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Käsittelijä Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta 

  
 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunnan mietintö, joka koskee 

jäsenehdotusta pohjoismaisesta digitaalisesta maksualustasta, joka toimii 
maiden sisällä ja niiden välillä 

Ehdotus 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että 

Pohjoismaiden neuvosto suosittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle,  

että se edistää yhteisten pohjoismaisten digitaalisten maksualustojen kehit-

tämistä 

 

että se kannustaa kaikkia Pohjoismaita tukemaan hanketta yhteispohjois-

maisista digitaalisista maksualustoista 

 

että se pyrkii vahvistamaan yhteistä näkemystä siitä, kuinka pohjoismaisten 

maksumarkkinoiden valvonta järjestetään. 

 

Taustaa 

Pohjolasta tulee maailman kestävin ja integroitunein alue. Tämä mainitaan usein 

pohjoismaista yhteistyötä käsittelevissä keskusteluissa ja juhlapuheissa, ja asiasta 

vallitsee poliittinen yksimielisyys. Asiasta ei vallitse poliittista erimielisyyttä.  

  

Hyvin integroitunut Pohjolan alue tarkoittaa, että voimme elää, liikkua, opiskella, 

työskennellä ja käydä kauppaa kaikissa Pohjoismaissa joutumatta miettimään, minkä 

maan alueella olemme. Pandemian aikana pohjoismainen yhteistyö on saanut kokea 

kovia. Rajat eivät enää olleetkaan auki, työskentely naapurimaassa muuttui hanka-

laksi ja naapurimaassa asuvan perheen ja ystävien tapaamisesta tuli lähes mahdoton-

ta. Valitettavasti pandemia merkitsi suurta takaiskua ajatukselle maailman integroi-

tuneimmasta alueesta. 

  

Mutta pandemian aikana virisi myös uusia ajatuksia siitä, miten pohjoismaista yhteis-

työtä voidaan viedä eteenpäin. Digitalisaatio on Pohjoismaissa pitkällä, ja se otti lisä-

harppauksen, kun emme enää voineet tavata fyysisesti. Monille videotapaamiset oli-

vat ainoa mahdollisuus tehdä työtä ja pitää yhteyttä perheeseen ja ystäviin. Käteisen 

käyttö loppui lähes kokonaan, ja nykyisin puhelimella maksaminen on tavallisempaa 
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kuin käteisen käyttö. 

  

Kaikissa Pohjoismaissa on jo käytössä digitaalinen maksaminen: Ruotsissa Swish, 

Norjassa Vipps ja Tanskassa MobilePay. Ongelmana on, että nämä järjestelmät eivät 

ole keskenään yhteentoimivia. Toisessa maassa ostosten maksaminen tai lapsenlap-

sen syntymäpäivälahjan lähettäminen ei suju naapurimaan digitaalisella maksualus-

talla. Yhteispohjoismainen digitaalinen maksualusta helpottaisi kaikkien pohjoismaa-

laisten elämää, edistäisi maiden välistä kauppaa ja olisi askel kohti tavoitetta maail-

man integroituneimmasta alueesta. 

  

Pohjoismaissa asuu noin 27 miljoonaa ihmistä, alueemme on vahva, ja yhdessä vah-

vuutemme on maailmanlaajuisesti merkittävä, mutta yhteistyötä ei voida pitää itses-

täänselvyytenä. Yhteistyömme tulevaisuus riippuu siitä, että me, jotka asumme ja 

työskentelemme Pohjoismaissa, ymmärrämme, kuinka paljon hyödyllisempää on 

tehdä asioita yhdessä kuin yksin. 

  

Jotta pohjoismainen maksualusta voisi toteutua, idealle tarvitaan kaikkien maiden 

tuki, minkä lisäksi lainsäädäntöä on yhdenmukaistettava ja maidemme valvontavi-

ranomaisten yhteistyötä kehitettävä. Maksualustan tavoitteena on pohjoismaisen 

yhteistyön vahvistaminen mutta erityisesti elämämme helpottaminen ja lisäarvon 

luominen kaikille pohjoismaalaisille. 

  

Konservatiivinen ryhmä ehdottaakin, että Pohjoismaiden ministerineuvosto / Poh-

joismaiden hallitukset panostavat yhteispohjoismaiseen digitaaliseen maksualustaan 

ja että Pohjoismaiden ministerineuvosto / Pohjoismaiden hallitukset kannustavat 

kaikkia Pohjoismaita tukemaan hanketta. 

 

Valiokunnan näkemykset 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta ehdottaa, että Pohjoismaiden neuvosto suo-

sittaa Pohjoismaiden ministerineuvostolle, että se edistää yhteisen pohjoismaisen 

digitaalisen maksualustan kehittämistä, että se kannustaa kaikkia Pohjoismaita tu-

kemaan hanketta yhteispohjoismaisesta digitaalisesta maksualustasta ja että se pyr-

kii vahvistamaan yhteistä näkemystä siitä, kuinka pohjoismaisten maksumarkkinoi-

den valvonta järjestetään. 

 

Ehdotuksen taustalla on se, että nykyään on kansallisia digitaalisia maksuratkaisuja, 

mutta ei yhteispohjoismaista maksujärjestelmää, jossa kansalliset digitaaliset mak-

suratkaisut olisivat yhteentoimivia.  

 

Pohjoismaiden yhteisille maksualustoille on kuitenkin olemassa edellytykset. Poh-

joismaiden neuvosto on saanut Pohjoismaiden hallituksilta vastauksen suositukseen-

sa 31/2021 pohjoismaisesta reaaliaikaisesta maksuliikenteestä, jossa Pohjoismaiden 

neuvosto toivoo, että Pohjoismaiden hallitukset selvittävät, mitä tehdään P27-

hankkeen ja samankaltaisten reaaliaikaisten palveluiden helpottamiseksi Pohjois-

maiden välillä.  
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Pohjoismaiden hallitusten vastaus suositukseen 31/2021 osoittaa, että Pohjoismai-

den hallituksilla ja keskuspankeilla on hyvät edellytykset edistää Pohjoismaiden yh-

teisten maksujärjestelmien kehittämistä. 

 

Kasvu ja kehitys Pohjolassa -valiokunta päätti 25. tammikuuta 2022 pitämässään ko-

kouksessa täydentää konservatiivisen ryhmän ehdotusta muuttamalla ehdotuksen 

yksikössä olevan maksualustan monikkoon, sillä monet eri toimijat voivat haluta 

toimia kyseisillä markkinoilla. 

 

 

 

Malmössä 21. maaliskuuta 2022 

Anders Eriksson (ÅF) 

Anna Vikström (S) 

Anne Kristine Linnestad (H) 

Arman Teimouri (L) 

Freddy André Øvstegård (SV) 

Jaspur Langgaard (sb) 

Karianne B. Bråthen (A) 

Kjell-Arne Ottosson (KD) 

 

Lars Püss (M) 

Maria Stockhaus (M) 

Orri Páll Jóhannsson (VG) 

Per Olav Tyldum (Sp) 

Stein Erik Lauvås (A) 

Tor André Johnsen (FrP) 

Vilhelm Junnila (ps.) 

 

 


