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1. JOHDANTO 

Käteistä käytetään nykyään yhä vähemmän, koska palkat, etuudet ja liikelaitosten lähettämät 
laskut maksetaan yhä useammin pankkitilien välityksellä. Pankkitili on hyvin tärkeä väline, 
sillä sen kautta voidaan käyttää myös muita tavanomaisia rahoituspalveluja, joita ovat muun 
muassa sähköiset maksut, kulutusluotot, asuntoluotot ja henkivakuutukset1. Mahdollisuudesta 
käyttää pankkitiliä, jonka kautta voidaan toteuttaa tavanomaisia sähköisiä maksutapahtumia, 
on tullut olennainen edellytys täysimittaiselle osallistumiselle sisämarkkinoiden toimintaan, 
minkä lisäksi se henkilöiden liikkumisvapauden käyttöä. 

2. ONGELMAN MÄÄRITTELY 

2.1. Yhteenveto ongelmista 

2.1.1. Ongelmien laajuus 

Vaikka mahdollisuudesta käyttää tavanomaisia rahoituspalveluja on tullut välttämätön 
edellytys täysimittaiselle osallistumiselle nykyajan talous- ja yhteiskuntaelämään, on näyttöä2 
siitä, että EU:ssa on vielä toteutettava huomattavia toimia ennen kuin kaikilla kuluttajilla on 
mahdollisuus käyttää tällaisia pankkipalveluita. Monet eurooppalaiset eivät voi käyttää 
sähköisiä maksutilejä, mikä estää heitä hyödyntämästä kaikkia sisämarkkinoiden tuomia etuja 
ja aiheuttaa heille suuria kustannuksia, kun he joutuvat käyttämään pelkästään käteistä. Tämä 
tilanne johtaa pysyvään yhteiskunnalliseen eriarvoisuuteen ja mahdollisesti myös siihen, että 
huomattava osa eurooppalaisista syrjäytyy taloudellisesti tai sosiaalisesti3. 

Uusimpien tietojen mukaan 7 prosentilla kaikista EU:n kuluttajista eli 30 miljoonalla yli 18-
vuotiaalla eurooppalaisella ei ole pankkitiliä4. Näistä 30 miljoonasta pankkipalveluverkoston 
ulkopuolisesta kuluttajasta noin 6,4 miljoonaa on sellaisia, joilla ei ole mahdollisuutta avata 
pankkitiliä tai jotka eivät uskalla avata pankkitiliä5. Pankkitilittömiä henkilöitä on kaikkialla 
EU:ssa, mutta suuria eroja on erityisesti EU12- ja EU15-maiden välillä: EU12-maiden 
aikuisväestöstä noin 91 prosentilla on pankkitili, kun taas EU15-maissa se on noin 
97 prosentilla aikuisväestöstä. Romaniassa ja Bulgariassa vain noin puolella aikuisväestöstä 
on pankkitili. 

Pankkitilin puuttuminen aiheuttaa huomattavaa haittaa pankkitilittömille kuluttajille, koska 
maksupalvelujen satunnainen käyttö aiheuttaa suhteellisen suuria kustannuksia ja koska he 
eivät voi hankkia edullisempia tavaroita ja palveluja verkosta kotimaassaan eivätkä 
ulkomailta. Pankkitilittömille kuluttajille koituu todennäköisesti myös vaikeuksia työpaikan 
saannissa, asunnon vuokraamisessa ja palkan tai etuuksien saannissa. Henkilöt, jotka lähtevät 

                                                 
1 European Financial Integration Report 2008, SEC(2009) 19 lopullinen. 
2 Study on Financial Services Provision and Prevention of Financial Exclusion, työllisyys-, sosiaali- ja 

tasa-arvoasioiden pääosasto, Euroopan komissio, 2008, ja Study on the Costs and Benefits of Policy 
Actions in the Field of Ensuring Access to a Basic Bank Account, sisämarkkinoiden ja palvelujen 
pääosasto, Euroopan komissio, 2010, jäljempänä ’CSES-tutkimus’. 

