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Korttien käyttö on vallannut käteiseltä aseman 
yleisimpänä maksuvälineenä vähittäismaksuissa

23.10.2020 3



| Julkinen | SP/FIVA-EI RAJOITETTU

Mikä on ”digitaalinen euro”

• ”Digitaalinen euro” on nimitys eurojärjestelmän digitaaliselle keskuspankkirahalle

• Digitaalinen euro olisi eurojärjestelmän tarjoama sähköisen vähittäismaksamisen
välinettä kaikille euroalueen asukkaille ja yrityksille

• Digitaalinen keskuspankkiraha (Central Bank Digital Currency) eli CBDC:

• ei ole kyse uudesta valuutasta
• digitaalinen ja sähköinen tarkoittavat samaa asiaa
• sähköisen maksamisen välineitä on ollut laajasti käytössä jo yli 30 vuotta
• asialla ei ole mitään tekemistä virtuaalivaluuttojen kanssa
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Mitä eurojärjestelmä on tekemässä

• Tähän asti eurojärjestelmä on tarjonnut keskuspankkirahaa kahdessa muodossa:
• seteleinä kenelle tahansa
• keskuspankkitalletuksina liikepankeille

• Digitaalinen euro olisi kolmas keskuspankkirahan muoto

• Eurojärjestelmä on vuoden alusta lähtien selvittänyt, onko digitaaliselle eurolle 
tarvetta ja mitkä olisivat siihen liittyvät riskit

• Päätöstä käyttöönotosta ei ole tehty, selvitystyö jatkuu
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Eurojärjestelmän raportin johtopäätöksiä

• Raportti: https://www.ecb.europa.eu/euro/html/digitaleuro.en.html

• Skenaarioita, joiden toteutuessa digitaaliselle eurolle olisi perusteita:

• käteisen käyttö vähenee merkittävästi koko euroalueella

• euroalueen ulkopuolinen ei-euromääräinen maksupalvelu yleistyy euroalueella merkittävästi

• eurojärjestelmä katsoo digitaalisen euron edesauttavan rahapolitiikan toteuttamista

• varajärjestelmänä kyberuhkien varalta
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Avoimia kysymyksiä

• Rahoitusvakaus ja rahapolitiikan välittyminen
• pankkien rahoitusrakenne voisi muuttua ja nostaa rahoituskustannuksia
• talletusten nopea siirtyminen liikepankeista heikentäisi rahoitusvakautta
• digitaalinen euro riskittömänä varallisuuseränä saattaa vaikuttaa korkojen määräytymiseen

• Yksityisyyden suoja vs. rikollisuuden torjunta
• miten taataan kansalaisille riittävä yksityisyyden suoja niin, että rahanpesu ja muu 

rikollinen toiminta voidaan kuitenkin torjua tehokkaasti

• Useita juridisia kysymyksiä, esimerkiksi:
• säännelläänkö talletuksena, sähköisenä rahana vai kokonaan uutena asiana
• voiko sähköinen maksuväline saada laillisen maksuvälineen aseman
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Teknisiä kysymyksiä

• Eurojärjestelmä on linjannut, että digitaalisen euron maksujärjestelmän olisi 
oltava kustannustehokas, nopea, skaalautuva, turvallinen ja toimintavarma

• Lisäksi on noudatettava alan standardeja ja parhaita käytäntöjä

• Eurojärjestelmän ja Suomen Pankin työssä on käynyt selväksi, että suurimmat 
avoimet kysymykset liittyvät muuhun kuin tekniikkaan

• digitaalisia maksusovelluksia, maksuvälineitä ja maksujärjestelmiä on jo olemassa paljon 
ja eurooppalainen osaaminen niissä on maailman kärkeä

• digitaalinen euro ei tavallisen käyttäjän näkökulmasta eroaisi juurikaan nykyisistä 
maksusovelluksista tai mobiililompakoista
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Suomen Pankin toimet digitaaliseen euroon liittyen

• Tutkimus- ja selvitystyötä tehty vuodesta 2016 lähtien

• Vuonna 2017 julkaisu ”Digitaalinen keskuspankkiraha”
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/14951

• Vuonna 2020 julkaisu ”Lessons learned from the world’s first CBDC” 
https://helda.helsinki.fi/bof/handle/123456789/17590

• Osallistumien eurojärjestelmän työhön

• Alkuvuonna 2020 sisäinen ”CBDC hackathon”
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Avant-korttiraha: maailman ensimmäinen CBDC
• Suomen Pankki kehitti Avant-korttirahan 1990-luvulla

• Ensimmäiset kortit myyntiin vuonna 1993. Aluksi kortit olivat kertakäyttöisiä ja toimivat vain 
esim. puhelinkioskeissa

• Vuonna 1995 Avant myytiin liikepankeille. Vuosina 1996-1997 käyttö laajeni, mahdollisuus 
ladata kortteja mm. pankkiautomaateissa

• Vuonna 2006 Avant lopetettiin, ei pärjännyt kilpailussa pankkikorteille

• Mitä opittiin
• Itse liikkeeseenlasku suhteellisen helppoa; vaikeampaa on maksuvälineen 

vastaanottaminen kaupoissa ja sen yhdistäminen muihin maksujärjestelmiin
• Kaupallisten toimijoiden tarjonta on kattavaa, keskuspankin vaihtoehdolle ei ehkä kysyntää
• Avant oli keskuspankin takaama ja siinä oli parempi yksityisyyden suoja, mutta käyttäjille 

tärkeämpiä ovat ehkä käytön helppous ja alhaiset kustannukset
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Kiitos!
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