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Kesä Digitalisaatio ja pankkipalvelut -
toimistossa lainsäädännön äärellä 

3 1 . 7 . 2 0 1 9  •  B L O G I  •  S e n n i  H a a j a n e n  

Kirjoittaja Senni Haajanen työskentelee Finanssivalvonnassa kesä-
työntekijänä Digitalisaatio ja pankkipalvelut -toimistossa. 

Odotukseni Finanssivalvonnan kesätyötä kohtaan olivat korkealla. Opis-
kelen kauppatieteitä, mutta pääaineeni yritysjuridiikan myötä kiinnostuk-
seni kohdistuu juridisiin asioihin, ja toivoinkin työni olevan juuri oikeu-
dellisten asioiden keskiössä. Työhaastattelussa kerrottiin, että työskente-
lemään pääsisi muun muassa toisen maksupalveludirektiivin (PSD2) 
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sekä virtuaalivaluuttoihin kohdistuvan uuden sääntelyn parissa. Nämä 
ovat olleet jo jonkin aikaa polttavia puheenaiheita finanssialalla. Jos 
PSD2 ei ole tuttu, kyseessä on direktiivi joka lisää kilpailua maksupalve-
luissa ja tuo mukanaan muutoksia muun muassa netissä maksamiseen 
sekä tunnuslukulistan käyttöön. Olen tehnyt kandidaatintutkielmani 
PSD2:den kanssa samaa alaa koskettavasta eIDAS-asetuksesta ja suun-
nittelen graduni aiheen liittyvän juurikin PSD2:teen, joten tulevat työteh-
tävät osuivat kiinnostuksenkohteisiini erinomaisesti. 

Kesäntyöntekijän päivät olen kokenut ennen kaikkea monipuolisina, 
mielekkään haastavina ja mielenkiintoisina. Olen päässyt osallistumaan 
moneen eri projektiin ja etsimään yhdessä asiantuntijoiden kanssa vas-
tauksia tulkintakysymyksiin. Mielipidettä kysytään usein ja osaamiseen 
luotetaan. Digitalisaatio ja pankkipalvelut -toimisto käsittelee laajasti 
pankkialan juridista kenttää laidasta laitaan, ja tämä heijastuu vahvasti 
myös omiin työtehtäviini. Toimistomme käsittelee muun muassa pank-
kialan uuden sääntelyn tuomia vaikutuksia sekä tulkitsee erinäisiä ta-
pauksia liittyen FinTechiin. FinTechillä (Financial Technology) tarkoite-
taan teknologiaa, jota käytetään pankki-, vakuutus-, rahoitus-, sijoitus- tai 
maksupalveluiden tuottamiseen. Sillä viitataan myös kasvuyrityksiin, 
jotka kehittävät uutta finanssiteknologiaa tai uusia finanssiteknologiaa 
hyödyntäviä palveluja. 

Minulla on viikoittaisia pysyviä tehtäviä: käsittelen pankkialan selvitys-
pyyntöjä ja hoidan finanssialan innovaatioihin sekä PSD2:teen liittyviä 
yhteydenottoja. Viikoittaisten tehtävien lisäksi saan toimistoltamme 
muita valmistelutehtäviä ja projekteja, jotka ovat tähän mennessä liitty-
neet muun muassa sääntelyyn koskien virtuaalivaluutan tarjoajia, kulutta-
jansuojaa sekä asuntoluoton välitystä tarjoavia palveluita. Esimerkkeinä 
näistä pienemmistä projekteista mainittakoon Fivan uuden virtuaaliva-
luutan tarjoajia koskevan määräys- ja ohjekokoelman lausuntoyhteenve-
don laadinta sekä PSD2:teen liittyvän infopaketin laatiminen kuluttajan-
suojan näkökulmasta. Koen mieluisana lain tulkitsemisen ja erityisesti 
viihdynkin sellaisten tulkintaa vaativien tilanteiden parissa, joita uusiin 
innovaatioihin saattaa liittyä. 

Yhtenä tärkeimpänä työvälineenäni toimii lakitietopalvelu Edilex, jossa 
vähintäänkin maksupalvelulaki, maksulaitoslaki ja kuluttajansuojalaki 
ovat päivittäin auki selaimen välilehdillä. Toimistomme tekee luonnolli-
sesti paljon yhteistyötä muun muassa Euroopan pankkiviranomaisen 
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(EBA) kanssa ja yhteydenottoja tulee myös englanniksi ja ruotsiksi, jol-
loin pääsee tarvittaessa kehittämään myös omaa ammatillista sanavaras-
toa niiden kielten osalta. 

Kesätyö Digitalisaatio ja pankkipalvelut -toimistossa on hieno tilaisuus 
päästä syventymään tarkemmin asiaan liittyviin lakipykäliin ja ajankoh-
taisiin sääntelyn uudistuksiin sekä soveltamaan yliopiston penkillä opit-
tua. Asiantuntijat ja esimies kannustavat myös etsimään organisaation si-
säisiä tehostamiskohteita ja olenkin jo nyt muutaman kuukauden työjak-
son aikana päässyt osaksi suunnittelemaan toimiston toimintamallien uu-
distusta. 

Kesätyö merkitsi minulle myös muuttoa Helsinkiin, ja olen uuden työn 
ohella päässyt opettelemaan muun muassa ratikoiden reittejä ja kaupun-
ginosien lempinimiä. Itse työn lisäksi olen saanut myös Helsinkiin so-
peutumiseen rutkasti apua muilta fivalaisilta. Kesätyöntekijänä olen tun-
tenut oloni odotetuksi ensimmäisistä tunneista alkaen Fivan ja Suomen 
Pankin seinien sisällä. Työyhteisöön pääsi nopeasti sisään, toisia moika-
taan käytävillä tuttavallisesti ja apu on tarvittaessa lähellä yli toimistora-
jojen. Mukavat kollegat tekevät työskentelystä hankalienkin asioiden 
kanssa huomattavasti helpompaa. 

Kirjoitus on julkaistu alun perin osana Suomen Pankin ja Finanssival-
vonnan yhteistä kesätyöblogisarjaa, jonka muut postaukset löydät tästä 
linkistä. 
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