3 European Financial Integration Report 2008, SEC(2009) 19 lopullinen. 
4 Flash Eurobarometer 282, Consumers’ Views on Switching Providers, Euroopan komissio, ei vielä 

julkaistu. 
5 Tässä luvussa ei oteta huomioon jäsenvaltiosta toiseen liikkuvaa väestöä, jolla voi olla vaikeuksia avata 

pankkitili toisessa jäsenvaltiossa eli muussa kuin asuinjäsenvaltiossaan. 
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toiseen jäsenvaltioon opiskelemaan, harjoittelemaan tai työskentelemään (tilapäisesti), 
saattavat joutua kohtaamaan kaikki nämä ongelmat, koska heiltä todennäköisesti kielletään 
pankkitilin avaaminen asuinpaikkasyistä. 

2.1.2. Pankkitilittömyyden syyt 

Syitä pankkitilittömyyteen löytyy sekä tarjonta- että kysyntäpuolelta. Kysyntäpuolella 
kuluttajat eivät hyödynnä maksuliikennepankkipalveluja psykologisista, kulttuurisista ja 
koulutukseen liittyvistä syistä. Monet näistä syistä voidaan selittää perustavanlaatuisen 
talouslukutaidon puutteella tai sillä, etteivät kuluttajat ole tietoisia pankkipalvelujen käytön 
eduista. 

Tarjontapuolella ongelma johtuu jossain määrin pankkialan kehitystasosta: vähemmän 
vauraissa yhteiskunnissa, joissa pankkiala ei ole yhtä kehittynyt, mahdollisuudet käyttää 
pankkitiliä ovat yleensä ottaen pienemmät. Toisaalta, vaikka talous- ja finanssialan kehitys 
olisi EU:ssa kuinka pitkällä, asiakkaille, joita ei pidetä kaupallisesti kiinnostavina, ei ole 
tarjolla suurtakaan tuotevalikoimaa, ja tuotteet voivat myös olla heille liian kalliita. Hinnat 
voivat vaikuttaa myös ulkomaisiin asiakkaisiin, jos samaa tuotetta tarjotaan heille 
korkeampaan hintaan kuin kotimaisille asiakkaille. Jotkut kuluttajat voivat luopua pankkitilin 
hankkimisesta myös sen vuoksi, että kaikista palvelumaksuista, joita pankkitilistä ja siihen 
liittyvistä palveluista peritään, ei ole saatavissa selkeää tietoa. Joiltakin kuluttajilta kielletään 
mahdollisuus käyttää pankkitiliä siksi, että he eivät täytä tiettyjä kelpoisuusehtoja, joista 
jotkin johtuvat oikeudellisista vaatimuksista (esimerkiksi henkilöllisyyden todentaminen) tai 
alan käytännöistä ja vaatimuksista (esimerkiksi asuinpaikkavaatimukset, todiste tuloista, 
kannattavuus, riskienarviointi ja luottohistoria). Monien pankkitiliä hakevien kuluttajien on 
myös annettava voimassa oleva kotiosoite tai todistettava muuten asuvansa kyseisessä 
maassa. Tämä on ongelma niille EU:n kansalaisille, jotka käyttävät liikkumisvapauttaan 
työskennelläkseen tai opiskellakseen muussa jäsenvaltiossa kuin asuinjäsenvaltiossaan, sillä 
heillä on vaikeuksia avata pankkitili toisessa jäsenvaltiossa. 

2.2. Seuraukset 

Seuraavassa selostetaan seurauksia, joita mainituista ongelmista aiheutuu kuluttajille, alan 
yrityksille ja viranomaisille. 

2.2.1. Kuluttajille aiheutuvat seuraukset 

Pieni tavara- ja palveluvalikoima 

Tavaroita ja palveluja tarjotaan yhä useammin sähköisesti. Kuluttajat, joilla ei ole 
mahdollisuutta käyttää sähköisiä maksuvälineitä, joutuvat muita huonompaan asemaan, sillä 
he eivät pysty hyödyntämään kaikkia sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia. Heidän 
saatavillaan on pienempi tavara- ja palveluvalikoima, ja he joutuvat usein maksamaan 
tavaroista ja palveluista kalliimman hinnan. Esimerkiksi verkkokauppa on sellaisten 
kuluttajien ulottumattomissa, joilla ei ole käytettävissään sähköisiä maksuvälineitä. 

