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HALLITUKSEN ESITYSLUONNOS TIETOYHTEISKUNTAKAAREKSI
Finanssialan Keskusliitto (FK) kiittää mahdollisuudesta antaa lausuntonsa otsikossa
mainitusta luonnoksesta hallituksen esitykseksi ja esittää lausuntonaan seuraavaa.
FK pitää hyvänä tietoyhteiskuntakaaren tavoitetta poistaa sähköistä viestintää
koskevan lainsäädännön päällekkäisyydet sekä selkeyttää, ajanmukaistaa ja parantaa
sääntelyä.
Suomalainen finanssiala on ollut edelläkävijä palvelujen sähköistämisessä ja uusien
tietoyhteiskunnan palvelujen luomisessa. Tulevaisuuden kannalta onkin ensiarvoisen
tärkeää, että suomalainen säädösympäristö tarjoaa hyvät puitteet tietoyhteiskunnan
jatkokehitykselle. Kansallisen sääntelyn tulee myös olla yhteensopivaa vastaavan
eurooppalaisen säädösympäristön kanssa.
Valmisteluprosessin osalta FK pitää myönteisenä laajan sidosryhmäjoukon kytkemistä
mukaan esitysluonnoksen valmisteluun sekä pyrkimystä avoimuuteen ja
vuorovaikutteisuuteen.
Esitysluonnoksen keskeisenä ongelmana finanssialan kannalta pitää sitä, että eräiden
parhaillaan vireillä olevien EU-tason säädöshankkeiden vaikutusta tietoyhteiskuntaa
koskevan sääntelyyn erityisesti siltä osin kuin ne vaikuttavat finanssipalveluiden
tarjontaan on tässä vaiheessa vielä vaikeaa arvioida. Näistä esimerkkeinä voidaan
mainita esitysluonnoksessakin esille nostetut vahvaa sähköistä tunnistamista, verkkoja tietoturvallisuutta sekä tietosuojaa koskevat hankkeet. Tarkempi arvio
tietotyhteiskuntakaaren vaikutuksista finanssialalle on mahdollista sen jälkeen, kun
kyseisiin hankkeisiin liittyvät keskeiset sääntelylinjaukset on vahvistettu.
Nykyaikainen finanssitoiminta perustuu sähköisessä muodossa olevan tiedon
siirtämiseen ja käsittelyyn, minkä vuoksi kansallisten ja rajat ylittävien
tietoliikenneyhteyksien toimivuus on välttämätöntä finanssilaitoksille ja niille palveluja
tuottaville yrityksille sekä finanssipalveluja käyttäville asiakkaille. FK:n mielestä onkin
johdonmukaista, että myös sääntelyn keinoin pyritään varmistamaan, että alan toimijat
kykenevät vaikeissakin olosuhteissa ylläpitämään yhteiskunnan muiden kriittisten
toimintojen edellyttämän, ennalta määritellyn palvelutason.
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Esimerkiksi myrskytuhojen seurauksena katkenneet tietoliikenneyhteydet saattavat
sulkea jopa satoja tuhansia asiakkaita sähköisten pankki- ja muiden palveluiden
ulkopuolelle, vaikkei palvelun tarjonnassa sinänsä ongelmia olisikaan.
FK pitää hyvänä sitä, että esitysluonnoksessa on poikkeusolojen ohella kiinnitetty
huomiota normaaliolojen häiriötilanteisiin. FK:n käsityksenä on, että valmiuslain
soveltamiskynnyksen ylittyminen vakavissakaan normaaliolojen häiriötilanteissa on
hyvin epätodennäköistä, joten kriittisen infrastruktuurin toimijoiden
varautumisjärjestelyjen tulee olla riittävällä tasolla myös tällaisten olosuhteiden varalta.
FK pitää tervetulleena muutoksia, joilla viranomaisverkon käyttömahdollisuuksia
laajennettaisiin nykyisestään. Viime vuosien kokemukset esimerkiksi myrskytuhojen
raivaamisesta ja korjaamisesta ovat osoittaneet, että yksityiset sektorin toimijat ovat
siinä keskeisessä asemassa. Mikäli välttämättömiä raivaus- ja korjaustöitä sekä
vaikkapa vahinkoihin liittyvien korvausten käsittelyä ja maksatusta voitaisiin tehostaa
viranomaisverkkoa hyödyntämällä, sen tulisi ainakin lainsäädännön puolesta olla
mahdollista.
Lopuksi FK haluaa muistuttaa siitä, että finanssipalvelut on kattavan, yksityiskohtaisen
ja alati tiukentuvan sääntelyn ja viranomaisvalvonnan toimiala. Tämän vuoksi FK pitää
tärkeänä sen varmistamista, ettei nyt ehdotettu sääntely toteutuessaan aiheuta
finanssialan toimijoille päällekkäisiä tai ristiriitaisia viranomaisvelvoitteita.
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