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Uudistettu maksupalveludirektiivi PSD2

■ Tavoitteena saattaa erilaiset maksupalvelut
nykyistä laajemmin sääntelyn piiriin ja saattaa
sääntely vastaamaan markkinoilla tapahtunutta
kehitystä

■ Avaa kilpailua pankkitoimialalla
– Vastaavia sääntelyuudistuksia tehty jo 

teletoiminnassa ja energia-alalla
■ Kansalliset muutokset lakeihin tulleet pääosin

voimaan 13.1.2018
– Muutokset maksupalvelulakiin (HE 132/2017) ja

maksulaitoslakiin (HE 143/2017)
– Noin puolet jäsenvaltioista myöhässä

implementoinnissa
■ Komission asetus teknisistä

sääntelystandardeista (RTS) asiakkaan
vahvasta tunnistamisesta ja turvallisesta
kommunikoinnista
– Voimaantulo 14.9.2019 
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Direktiivin keskeiset muutokset

■ Kolmannet palveluntarjoajat sääntelyn ja 
valvonnan piiriin
– Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajat (PISP)
 Palveluntarjoaja käynnistää asiakkaan pyynnöstä 

maksutoimeksiannon suoraan asiakkaan pankissa 
olevalta tililtä

– Tilitietopalvelun tarjoajat (AISP)
 Palveluntarjoaja antaa koottua tietoa asiakkaan 

pankissa tai asiakkaan eri pankeissa olevista 
nimetyistä maksutileistä

■ Rajapintojen avaaminen
– Tilinpitäjäpankkien mahdollistettava kolmansille 

palveluntarjoajille pääsy asiakkaiden tileille 
– Asiakkaan nimenomainen suostumus
– Rajapinnat voivat olla erilaisia eri pankeilla

■ Pankeille uusi yhteistyövelvoite kolmansien 
osapuolten kanssa
– Ei saa edellyttää sopimusta kolmansien osapuolten 

kanssa
– Ei saa veloittaa maksua kolmansilta osapuolilta

■ Maksutoimeksianto- ja tilitietopalvelussa 
hyödynnettävä pankin tarjoamaa asiakkaan 
vahvaa tunnistamista
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Siirtymäajan haasteet

■ PSD2:n edellyttämät muutokset kansalliseen
lakiin tulleet pääosin voimaan 13.1.2018

■ Pankeilla pitäisi olla rajapinta uusien
maksupalvelujen tarjoamista varten

■ Rajapintojen tekniset turvallisuusvaatimukset
hyväksytty vasta 27.11.2017
– Voimaantulo 14.9.2019
– Pankeille kohtuullinen aika uusien rajapintojen

rakentamiseen
– Komissio toivoo toimialalta yhtenäisiä

rajapintaratkaisuja vuoden 2019 aikana
■ Siirtymäajan ratkaisuksi ehdotettu

asiakasrajapinnan hyödyntämistä nk. screen 
scraping-menetelmällä ja palveluntarjoajan
tunnistautumista IP-osoitteen avulla
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Finanssivalvonnan kannanotto 10.1.2018

■ Fiva suhtautuu kielteisesti screen scrapingiin ja IP-osoitteeseen
tunnistautumistapana

■ Screen scraping-menetelmällä ei mahdollista toteuttaa
lainsäädännön edellyttämää palveluntarjoajan tunnistautumista
tilinpitäjäpankille
– IP-osoite ei riittävä tunnistautumistapa > väärinkäytösriski

■ Screen scraping-menetelmällä pääsee koko verkkopankkiin
– Pääsyä ei pysty rajoittamaan pelkkiin nimettyihin tileihin

 Mikäli tunnistautumisen pystyy toteuttamaan ja pääsyn
rajaamaan asiakkaan nimeämälle tilille, voi asiakasrajapintaa
hyödyntää screen scraping-menetelmällä

■ Fiva kannustaa kaikkia osapuolia täyttämään komission
asetuksen vaatimukset mahdollisimman pian jo ennen niiden
voimaantuloa

■ EBAn näkemyksen mukaan screen scraping mahdollista
siirtymäaikana eikä tunnistautumisvelvollisuutta tarvitse saattaa
voimaan siirtymäaikana
– Fiva ei tältä osin yhdy EBAn mielipiteeseen
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Finanssivalvonnan PSD2 seurantaryhmä

■ Seurantaryhmän tavoitteena
– välittää toimialalle ajankohtaista tietoa
– keskustella tulkintakysymyksistä
– antaa yhtenäistä ohjeistusta
– dialogin lisääminen toimialan kanssa

■ Aloitettu syksyllä 2017, kokoontuu noin kerran
kuukaudessa
– Toiminta jatkuu arviolta kesään 2019 asti

■ Ryhmään kutsuttu luottolaitosten, maksulaitosten, 
viranomaisten ja uusien palveluntarjoajien
edustajia
– Ryhmässä noin 150 edustajaa, kokousten

osallistujamäärä noin 75-90 henkilöä
■ Käsiteltyjä asioita: siirtymäajan tilanne, uusi

tietosuoja-asetus (Reijo Aarnio), EBAn
valmistelema toisen asteen sääntely, paperiset
tunnuslukulistat

■ Kokousten esitysmateriaalit julkaistaan
Finanssivalvonnan verkkosivuilla
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PSD2 yhteistyö

■ Pohjoismaista yhteistyötä lisätty PSD2 
ja Fintech asioissa
– Säännölliset asiantuntijatapaamiset

■ Finanssivalvonta osallistuu EBA 
työryhmien ja workshopien työhön

■ Innovaatio HelpDesk ruuhkautunut
alkuvuodesta pääosin PSD2 
kysymysten vuoksi
– Myös kryptovaluutat suosittu aihe
– Innovaatio.fiva.fi

■ Finanssivalvonta tavannut eri toimijoita
– Siirtymäajan ratkaisuja esitelty
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Lisätietoa
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