Suuremmat kustannukset 

Pankkipalveluiden satunnainen käyttö tulee kalliimmaksi kuin pankin asiakkuus. Pankkitilitön 
kuluttaja voi sekkiä lunastaessaan joutua maksamaan lisämaksun tai käyttämään välittäjää, ja 
sekistä perittävä komissio voi olla jopa 3 prosenttia sekin summasta. Jos pankkitilitön 
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kuluttaja haluaa suorittaa maksun, esimerkiksi maksaakseen laskun julkisesta palvelusta tai 
hankkiakseen tavaroita taikka palveluita, hän voi joutua ostamaan sekin tai käyttämään 
maksujenvälityspalvelua, mikä voi koitua hänelle hyvin kalliiksi. Jos toiseen jäsenvaltioon 
muuttanut raja- tai kausityöntekijä haluaa lähettää rahaa kotiin käyttämättä 
pankkijärjestelmää, hänelle koituu suuria rahanvälityskuluja. Pankkitilittömät kuluttajat eivät 
myöskään voi hyötyä alennuksista, joita julkisten palveluiden tarjoajat tarjoavat sähköisiä 
maksuvälineitä käyttäville kuluttajille. 

Taloudellinen ja sosiaalinen syrjäytyminen sekä köyhyysloukku 

Kuluttajan, jolla ei ole mahdollisuutta käyttää pankkitiliä, voi olla vaikea saada käyttöönsä 
muita rahoituspalveluja, mikä voi johtaa taloudelliseen syrjäytymiseen. Lisäksi tällainen 
kuluttaja on hyvin todennäköisesti muita huonommassa asemassa myös muilla arkielämän 
aloilla, koska palkat maksetaan nykyisin yhä useammin tileille ja koska kiinteistöjen omistajat 
ja julkiset laitokset edellyttävät yhä useammin sähköistä maksamista. Tämä on tilanne 
erityisesti niissä maissa, joissa käteistä käytetään vähemmän. Myös niiden jäsenvaltioiden 
kuluttajat, joissa pankkijärjestelmä ei vielä ole yhtä laajalle levinnyt, tulevat kohtaamaan 
ongelmia lähivuosina. 

Taloudellinen syrjäytyminen saattaa olla syy sosiaaliseen syrjäytymiseen eli siihen, ettei 
yhteiskunnan toimintaan osallistuta, ja sosiaalinen syrjäytyminen voi puolestaan johtaa 
taloudelliseen syrjäytymiseen, jos huonommassa asemassa olevat ryhmät eivät voi avata 
pankkitiliä joko korkeiden kustannusten tai pankkien asettamien kelpoisuusvaatimusten 
vuoksi. 

Este liikkumisvapaudelle 

Henkilöiden liikkumisvapauden käyttämistä ei pitäisi vaarantaa EU:ssa sellaisilla ongelmilla, 
kuten ne, jotka liittyvät pankkitilin avaamiseen. Yhtenäisellä euromaksualueella (SEPA) 
pyritäänkin varmistamaan, että yksi pankkitili riittää kaikkien kansallisten ja rajatylittävien 
maksutapahtumien toteuttamiseen. SEPA ei ole kuitenkaan vielä valmis, eikä SEPA-maksuja 
voida suorittaa muuten kuin euromääräisinä ETA:n alueella. Sitä paitsi ne on suoritettava 
sähköisesti. Jos kuluttaja oleskelee tilapäisesti toisessa jäsenvaltiossa, joka ei kuulu 
euroalueeseen, voi hänen voi edelleenkin olla tarkoituksenmukaisempaa avata pankkitili 
kyseisessä jäsenvaltiossa. 

2.2.2. Alan yrityksille aiheutuvat seuraukset 

Yhä useampi yritys antaa alennusta sähköisten maksujen suorittamisesta tai tarjoaa tavaroita 
ja palveluita verkossa. Tällaisessa tilanteessa tarjonta- ja kysyntäpuoli eivät voi hyödyntää 
kaikkia sisämarkkinoiden tarjoamia mahdollisuuksia, jos joillakin kuluttajilla ei 
mahdollisuutta käyttää sähköisiä maksuvälineitä. Tällaisille kuluttajille tarjotaan myös 
pienempää tavara- ja palveluvalikoimaa, ja he joutuvat usein maksamaan korkeamman 
hinnan. Tarjontapuoli taas menettää myyntimahdollisuuksia. 
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Myös julkisten palvelujen tarjoajille aiheutuu lisäkustannuksia asiakkaidensa 
pankkitilittömyydestä. Ne eivät myöskään pysty ehdottamaan maksuvälineeksi 
suoraveloitusta, joka takaa niiden kassavirran6 ja helpottaa kassanhallintaa. 

