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Reaaliaikatalous – mitä se on? 
 
 

Hyvät kuulijat täällä salissa ja linjoilla, 
 

Kuvitellaan tilanne, että keskisuuri suomalainen yritys ilmoittaisi siirtyvänsä käteismaksuihin sekä 
myynnissä että ostoissa. Tai että palkat ryhdytään maksamaan ”puhtaana käteen”. Yritys joutuisi hetkessä 
epäiltyjen listoille. Ei voida kuvitella, miksi kukaan enää käyttäisi suurta määrää käteistä muualla kuin 
torikaupassa tai harmaassa taloudessa. Eikä šekeistä kannata tietenkään edes puhua. Kai niiden käyttö 
on edelleen mahdollista jossain tilanteissa? En tiedä. 

 
Käteisestä luopumiseen on ollut useita syitä. Siihen liittyy riskejä. Se lisää houkutuksia. Mutta varmasti 
vähintään yhtä paljon siirtymisessä on painanut kustannukset ja vaiva. Käteisen käyttö on yleensä paljon 
kalliimpaa kuin tilisiirrot tai muut maksut. Monet ohjeet ja käytännöt ovat ohjanneet kaikki yhteiskunnan 
toimijat pois käteisen käytöstä. Kuluttajien kanssa tämä tapahtuu pienellä viiveellä, mutta trendi on vahva. 

 
Miksi edelleen hyväksymme paperisen laskun? Senkin käsittely on moninkertaisesti kalliimpaa kuin 
verkkolaskun. Se altistaa virheille. Kun tilisiirrot ovat kaikin puolin parempi menettely kummallekin 
osapuolelle, jakautuu verkkolaskun hyödyt epätasaisesti. Myyjälle, laskun lähettäjälle, kustannusero on 
pieni. Vastaanottajalle paperisen laskun kustannus voi olla moninkertainen. Varsinkin jos käsittelyssä 
sattuu näppäilyvirhe, pamahtavat kustannukset pilviin. 

 
Verkkolasku on ensimmäinen askel reaaliaikatalouteen. 

 
Jos olemme linjakkaita ja vaadimme verkkolaskun, miksi emme vaadi samalla täydellistä laskua? Sellaista, 
jossa on kaikki tiedot oikein ja standardien mukaisia. Emme hyväksy tilisiirtoja, jotka ovat sinnepäin tai 
viitenumero on melkein oikein. Tilanne on koko ajan parempi, mutta edelleenkään ainakaan valtiolla emme 
voi käsitellä automaattisesti kuin osan laskuista. Tilisiirrot voimme kohdistaa automaattisesti. Laskuja 
emme. 

 
Reaaliaikatalous on sitä, että perusasiat toimisivat. Voisimme käsitellä laskut ilman viiveitä. Automaattisesti 
kuten maksut. Saman tulisi koskea kuitteja. Kuittien osalta tosin otamme vasta ensimmäisiä askeleita. 

 
Aiheellisesti joku voi todeta, että onhan lasku tai kuitti ilmiönä monta kertaa monimutkaisempi kuin maksu. 
Maksun tietokuvaus on minimaalinen verrattuna laskuun tarvittaviin kenttiin. Täsmäytettäviä tietoja on 
maksussa vain muutama. Laskussa niitä voi olla kymmeniä tai satoja. Tietokoneiden aikakaudella tämä on 
vain osittainen selitys. Tietokone selviytyy muutamissa millisekunneissa sadoista täsmäytyksistä eikä 
nykyään mitkään kapasiteetin rajat tule vastaan näissä hommissa. 

 
Reaaliaikatalous on sitä, että kone hoitaa rutiinit meidän puolesta. Mutta ei hoida ainakaan 
taloushallinnossa. Laskuja korjataan ja täydennetään laskun kuvista, pdf-tiedostoista. Tai paperilasku 
näpytellään järjestelmään. Sen ulkoistaminen halvempien kustannusten maahan on ratkaisu, mutta ei 
reaaliaikataloutta. 

 
Lienee kiistatonta, että verkkolaskuihin liittyvät välityspalvelu eivät kokonaisuutena ole samalla tasolla kuin 
maksujen välitys. Kukin huolehtii hyvin omasta palvelustaan, mutta kokonaisuus ei ole riittävällä tasolla. 
Jos maksu ei mene perille, maksaja saa siitä ilmoituksen. Verkkolaskun osalta näin ei ole ollut. Maksuissa 
noudatetaan standardeja viimeisen päälle. Verkkolaskuissa ei. Maksujen välityksen infrastruktuuri on 
robustimpi kuin verkkolaskujen. Totuudenmukaisesti on todettava, että kyllä maksuissakin kuulemma 
esiintyy ajoittain häiriöitä. 
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Reaaliaikatalous on sitä, että voimme luottaa viestien, maksujen, verkkolaskujen, kuittien, menevän perille 
sekunneissa tai alle. Tässä kohtaa vertaus ontuu. Maksuthan eivät mene pankkiryhmien välillä 
reaaliaikaisesti. Tämä onkin mielenkiintoinen poikkeama maksumaailman reaaliaikataloudesta. Rahat 
yöpyvät pankeissa, jotta ne voisivat viettää levottoman yön markkinoilla. Olen TARGET2 ja T2S 
jakelulistoilla, joten tiedän, että asiaan tulee parin vuoden kuluttua muutos. En tosin ymmärrä kovin paljon 
ymmärrä viesteistä. Suurin hyöty listasta on ollut minulle, että olen ymmärtänyt, kuinka monimutkainen 
maksujenvälitys on. 

