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Kaverille maksaminen helpottuu – raha liikkuu MobilePaylla 
jatkossa vikkelämmin 

 

Nopeudesta ja helppoudesta tunnetun MobilePayn käytöstä tulee yhä sujuvampaa, kun raha 
liikkuu käyttäjältä toiselle täysin reaaliaikaisesti. Vertaismaksaminen nopeutuu pankkien liityttyä 
uuden palvelun piiriin – ensimmäiset ovat mukana lokakuusta lähtien.  

Maksujen tekemisestä tulee entistäkin vaivattomampaa, kun suuret pankit vastaavat asiakkaiden 
toiveisiin tuomalla maksujen välittämisen uudelle aikakaudelle. MobilePayn käyttäjä on aina voinut 
palvelun avulla välittömästi varmistua siitä, että maksu tapahtuu. Jatkossa rahasumma näkyy 
sovelluksen lisäksi reaaliaikaisesti myös vastaanottajan tilillä.  

– Olemme MobilePaylla iloisia voidessamme tarjota käyttäjillemme entistäkin parempaa palvelua ja 
helpompaa arkea. Raha siirtyy heti tililtä toiselle silloin kun MobilePayhin liitetty vastaanottava tili on 
palvelun piirissä. Asian voi tarkistaa omasta pankista, MobilePay Finlandin CEO Anniina Heinonen 
sanoo. 

Valtaosa Suomessa toimivista pankeista tarjoaa asiakkailleen nopeampaa palvelua MobilePaylla jo 
lokakuun aikana. Loppujen pankkien odotetaan liittyvän mukaan SEPA Instant Credit Transfer-
palveluun myöhemmin. 

– Käyttäjien välisten maksujen reaaliaikaisuus on toivottu ominaisuus MobilePayssa, ja olemme 
iloisia päästessämme tarjoamaan asiakkaille entistäkin mutkattomampaa maksamisen kokemusta, 
Heinonen jatkaa. 

Käyttäjältä toiselle suunnattuja henkilöiden välisiä maksuja käytetään muun muassa kirpputoreilla, 
ravintolalaskun jakamiseen sekä muissa sellaisissa arjen ja juhlan tilanteissa, joissa käteisen käyttö 
tuo turhaa vaivaa.  

Reaaliaikaisen maksamisen hyödyt ovatkin hyvin konkreettisia. Esimerkiksi nuoren tarvetta 
käyttörahalle ei tarvitse enää arvailla ennakkoon, eikä ystävien kesken miettiä, kenellä olisi juuri 
tietyllä hetkellä tarpeeksi käyttötilillä rahaa yhteisten eväiden ostamiseen. 

– Digitaalisesti tapahtuva maksaminen paitsi tekee rahan vaihtamisesta vaivattomampaa ja 
turvallisempaa, se myös helpottaa kulutuksen seuraamista. Ja mikä parasta, jatkossa raha liikkuu heti 
tarpeen mukaan, yhdellä pyyhkäisyllä, Heinonen iloitsee.  
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MobilePay  

MobilePay on Pohjoismaiden johtava mobiilimaksuratkaisu, joka on ilmainen kaikkien pankkien 
asiakkaille. Sovellus toimii kaikilla yleisimmillä älypuhelimilla, kaikilla korteilla ja kaikilla 
maksutapahtumilla, kuten kuluttajien välisissä maksuissa, verkkokaupoissa, pienemmissä 
myymälöissä, suurilla ketjuilla, sovelluksissa, kansalaisjärjestöjen varainkeruussa, toistuvissa 
maksuissa ja laskujen maksussa. MobilePay Suomi on osa MobilePay-konsernia. Vuoden 2019 kolmen 
ensimmäisen kvartaalin aikana tehtyjen siirtojen määrä kasvoi 129 prosentilla verrattuna vastaavaan 
ajanjaksoon 2018. 