2.2.3. Viranomaisille aiheutuvat seuraukset  

Tutkimukset7 osoittavat, että tulotaso ja pankkitilittömyys korreloivat vahvasti keskenään, eli 
pienituloiset ihmiset (köyhyysvaarassa eläviä ihmisiä on EU:ssa 84 miljoonaa), vammaiset, 
työttömät ja yksinhuoltajat ovat todennäköisimmin niitä, joilla ei ole pankkitiliä. Nämä 
ryhmät ovat myös kaikkein todennäköisimpiä sosiaalietuuksien saajia. Lisäksi 
pankkipalveluverkoston ulkopuolella oleminen ja ikä korreloivat keskenään: erityisesti 
iäkkäät ihmiset eli eläkkeensaajat kuuluvat niihin, jotka ovat pankkipalveluverkoston 
ulkopuolella (pääosin EU12-maissa). 

Jäsenvaltioille, jotka eivät maksa sosiaaliturvaetuuksia tai eläkkeitä sähköisiä välineitä 
käyttäen, esimerkiksi tilisiirtoina, koituu suuria rahanvälityskuluja. Koska monilla 
jäsenvaltioilla on tällä hetkellä vakavia budjettiongelmia, olisi yhä tarpeellisempaa vähentää 
maksuliikennekustannuksia käyttämällä sähköisiä maksuvälineitä fyysisen käsittelyn sijaan. 
Sähköisten maksuvälineiden käyttö edellyttää asianmukaista infrastruktuuria, jonka 
välityksellä jäsenvaltioiden hallintoelimet voivat suorittaa ja vastaanottaa maksuja 
pankkitilien kautta. Lisäksi Euroopan digitaalistrategian ja sähköisen hallinnon tavoite eli 
kansalaisten ja viranomaisten välisten yhteyksien täysimittainen digitalisoiminen voi jäädä 
saavuttamatta, jos sosiaalietuuksien saajilla ei ole mahdollisuutta avata pankkitiliä. 

2.3. Dynaaminen perusskenaario 

Dynaamisessa perusskenaariossa on otettava huomioon useita tekijöitä, jotka voivat auttaa 
ratkaisemaan pankkitilittömään EU:n väestöön liittyvät ongelmat. Ensinnäkin Bulgariassa ja 
Romaniassa, joissa lähes puolella väestöstä ei ole pankkitiliä, tilanteen odotetaan parantuvan, 
koska näiden maiden talouden odotetaan kasvavan ja rahoitusalan kehittyvän Unkarin tasolle 
tulevien 15–20 vuoden aikana. 

Toisekseen voidaan kysyä, eikö talouden nykytilanne kannusta rahoituspalvelujen tarjoajia 
hyödyntämään entistä vahvemmin kaikkia voittomahdollisuuksia myös pienituloisten 
kuluttajien segmentillä, joka todennäköisesti kasvaa. Tästä ei kuitenkaan ole takeita, sillä 
rahoituspalvelujen tarjoajat voivat yhtä hyvin valita maltillisemman strategian ja pyrkiä 
maksimoimaan suhteensa jo olemassa olevaan omaan asiakaskuntaansa. 

Kolmanneksi pankkialan toteuttamalla pankkimaksujen avoimuutta ja vertailtavuutta 
koskevalla itsesäätelevällä aloitteella olisi varmistettava, että kuluttajat voivat tehdä tietoon 
perustuvia päätöksiä, jotka yhdessä niiden mahdollisuuksien kanssa, joita pankkitilin 
vaihtaminen tarjoaa kansallisella tasolla, voisivat auttaa tilinhaltijoita hyötymään 
suuremmasta kilpailusta. Tämän aloitteen heikko kohta on se, että se toteutetaan kansallisella 
eikä yleiseurooppalaisella tasolla eikä se muuta kotimaisia rakenteellisia markkinaolosuhteita. 