 
Nyt olisi varmasti oikea hetki kaivaa syylliset esiin. Miksi verkkolaskut eivät ole 100%? Kuka ei ole hoitanut 
hommaansa? Vastaus on lyhyt. Me. Emme yksittäisinä toimijoina vaan meillä on kollektiivinen vastuu 
yhdessä. Miksi verkkolaskuilla ei ole yhtä robustia infraa kuin maksuilla? Siihen infraan voitaisiin sitten 
lisätä kuitit ja tilaussanomat aikoinaan. Syyllisyyttä ei voi vierittää Verkkolaskufoorumin niskoille. Sieltä on 
puuttunut isännänääni. Kollektiivinen syyllisyys, tai vastuu, on tietysti yhtä tyhjän kanssa.  

 
Minulla on ollut mahdollista seurata tilannetta useamman vuoden ajan. Seuraava on minun ja vain minun 
tulkintani tilanteesta. Tämä ei ole valtiovarainministeriön tai valtionhallinnon kanta laajemmin. Olen 
pohtinut tilannetta ja päätynyt siihen, että meidän olisi pitänyt tehdä enemmän. Meidän, viranomaisten, 
olisi pitänyt huolehtia paremmin sääntelystä ja ohjauksesta. En ole tähän vielä tarttunut. Edustan samalla 
finanssiministeriötä ja olen hyvin tietoinen, miten vaikeaa on lisätä valtionmenoja uusilla pysyvillä 
tehtävillä. 

 
Reaaliaikatalous on sitä, että ministeriöt huolehtivat tarpeellisesta säätelystä ja muut viranomaiset 
valvonnalla takaavat riittävän luotettavuuden. Palataan taas maksuihin. Se on vahvasti säänneltyä ja 
valvottua. Finanssivalvonta kansainvälisine kollegoineen pitää kuria. Haluaisin nähdä, että verkkolaskut ja 
-kuitit toiminta voidaan hoitaa omavalvonnalla. Menetän uskoani koko ajan enemmän. Tämä ei ole 
epäluottamusta niinkään nykyisiin toimijoihin kuin alati kasvaviin riskeihin, kun visioissa kaikki talouden 
transaktiot menevät näiden kautta. Se voi olla liian houkutteleva kohde vilungin tekijöille sekä liian riskialtis 
häiriöille. 

 
Reaaliaikatalous on reaaliaikaista luottamusta. Palveluiden tulee toimia niin luotettavasti, että asiakkaat 
eivät edes ajattele sitä. Luotettavuus ja luottamus ovat itsestään selvyyksiä. Häiriön pitää olla uutisaihe. 

 
Reaaliaikataloutta on myös raportoinnin automaatio, mikä on tämän päivän pääteema. Olemme 
työskennelleet viranomaisryhmässä. Työ lähti käyntiin erilaisten näkökantojen hahmottamisella. 
Puheenjohtajana tuli tunne, että meillä on käsissä koko ajan paisuva lumipallo. Uutta tietoa ja näkökulmaa 
tuli koko ajan. Viranomaisraportointi on moniulotteisempi kuin voisi luulla. Kuvittelin etukäteen työn paljon 
helpommaksi, kuten niin usein käy. 

 
Tilasimme KPMG:ltä raportin, jonka löydökset eivät vastanneet odotuksia. Meidän suurin ongelmamme ei 
ole päällekkäinen raportointi. Kuulette kohta lisää sen selvityksen tuloksista. Olemme myös tehneet lyhyen 
loppuraportin työryhmän työstä. Sen keskeisin anti ovat ehdotukset jatkosta. Niistä keskustelemme 
lopuksi. 

 
Edellä keskityin paljon verkkolaskun haasteisiin. Ei samoja, mutta samantapaisia haasteita meillä tulee 
olemaan kaikilla reaaliaikatalouden osa-alueilla. Ongelmat eivät ole ratkaisemattomia, mutta kukaan ei voi 
ratkaista niitä yksin. Meidän pitää luoda robustit, yhteentoimivat ja automaattiset systeemit kaikille 
reaaliaikatalouden osa-alueille, kansallisesti, mutta valmiina rajat ylittävään toimintaan. 

 
Reaaliaikatalous on systeemien systeemi, jossa kaikki prosessit käyttävät ja jalostavat samaa tietoa. 
Meidän pitää rakentaa kansallinen tie sitä kohti.  

 
 


