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LAUSUNTO KOSKIEN VALTIONEUVOSTON SELVITYSTÄ EUROOPAN KOMISSION TIEDONANNOSTA EU:N
VÄHITTÄISMAKSUSTRATEGIASTA

Eduskunnan talousvaliokunta käsittelee valtioneuvoston selvitystä Euroopan komission
tiedonannosta koskien EU:n vähittäismaksustrategiaa. Kaupan liitto ry (jatkossa Kaupan
liitto) kiittää lausuntopyynnöstä ja esittää lausuntonaan seuraavaa.

Kaupan liitto pitää EU:n vähittäismaksustrategiaa tervetulleena. EU:n vähittäismaksustrategiassa kiinnitetään kiitettävästi huomiota eurooppalaisten vähittäismaksumarkkinoiden
ongelmiin kuten maksumarkkinoiden pirstoutuneisuuteen kansallisten rajojen mukaan,
mikä on hyödyttänyt ennen kaikkea globaaleja toimijoita. Kuten strategiassa todetaan, ”lukuun ottamatta maailmanlaajuisten maksukorttiverkostojen ja teknologian tarjoajien kaltaisia suuria globaaleja toimijoita, Euroopassa ei ole käytännöllisesti katsoen lainkaan digitaalista maksuratkaisua, joka toimisi maksamiseen kaupoissa ja verkkokaupoissa kaikkialla
Euroopassa”.
Niin Suomessa kuin muissa EU-maissa asiakkaiden debit ja credit -maksukorteilla tekemistä maksuista kauppiaat maksavat kauppiasmaksua oman pankkinsa kautta maksukortin
liikkeellelaskijapankille, josta osa päättyy kansainvälisille korttiyhtiöille. Nykytilanteen seurauksena suomalaiset kaupan alan yritykset maksavat useita kymmeniä miljoonia euroja
vuosittain debit ja credit -maksukorteilla tapahtuvista maksuista. EU:n asetus korttimaksutapahtumista veloitettavista siirtohinnoista (IFR) ei ole tuonut merkittävää parannusta tilanteeseen. Viime aikoina kansainväliset korttiyhtiöt ovat nostaneet muita korttipalkkioita,
jotka eivät ole olleet eurooppalaisen sääntelyn piirissä. Nämä kustannukset ovat siirtyneet
kauppojen maksettavaksi.
Kaupan liitto pitää erittäin tarpeellisena edistää EU:n vähittäismaksustrategian visiossa
mainittuja eurooppalaisia ja Euroopan laajuisia maksuratkaisuja. Kaupan liitto katsoo, että
tätä tavoitetta edistäisi SEPA-pikamaksamisen jatkokehittämisen ja toimeenpanon ohella
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eurooppalaisen maksualoitteen (EPI) tukeminen sekä digitaalisen euromääräisen keskuspankkirahan kehittäminen. Näiden toimeenpanon avulla vähennettäisiin riippuvuutta kansainvälisistä maksukorteista sekä mahdollistettaisiin uudet eurooppalaiset digitaaliset
maksuratkaisut, jotka olisivat kustannustehokkaita maksupalveluiden käyttäjille. Kaupan
liitto esittää, että kannassaan Suomi antaisi selkeän tuen komission digitaalista euroa koskeville kirjauksille.
Kaupan alan näkökulmasta toisen maksupalveludirektiivin (PSD2) ohjaama kehitys on yleisesti ollut oikeasuuntaista ja SEPA-pikasiirtojen käytön yleistyminen on kaupan toimijoiden näkökulmasta positiivinen kehityskulku. Kaupan liitto kiinnittää kuitenkin huomiota,
että kuluttajille ei ole vielä tarjolla SEPA-pikasiirtoon pohjautuvia maksuratkaisuja. Kaupan
liitto pitää tervetulleena komission ehdottamia toimenpiteitä pikamaksamiseen liittyvien
sääntöjen, loppukäyttäjille tarjottavien ratkaisujen ja infrastruktuurin edistämisen osalta.
Lisäksi Kaupan liitto tukee strategiassa mainittua standardointityötä. Eurooppalainen standardointityö mahdollistaa kustannustehokkaat maksuratkaisut, joista hyötyvät viime kädessä kuluttajat.
Kaupan liitto pitää tarpeellisena, että maksuekosysteemiä kehitettäessä eri toimijoiden
oikeudenmukainen, avoin ja läpinäkyvä pääsy maksujärjestelmiin ja tekniseen infrastruktuuriin turvataan. Tältä osin strategia on oikeansuuntainen. Edellä mainitut tavoitteet ovat
tärkeitä, sillä terveen kilpailun mahdollistava sääntely sekä asianmukainen valvonta johtavat todennäköisemmin kustannustehokkaisiin ratkaisuihin maksupalveluiden käyttäjien ja
kuluttajien näkökulmasta. Sääntelyllä ei tule kuitenkaan rajoittaa maksupalveluiden käyttäjien, kuten kauppiaiden tai kuluttajien vapautta valita sopivaksi katsomiaan maksutapoja.
Covid19-pandemia myötä lähimaksaminen on saavuttanut kuluttajien suuren suosion.
EU:n vähittäismaksustrategiassa komissio tutkii sekä sidosryhmien että jäsenvaltioiden
kanssa teknisiä edellytyksiä, joiden avulla kuluttajat voisivat määrittää itse lähimaksamisen
enimmäissumman 50 euron enimmäismäärän puitteissa. Kaupan liitto pitää tarpeellisena
antaa kuluttajille mahdollisuus asettaa lähimaksamisen enimmäisraja myös nykyistä enimmäismäärää suuremmaksi, esimerkiksi 80 euroon. Tämä mahdollistaisi nykyistä useamman maksun ilman fyysistä kosketusta. Samalla Kaupan liitto kiinnittää huomiota, että aikaisemmin toteutettu enimmäismäärän nosto 25 eurosta 50 euroon ei ole lisännyt väärinkäytöksiä.
Käteisen käytön osalta Suomi eroaa eurooppalaisesta valtavirrasta. Valtioneuvoston selvityksessä esitettyjen taloudellisten vaikutusten arvioinnin mukaan Suomessa käytettiin
vuonna 2017 käteistä arviolta 42-54 prosenttia ostojen määrästä, eikä käteinen ole Suomessa hallitseva maksuväline tosin kuin muualla euromaksualueella. Covid19-pandemian
sekä verkkokaupan yleistymisen seurauksena käteisen käyttö on edelleen supistumassa.
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Käteisen käytön vähetessä käteishuollon kustannukset ovat vaarassa kohota. Kaupan liitto
pitää tärkeänä, että käteisen saatavuuteen ja hyväksyttävyyteen liittyvien jatkotoimenpiteiden arvioinnin yhteydessä kiinnitetään huomiota käteisjärjestelmän kustannuskehitykseen ja käteisen liikkeellelaskijoiden rooliin näiden kustannusten nousun hillitsemisessä.
Lisäksi Kaupan liitto katsoo, että Suomen kannassa tulisi huomioida käteishuollon kustannukset ja korostaa tarvetta arvioida ehdotettujen toimien ja sääntelyn vaikutukset vähittäismaksamisen kustannuksiin.
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