Lisäksi EU:n tai jäsenvaltioiden toteuttamat talousvalistustoimet saattavat ajan mittaa lisätä 
30 miljoonan pankkitilittömän kuluttajan tietoisuutta maksutilin avaamisen eduista ja johtaa 

                                                 
6 Ainakin teoriassa, koska pienituloiset kuluttajat saattavat joissakin olosuhteissa käyttää mieluummin 

tilisiirtoja tai muita sähköisiä maksuvälineitä voidakseen seurata tarkasti taloudellista tilannettaan. 
7 Ks. alaviite 2. 
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siihen, että suurempi osa kuluttajista kuuluu pankkipalvelujärjestelmän piiriin. Monet 
kuluttajajärjestöt ovat kuitenkin yhtä mieltä siitä, ettei ydinongelmaa voitane ratkaista 
pelkästään näillä toimilla. 

3. TAVOITTEET 
Aloitteen yleistavoitteena on edistää ensinnäkin kaikkien EU:n kansalaisten täyttä 
osallistumista sisämarkkinoiden toimintaan ja toisekseen taloudellista ja sosiaalista 
osallisuutta. Sen erityistavoitteena on parantaa mahdollisuutta käyttää maksutilejä ja sähköisiä 
maksuvälineitä kaikkialla EU:ssa. Sen toiminnallisena tavoitteena on 

– varmistaa, että kaupallisesti kannattamattomina (kaupallisesti epäkiinnostavina) 
pidetyille kuluttajille tarjotaan sopivia tuotteita, 

– varmistaa, että pankkitilin avaamisen ehdot ovat osallistavia niiden kuluttajien 
kannalta, joilla on vaikeuksia täyttää pankin asettamat pankkitiliehdot (esimerkiksi 
tulot, taloudellinen tilanne, luottohistoria tai asuinpaikka). 

4. EU:N TOIMIEN TARVE 

Mainitut ongelmat aiheuttavat osalle yhteiskunnan kuluttajista haittaa, koska heidän 
saatavillaan on pienempi tavara- ja palveluvalikoima ja koska heille koituu suuria 
kustannuksia ja vaikeuksia työpaikan saannissa ja tulojen vastaanottamisessa. Jäsenvaltioiden 
enemmistö ei vielä ole käsitellyt kansallisella tasolla kysymystä mahdollisuudesta käyttää 
tavanomaista maksutiliä, ja ne, jotka ovat jo niin tehneet, eivät tarjoa tällaista mahdollisuutta 
yli kansallisten rajojen eli muista jäsenvaltioista tuleville kuluttajille. Koska useimmat 
jäsenvaltiot eivät ole vielä toteuttaneet toimia tällä alalla, sisämarkkinat eivät voi toimia 
optimaalisesti, ja rajatylittävälle liikkuvuudelle aiheutuu tarpeettomia esteitä. Lisäksi 
jäsenvaltioiden toimet ovat olleet EU:n näkökulmasta katsottuna riittämättömiä, ja tilanne 
EU:ssa on hajanainen. Tilanne tuskin muuttuu lähitulevaisuudessakaan, erityisesti 
maailmanlaajuisen finanssikriisin ja kansallisten markkinoiden säästötoimien vuoksi. 

EU:n laajuisesti taattu mahdollisuus käyttää maksutiliä avaisi kuluttajille mahdollisuuden 
käyttää rahoituspalveluja ja hyötyä EU:n rahoitusmarkkinoiden tarjoamista eduista. Lisäksi se 
antaisi kuluttajille mahdollisuuden hyödyntää SEPA:n tuomia etuja sekä 
maksupalveludirektiivillä käyttöön otettuja oikeuksia ja suojaa. Mahdollisuus käyttää 
maksutiliä helpottaisi myös viranomaisten työtä, koska etuuksien maksaminen olisi 
kustannustehokkaampaa. Pankkitilittömät kuluttajat eivät nykyään pysty hyödyntämään 
kaikkia sisämarkkinoiden tuomia etuja, eivätkä varsinkaan niiden sähköistä ulottuvuutta. 

