vakiintuu.

Edesautetaan luotettavan ja tunnistettavan pikamaksupalvelun aikaansaamista ja näkyvyyttä.

Usean pikamaksujärjestelmän tai maksusovelluksen ylläpitäminen, jos ne eivät keskustele 
keskenään. Silloin mikään palvelu ei yleisty.

Edesautetaan eurooppalaisten ratkaisujen yhteensopivuutta.

Monen pikamaksujärjestelmän tai maksusovelluksen ylläpitäminen, jos ne eivät keskustele 
keskenään. Silloin mikään palvelu ei yleisty.

Osallistutaan reaaliaikaisen maksamisen kehittämiseen myös Euroopan tasolla.

Yritysten prosessit on rakennettu perinteisen tilisiirtomallin mukaisiksi. Tuetaan yritysten mahdollisuuksia uudistaa ja tehostaa prosessejaan riittävän automaation 
saavuttamiseksi.

Likviditeetinhallinta ja keskuspankkiraha 24/7/365 -palvelussa. Kannustetaan osapuolia avaamaan TIPS-tili.

Väestöryhmien erilaiset tarpeet ja kyvyt käyttää uutta teknologiaa.
Maksajan tunnistaminen luotettavasti ja käyttäjäystävällisesti.

Turvataan kuluttajan oikeudet pikamaksamisessa ja varmistetaan eri kuluttajaryhmien 
yhdenvertainen pääsy palveluihin.

Tasapuolinen kilpailukenttä globalisoituvassa markkinassa. Edesautetaan samaa toimintaa harjoittavien yritysten yhdenmukaista sääntelyä ja valvontaa.

Kuluttajien oman talouden hallinta. Tuetaan talousosaamisen kehittämistä.
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Jatkotyön tulemat

1. Vaiheittainen käyttöönotto ja pankkikohtainen eteneminen
2. Tiedottamista on tehty yleisellä tasolla ja pankkikohtaisesti –

palvelunkäyttäjille kokonaiskuvan muodostaminen haastavaa
3. Sidosryhmien koordinaation tarve nähdään eri tavoin 

palveluntarjoajien ja käyttäjien keskuudessa
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Tilannekuvan päivitys 2022

• SEPA-pikasiirtopohjaista maksamista tulee kehittää, jotta tarjolle 
saadaan loppuasiakkaita hyödyttäviä yleiskäyttöisiä palveluita

• Päivitetyt uhkakuvat, joihin on varauduttava

• Mitä meidän on tehtävä, jotta saamme Suomeen helppokäyttöisen 
ja turvallisen, eurooppalaisittain yhteensopivan 
pikamaksuratkaisun?
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