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575/2020

Laki
maksupalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maksupalvelulain (290/2010) 85 b ja 85 c §, sellaisina kuin ne ovat laissa

898/2017,
siirretään muutettu 85 b § 9 lukuun ja
lisätään lakiin uusi 85 d § seuraavasti:

9 luku

Valvonta

85 b §

Seuraamusmaksu

Tämän lain 10–15, 22 ja 25 a §:n rikkomisen johdosta määrättävästä seuraamusmak-
susta säädetään kuluttajansuojaviranomaisten eräistä toimivaltuuksista annetussa laissa
(566/2020).

10 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

85 c §

Tunnistaminen

Palveluntarjoajan on käytettävä vahvaa tunnistamista, jos maksaja:
1) käyttää maksutiliään tietoverkon välityksellä;
2) käynnistää sähköisen maksutapahtuman;
3) toteuttaa etäkanavan kautta toimen, johon voi liittyä väärinkäytöksen riski.
Jos maksaja käynnistää sähköisen maksutapahtuman etäviestimellä, palveluntarjoajan

on käytettävä vahvaa tunnistamista, johon yhdistetään maksutapahtuman määrä ja mak-
sunsaaja maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY ja
2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366,
jäljempänä maksupalveludirektiivi, 97 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.
HE 54/2019
HE 10/2020
TaVM 13/2020
EV 81/2020
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Palveluntarjoajan on riittävin turvatoimenpitein huolehdittava vahvassa tunnistamises-
sa käytettävien henkilökohtaisten turvatunnusten luottamuksellisuuden ja eheyden suojaa-
misesta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun vahvan tunnistamisen sekä 3 momentissa tarkoi-
tettujen turvatoimenpiteiden on täytettävä tarkemmat vaatimukset, joista säädetään mak-
supalveludirektiivin 98 artiklan nojalla annetuissa komission teknisissä sääntelystandar-
deissa.

Tämän pykälän mukaisesta velvollisuudesta vahvaan tunnistamiseen sekä henkilökoh-
taisten turvatunnusten luottamuksellisuuden ja eheyden suojaamiseen voidaan poiketa, jos
maksupalveludirektiivin 98 artiklan nojalla annetuissa komission teknisissä sääntelystan-
dardeissa niin säädetään.

85 d §

Viestintästandardit

Palveluntarjoajan on tunnistamista, todentamista, ilmoittamista, tietojen antamista ja
turvatoimenpiteiden toteuttamista koskevissa yhteyksissään toisten palveluntarjoajien,
maksajien ja maksunsaajien kanssa noudatettava yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintäs-
tandardeja, joita koskevista vaatimuksista säädetään maksupalveludirektiivin 98 artiklan
nojalla annetuissa komission teknisissä sääntelystandardeissa.

————
Tämä laki tulee voimaan 15 päivänä heinäkuuta 2020.

Naantalissa 9 päivänä heinäkuuta 2020

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Oikeusministeri Anna-Maja Henriksson
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