Varmistamalla se, että tavanomaiset maksutilit ovat kaikkien kuluttajien saatavilla, päästään 
pitkällä aikavälillä kaikille osapuolille edulliseen tilanteeseen sekä kansallisessa että 
rajatylittävässä toiminnassa. Niitä tekijöitä, jotka estävät mahdollisuuden käyttää maksutiliä ja 
siten EU:n kuluttajien täysimittaisen osallistumisen sisämarkkinoiden toimintaan, voidaan 
poistaa asiaa koskevilla EU:n toimenpidealoitteilla. 
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5. TOIMINTAVAIHTOEHDOT 

Jäljempänä esitetyssä taulukossa on yhteenveto esitetyistä toimintavaihtoehdoista. Parhaiksi 
arvioidut vaihtoehdot on lihavoitu. Analyysi osoitti, että edellä mainitut tavoitteet saavutetaan 
tehokkaimmin näiden parhaiksi arvioitujen vaihtoehtoehtojen avulla. 

Tuotteet ja palvelut 

1: Politiikkaa ei muuteta 

2: Varmistetaan, että maksupalveluntarjoajat tarjoavat tavanomaisia maksupalveluja 

3: Varmistetaan, että maksupalveluntarjoajat tarjoavat tavanomaisia maksupalveluja ja 
maksukorttipalveluja 

4: Varmistetaan, että maksupalveluntarjoajat tarjoavat tavanomaisia maksupalveluja, maksukorttipalveluja ja 
tilinylitysoikeuden (luottolimiitin) 

Tavanomaisen maksutilin hinta 

1: EU:n tasolla ei toteuteta toimia 

2: Varmistetaan, että tavanomainen maksutili on kohtuuhintainen, jos se ei ole maksuton 

3: Tavanomaisen pankkitilin tarjoaminen maksutta 

Mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä – Ehdot 

1: Politiikkaa ei muuteta 

2: Pankkitilittömien kotitalouksien mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä 

3: Kaikkien pankkitilittömien kuluttajien mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä 

3.1: Pankkitilittömien mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä ainoastaan kotijäsenvaltiossaan 

3.2: Kotimaassa ja ulkomailla asuvien pankkitilittömien mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä 

4: Kaikkien EU:n kuluttajien mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä 

4.1: Mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä ainoastaan kotijäsenvaltiossa. 

4.2: Kotimaassa ja ulkomailla asuvien mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä 

6. VAIKUTUKSET 

Parhaiksi arvioituen vaihtoehtojen odotetaan lisäävän pitkällä aikavälillä taloudellista ja 
sosiaalista osallisuutta ja kuluttajien luottamusta, mikä kannustaisi kuluttajia rajatylittävään 
liikkuvuuteen. Näillä vaihtoehdoilla olisi erityisen myönteisiä vaikutuksia kuluttajiin, sillä ne 
parantaisivat tavanomaisten maksutilien saatavuutta, mahdollisuutta käyttää niitä ja niiden 
kohtuuhintaisuutta sekä edistäisivät siten kuluttajien täysimittaista osallistumista 
sisämarkkinoiden toimintaan. Tämä parantaisi merkittävästi mahdollisuutta käyttää maksutiliä 
ja sähköisiä maksuvälineitä kaikkialla EU:ssa. 

Maksupalveluntarjoajille koituisi todennäköisesti sekä etuja että kustannuksia. 
Kokonaisvaikutusten odotetaan vaihtelevan heikosti myönteisistä neutraaleihin ja kielteisiin. 
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Keskeistä on se, mille tasolle hinta asetetaan ja kattavatko muut osapuolet mahdolliset tappiot 
kokonaan vai osittain. 

Jäsenvaltioiden hallintoelimiin kohdistuvat kokonaisvaikutukset riippuvat myös mahdollisten 
kustannusten ja etujen määrästä. Tärkeä kysymys tässä yhteydessä on se, ottaisivatko 
jäsenvaltiot vastuulleen tappiot, joita maksupalveluntarjoajille voisi koitua tavanomaisten 
tilien tarjoamisesta tappiolliseen hintaan, ja jos ottaisivat, missä määrin. Vaikutusten 
odotetaan vaihtelevan kohtalaisen myönteisistä kielteisiin. 

