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Ajankohtaista PSD2 sääntelyssä

• PSD2 sääntely kokonaisuudessaan voimaan 14.9.2019
• Tekninen sääntelystandardi asiakkaan vahvasta tunnistamisesta ja 

turvallisesta osapuolten kommunikoinnista 
− Useita avoimia tulkintakysymyksiä
− Euroopan Pankkiviranomainen (EBA) julkaissut kymmeniä vastauksia 

verkkosivuillaan (Q&A)
• Finanssivalvonta tukenut toimialaa PSD2-seurantaryhmän avulla

− Ohjeistusta ja keskustelunavauksia tulkinnanvaraisista kysymyksistä
− Ryhmässä edustajia yli 80 eri organisaatiosta, kokouksissa runsas 

osallistujamäärä
− Kokoontunut 8 kertaa ja jatkuu ainakin syksyyn 2019 asti

• Open Banking palvelut kiinnostavat
− Eivät perustu PSD2 sääntelyyn vaan yhteistyösopimuksiin
− Liiketoiminnallisia päätöksiä 
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Rajapintojen valmistumista seurataan

• Tilinpitäjäpankkien rajapintojen valmistuminen 14.9.2019 
mennessä

• Testiympäristö ja siihen liittyvä tuki uusille maksupalveluntarjoajille 
oltava jo avoinna ja tiedot julkistettuina verkkosivuilla (14.3.2019 
lähtien)

• Suomessa pankit hyvässä tilanteessa rajapintojen valmiusasteen 
suhteen

• Uusien palveluntarjoajien palveluiden laatu riippuu rajapintojen 
asianmukaisesta toiminnasta
− Pankin tarjoaman erityisrajapinnan käytettävyys ja suorituskyky oltava 

samaa tasoa kuin pankin oma asiakasrajapinta 
• EBAn API työryhmä aloittanut toimintansa

− Tavoitteena erityisesti tunnistaa rajapintojen testauksessa ja 
tuotantokäytössä ilmeneviä haasteita

− Mukana toimialan edustusta ja kansalliset valvojat
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Uudet maksupalveluntarjoajat ja luvan hakeminen

• Kaikki kotimaiset maksupalveluntarjoajat hakevat luvan 
toiminnalleen Finanssivalvonnalta

• Uusia maksutoimeksiantopalvelua ja tilitietopalvelua koskevia 
hakemuksia vireillä vasta vähän 
− Yhtään lupaa ei ole vielä myönnetty
− Kiinnostusta ja kyselyitä paljon

• Pohjoismaissa myönnetty joitakin lupia
− Palveluntarjoajien notifikaatioita saapunut Suomeen 

• Euroopan Pankkiviranomaisen (EBA) maksulaitosrekisteri avattu 
yleisölle 18.3.2019
− Sähköinen keskusrekisteri, joka perustuu kansallisten valvojien 

lähettämiin tietoihin yhtiöistä ja niiden tarjoamista maksupalveluista 
− Tiedot päivittyvät rekisteriin kerran vuorokaudessa
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Asiakkaan vahva tunnistaminen

• Asiakkaan vahva tunnistaminen pääsääntönä
− Käyttäjällä olevaan tietoon, hallussapitoon tai käyttäjän yksilöivään 

ominaisuuteen perustuva menetelmä
− Menetelmässä käytettävä kahta kolmesta vaihtoehdosta

• Vahvaa tunnistamista käytettävä pääsääntöisesti kaikessa 
sähköisessä maksamisessa ja maksutilin internet käytössä

• Vahvan tunnistamisen tekniset vaatimukset voimaan 14.9.2019
• Muutoksia verkkomaksamiseen

− Korttinumero ei enää kelpaa vahvan tunnistamisen osatekijäksi
• Tunnuslukulistojen käyttöön muutoksia
• Vahvan tunnistamisen poikkeukset säädetty erityisesti vähäriskisiin 

maksuihin
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Lisätietoa
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