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PL 103
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Euromaksuasetus ja vastaava kansallinen maksu (FIVA 2/02.07.03/2017)

Finanssivalvonnan lausuntopyyntö siitä, onko Finanssivalvonnan vuonna 2015 pankeille antama ohjeistus ns. euromaksuasetuksessa 924/2009 tarkoitetun vastaavan kansallisen palvelun määritämisestä
muutuvaa markkinailanneta vastaava, on saanut melko paljon julkisuuta ja herätänyt keskustelua.
Keskustelu liityy S-ryhmän suunnitelemiin ja ositain jo käynnistämiin toimenpiteisiin luopua Automaia
Pankkiautomaait Oy:n Oto-automaaten sijoitamisesta omiin iloihinsa ja korvata ne Nokas CMS Oy:n
Nosto-automaateilla. Keskustelussa on tuotu esiin risiriitaisia näkemyksiä siitä, johtaako muutos käteisnostojen muutumiseen maksulliseksi. Asiasta on oltu suoraan yhteydessä myöskin meihin, minkä vuoksi
Kulutajaliito – Konsumenförbundet ry lausuu asiasta, vaikka meiltä ei lausuntoa ole pyydety.
Vuoden 2015 ohjeistusta perustellaan sen hetkisellä käteisnostoautomaatmarkkinan ilanteella. S-ryhmän suunnitelemilla ja ositain jo käynnistämillä toimenpiteillä on toteutuessaan merkitävä vaikutus
markkinailanteeseen. Kun otetaan huomioon, voimassaolevan ohjeistuksen markkinailanteeseen liityvät perustelut, ei sitä, etä Finanssivalvonta alkaa pohimaan ohjeistuksen ajantasaisuuta voida pitää
muutuvassa ilanteessa yllätävänä. Kulutajaliiton mielestä asian selvitäminen nykyisessä ilanteessa
on perusteltua.
Periaateessa lausuntopyynnössä mainitulla ohjeistuksella on merkitystä vain rajat ylitäviin käteisautomaatnostojen maksuihin, muta käytännössä vaikutus ulotuu myös koimaisten nostojen maksuihin.
On esitety huoli siitä, etä ohjeistuksen muutaminen estäisi kilpailun syntymisen pankkiautomaatmarkkinalle. Yleisellä tasolla Kulutajaliito pitää kilpailua kulutajien kannalta hyvänä ja kannatetavana
asiana: se varmistaa hintatason kohtuullisuuden. Lisäksi erilaisten toimijoiden markkinoilla olo mahdollistaa monipuolisemman palveluvalikoiman. Lausuntopyynnön kohteena olevassa tapauksessa emme
kuitenkaan pysty arvioimaan muutosten vaikutuksia kulutajien asemaan, joten Kulutajaliito ei ota kantaa siihen onko aikaisempi ohjeistus muutuvaa markkinailanneta vastaava tai millä tavoin vastaava
kansallinen maksu olisi perusteltua määritää muutuvassa markkinailanteessa. Lausunnossa tuodaan
esiin näkökulmia, joita Kulutajaliiton mielestä pitäisi otaa huomioon asiaa käsiteltäessä.
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Kulutajien maksutavoissa on tapahtunut viime vuosina suuri muutos. Finanssiala ry:n tutkimuksen mukaan tämän vuoden keväällä yksi kulutaja viidestä maksoi päivitäistavaraostoksensa ensisijaisesi käteisellä ja neljä viidestä korilla. Käteisen käytö on kuitenkin keskimääräistä tavallisempaa sekä yli 55- etä
alle 18-vuoiailla. Myös lainsäädännössä on tapahtunut ja tapahtumassa muutoksia, joilla voi olla vaikutuksia eri maksutapojen käytöön. Tämän vuoden alussa voimaan tullut, perusmakuilidirekiivin täytäntöönpanoon liitynyt luotolaitoslain muutos takaa kaikille kulutajille oikeuden maksukortin, joten esimerkiksi maksuhäiriömerkintä ei estä enää kortmaksujen käytämistä. Uuden maksupalveludirekiivin
myötä maksupalvelulakiin on tulossa muutoksia, joista maksutoimeksiantopalveluja koskevan uuden
sääntelyn mahdollistamilla uudenlaisilla maksutavoilla voi olla suurtakin vaikutusta käteisen käytämiseen.