Yhteisvaikutusten odotetaan määrällisesti ilmaistuina olevan enimmäkseen myönteisiä, koska 
maksupalveluntarjoajille mahdollisesti koituvat kielteiset vaikutukset kompensoituisivat 
kuluttajiin (ja vähemmässä määrin myös jäsenvaltioihin) kohdistuvilla suurilla myönteisillä 
vaikutuksilla. 

Useimmat parhaaksi arvioitujen vaihtoehtojen vaikutuksista leviävät kaikkialle EU:hun, 
erityisesti EU12-maihin ja suurimpaan osaan EU15-maista, joissa tavanomaisia maksutilejä ei 
tällä hetkellä tarjota. Hyödyt ja kustannukset moninkertaistuvat niissä jäsenvaltioissa, joiden 
on muutettava voimassa olevia sääntöjä merkittävästi tai otettava käyttöön kattava 
sääntelykehys. 

Hallinnollinen rasite on todennäköisesti pieni useimmissa parhaiksi arvioiduista 
vaihtoehdoista. 

7. PÄÄTELMÄ 

Analyysin perusteella voidaan päätellä, että kaikkein tehokkain ja parhaaksi arvioitu 
vaihtoehto olisi asteittainen lähestymistapa, jossa Euroopan komissio vahvistaisi suosituksen 
muodossa periaatteet ja toimet, joita jäsenvaltioiden odotetaan noudattavan tai kehittävän, 
jotta niillä kuluttajilla, joilla ei ole pankkitiliä siinä maassa, jossa he haluavat avata sellaisen, 
olisi mahdollisuus käyttää tavanomaista maksutiliä. Aloitteella varmistettaisiin, että kaikilla 
EU:n kansalaisilla ja EU:ssa laillisesti asuvilla on mahdollisuus käyttää pankkitiliä 
kohtuuhintaan. 

Jäsenvaltioita on tarkoitus pyytää varmistamaan, että maksupalveluntarjoajista ainakin yksi 
tarjoaa tavanomaisia maksutilejä. Jos syntyisi tilanne, jossa maksupalveluntarjoajat eivät 
tarjoaisi tavanomaisia maksutilejä vapaaehtoisesti, jäsenvaltiot voisivat nimetä yksittäisen 
maksupalveluntarjoajan tätä varten (kuten Itävallassa, jossa on perustettu erityinen pankki 
tarjoamaan ”sosiaalisia” maksupalveluja) tai varmistaa, että pyyntö avata tavanomainen 
maksutili jaetaan eri maksupalveluntarjoajien kesken (kuten Ranskassa), taikka velvoittaa 
kaikki maksupalveluntarjoajat tarjoamaan tavanomaisia maksutilejä (kuten Belgiassa, jossa 
kaikkien pankkien on tarjottava tavanomaisia maksutilejä). 

Yhdistelemällä eri toimenpidevaihtoehtoja voitaisiin edistää kaikkien EU:n kuluttajien ja 
erityisesti pienipalkkaisten, taloudellisesti syrjäytyneiden ja muita heikommassa asemassa 
olevien osallistumista sisämarkkinoiden toimintaan sekä yleisemmin lisätä taloudellista ja 
sosiaalista osallisuutta. Näin voitaisiin myös parantaa varsinkin työntekijöiden, 
harjoittelijoiden ja opiskelijoiden rajatylittävää liikkuvuutta. 
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Suositusehdotuksessa esitettäisiin, että mekanismia, joka koskee mahdollisuutta käyttää 
tavanomaista maksutiliä, olisi arvioitava sen tehokkuuden kannalta, minkä lisäksi olisi 
arvioitava, missä määrin jäsenvaltiot ovat suositusta soveltaessaan saavuttaneet sen tavoitteet. 

Suosituksella voitaisiin antaa nopea ja selkeä viesti siitä, mitkä jäsenvaltioiden toimet ovat 
tarpeen ja mitä toimia niiden odotetaan toteuttavan nykyisen markkinavajeen poistamiseksi. 
Suositus myös edistäisi sellaisten yhdenmukaisten periaatteiden kehittämistä, joita 
noudatettaisiin kaikkialla Euroopan unionissa. Se antaisi jäsenvaltioille selkeän suunnan, 
jolloin niiden olisi tarvittaessa helpompi panna täytäntöön sitovia vaatimuksia. 


