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Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä
allekirjoituksista annetun lain muuttamisesta sekä eräiksi siihen liittyviksi laeiksi
FK EHDOTTAA ETTÄ SIIRTYMÄAIKOJA TULISI TARKISTAA TUPAS-RAJAPINNAN OSALTA
Liikenne- ja viestintävaliokunta on pyytänyt Finanssialan Keskusliitolta (FK) lausuntoa yllä
mainitussa asiassa.
Finanssiala haluaa myös jatkossa olla mukana edistämässä ja kehittämässä sähköisen
asioinnin palveluita ja ratkaisuja. Tämä kehitystyö on erittäin tärkeätä pankeille.
FK on 26.5.2016 lausunut Liikenne- ja viestintävaliokunnalle mm. seuraavaa ehdotetuista
siirtymäajoista:
”Muutosten ehdotetaan tulevan voimaan 1.7.2016. Tunnistuspalvelun tarjoajien tulee
ilmoittaa kahden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta aikeestaan jatkaa
luottamusverkostossa. Koska luottamusverkoston asettamat vaatimukset ovat vielä
täsmentymättä, päätöstä liittymisestä luottamusverkostoon ei ole mahdollista tehdä
esitetyssä aikataulussa 31.8.2016 mennessä. FK ehdottaa luottamusverkostoon
liittymistä koskevan aieilmoituksen takarajaksi 31.12.2016.”
Hallituksen esityksen peruslähtökohdasta poiketen on nyt tullut esiin myös kiireellisiä
muutostarpeita Tupas-rajapintaan. Muutokset välitettävien tietokenttien osalta olisi
toteutettava hyvissä ajoin ennen luottamusverkoston käyttöönottoa 1.5.2017 ja
tietoturvavaatimukset (allekirjoitus ja kryptaus) olisi täytettävä 18.9.2018 mennessä.
Erityisen haasteelliseksi Tupas-rajapinnan osalta muodostuu vaatimus uusista välitettävistä
tietokentistä tässä tiukassa aikataulussa. Vaadituilla muutoksilla on suuria heijastuksia
paitsi pankkien tietojärjestelmiin myös palveluntarjoajakentän järjestelmiin ja palveluihin.
Kyse ei siis vain ole siitä että itse Tupas-rajapintaa pitäisi päivittää ja kehittää, vaan esim.
pankit joutuisivat myös tekemään muutoksia asiakastietojärjestelmiin ym. Suuri osa
tarvittavista tietokentistä (tulevat eIDAS asetuksesta) eivät edes löydy pankkien
järjestelmistä tänä päivänä. Muutokset ovat siis laajoja.
Tämän takia FK onkin jo ehdottanut että siirtymäaikoja tulisi tarkistaa Tupas-rajapinnan
osalta. Nykyinen aikataulu kaavailuilla teknisillä muutoksilla ja valmista hyvissä ajoin ennen
1.5.2017, koetaan siis mahdottomiksi toteuttaa. Pyydämme siis riittävästi aikaa tehdä
muutokset realistisessa aikataulussa ja hallitusti. Yksi ratkaisuvaihtoehto voisi myös olla se
että Tupas-rajapintaan ei tarvitse tehdä muutoksia 1.5.2017 mennessä ja näin ollen
luottamusverkostoon liittymiseen ei löytyisi teknisten vaatimusten osalta haasteita. Tupastunnisteet täyttävät jo nyt eIDAS asetuksen vaatimukset korotetusta varmuustasosta.
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