Käteistä rahaa voi nostaa pankkikontoreista ja pankkiautomaateista, joiden molempien määrä on vähentynyt viime vuosina merkitäväsi – lisäksi pankkikontorien aukioloaikaa on supistetu eikä kaikissa
tarjota enää käteispalveluja. Toisaalta käteisen nostaminen on tullut mahdolliseksi kauppojen ja kioskien
kassoilta. Käteisnostojen määrä on vähentynyt: vuodesta 2014 vuoteen 2016 nostotapahtumien määrä
on Suomen Pankin ilastojen mukaan vähentynyt noin 14 % ja nostetun rahan määrä noin 10 %. Suunnilleen 9 % suomalaisista ei Finanssialan selvityksen mukaan juuri koskaan nosta käteistä rahaa. Yleisin
paikka käteisen nostamiseen on pankkiautomaat, jota käytää 89 % suomalaisista, osuus on pysynyt
vuodesta 2013 vuoteen 2017 suunnilleen samana. Toiseksi yleisin on pankkikontori, josta käteistä rahaa
nosi vuonna 2017 13 % kulutajista (22 % v. 2013) ja kolmanneksi yleisin kaupan kassa, jonka käytäjien
määrä on noussut vuoden 2013 7:stä 11 prosentin vuonna 2017. Muihin Pohjoismaihin verratuna
pankkiautomaaten määrä väkilukuun verratuna on pieni ja nostojen määrä automaata kohden suuri.
Käteisen rahan käytön suhteen kulutajien mahdollisuudet ja tarpeet vaihtelevat suuresi: on kasvava
joukko ihmisiä, jotka eivät enää juurikaan käytä käteistä ja on joukko ihmisiä, jotka käytävät ostoksiinsa
pelkkää käteistä – suuri enemmistö ihmisistä on jossakin näiden ääripäiden välissä. Keskeisin käteisen
nostopaikka on pankkiautomatverkosto. Osa ihmisistä haluaa nostaa myöskin pienempiä seteleitä, kuin
pankkiautomaateissa on tarjolla – Kulutajaliito onkin aikanaan vaainut kymmenen euron setelien tuomista pankkiautomaateihin. Nykyään rahaa voi kuitenkin nostaa myös kauppojen kassoilta, joilta on
mahdollisuus saada kaikkia käytössä olevia seteleitä ja kolikoita.
Toisaalta ilanne maksutapojen osalta on muutumassa käteismaksujen merkityksen vähentyessä ja muiden kasvaessa. Lainsäädännön muutosten vuoksi ja tekniikan kehityessä ilanteen kehitystä ei voi juurikaan ennustaa.
Käteinen on kuitenkin suurelle osalle ihmisistä nykyään tärkeä maksutapa ja säilynee sellaisena ainakin
lähitulevaisuudessa. Erityisesi käteisestä riippuvaisia ovat sekä nuorimmat etä iäkkäimmät kulutajat.
Kulutajaliitosta on tärkeää, etä niin kauan kuin käteismaksuja käytetään, kulutajilla on oikeus nostaa
käteistä helposi ja halvalla – mieluiten nykyiseen tapaan ietyyn rajaan saakka maksuta. Käteisnostojen vaikeutuminen ja kallistuminen vaikeutaisi erityisesi kaikkein heikoimmassa asemassa olevien kulutajien asemaa. Periaateessa Kulutajaliiton suhtautuminen käteisnostotapoihin on teknoloiianeut-
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raali: tavalla millä käteisnostomahdollisuus turvataan koko Suomessa, ei ole väliä, kunhan se on kulutajien kannalta toimiva – toisaalta on huomioiva se, etä käteisnostoautomaat on tällä hetkellä yleisimmin käytety tapa käteisen hankkimiseen.
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