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Maksupalvelulaki

N:o 290

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tässä laissa säädetään maksupalveluja
koskevasta tiedonantovelvollisuudesta ja so-
pimusehdoista sekä maksupalvelujen toteut-
tamisesta.

Tätä lakia sovelletaan seuraaviin maksu-
palveluihin:

1) palvelu käteispanon tekemiseksi maksu-
tilille tai käteisen nostamiseksi maksutililtä
sekä maksutilin hoitoon ja tarjoamiseen liitty-
vät toimet;

2) maksutapahtuman toteuttaminen tilisiir-
tona, varojen siirtona palveluntarjoajan mak-
sutilille, suoraveloituksena taikka maksukor-
tilla tai muulla maksuvälineellä;

3) maksuvälineen liikkeeseenlasku;
4) maksuvälineellä toteutettavaa maksuta-

pahtumaa koskeva tapahtumahyvitys;
5) rahanvälitys;
6) maksutapahtuman toteuttaminen siten,
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että maksajan suostumus maksutapahtuman
toteuttamiseen annetaan matkapuhelimella tai
tietokoneella taikka muulla telepäätelaitteella
tai tietoteknisellä laitteella ja maksu suorite-
taan sellaiselle televiestintä- tai tietotekniik-
kajärjestelmää tai -verkkoa hoitavalle yrityk-
selle, joka toimii ainoastaan maksutapahtu-
man välittäjänä maksupalvelun käyttäjän ja
tavaran, palvelun tai muun hyödykkeen toi-
mittajan välillä.

2 §

Soveltamisalaan kuulumattomat palvelut

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin palvelui-
hin:

1) rahankuljetuspalvelu;
2) palvelu, jossa tavaraa, palvelua tai

muuta hyödykettä hankittaessa maksunsaaja
antaa maksajalle käteistä osana maksamista
koskevaa maksutapahtumaa;

3) sellaisiin välineisiin perustuva palvelu,
joita voidaan käyttää tavaran, palvelun tai
muun hyödykkeen hankkimiseksi ainoastaan
välineen liikkeeseenlaskijan käyttämissä ti-
loissa taikka liikkeeseenlaskijan kanssa sol-
mitun sopimuksen nojalla joko hyödykkeen
tarjoajien rajatussa verkossa tai määrättyjen
hyödykkeiden hankkimiseksi.

3 §

Soveltamisalaan kuulumattomat maksu-
tapahtumat

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin maksuta-
pahtumiin:

1) kauppaedustajista ja myyntimiehistä an-
netussa laissa (417/1992) tarkoitetun kauppa-
edustajan tai muun vastaavan edustajan pää-
miehensä puolesta neuvottelemaan tai teke-
mään tavaraa, palvelua tai muuta hyödykettä
koskevaan myynti- tai ostosopimukseen liit-
tyvän maksun välittäminen;

2) maksutapahtuma, jonka perustana on
palveluntarjoajan maksettavaksi asetettu pa-
perinen shekki, asete, maksukuponki, mat-
kashekki, velkakirja tai postiosoitus ja jonka
tarkoituksena on asettaa varoja maksunsaajan
käytettäväksi;

3) maksujärjestelmässä tai arvopaperien

selvitysjärjestelmässä toteutettavat maksuta-
pahtumat palveluntarjoajien ja selvitysosa-
puolten, keskusvastapuolen, selvitysyhteisö-
jen tai keskuspankkien sekä muiden järjestel-
mään osallistuvien välillä;

4) sijoituspalveluyritysten, luottolaitosten,
sijoituspalveluja tarjoavien yhteissijoitusyri-
tysten, rahastoyhtiöiden, 3 kohdassa tarkoi-
tettujen tai sellaisten muiden yritysten, jotka
voivat säilyttää arvopapereita, omaisuuden-
hoitoon taikka arvopaperien lunastukseen tai
myyntiin liittyvät maksutapahtumat;

5) maksutapahtumat emoyrityksen ja sen
tytäryrityksen tai saman emoyrityksen tytär-
yritysten välillä, jos maksupalvelun välittäjä
kuuluu samaan yritysryhmään, jonka muo-
dostavat kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoi-
tettu emoyritys, emoyrityksen tytäryritykset
ja näiden rahoitus- ja vakuutusryhmittymien
valvonnasta annetun lain (699/2004) 2 §:n
10 kohdassa tarkoitetut omistusyhteysyrityk-
set.

4 §

Palveluntarjoajan sijainnista ja maksutapah-
tumassa käytettävästä valuutasta johtuvat

poikkeukset tiedonantovelvollisuudesta

Mitä 12 §:n 5 ja 7 kohdassa sekä 18 §:ssä
säädetään toteuttamisaikaa ja perittäviä ku-
luja koskevien tietojen antamisesta, ei sovel-
leta maksutapahtumaan:

1) jonka toteuttamiseen osallistuu Euroo-
pan talousalueen ulkopuolella sijaitseva mak-
sajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja; tai

2) joka on muun valuutan kuin euron tai
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
valuutan määräinen.

Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, palveluntarjoajan on kuitenkin 12 ja
18 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa aina annet-
tava maksupalvelun käyttäjälle tieto ainakin
niistä kuluista, jotka se itse perii maksutapah-
tuman toteuttamisesta, sekä ilmoitettava mah-
dollisuudesta, että myös muut maksutapahtu-
man toteuttamiseen osallistuvat palveluntar-
joajat ja välittäjät perivät siitä kuluja.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, koskee
vastaavasti 16, 17 ja 22 §:ää siltä osin kuin
niissä säädetään 12 §:n 5 ja 7 kohdassa tar-
koitettujen tietojen antamisesta.
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Jos maksutapahtuman toteuttamiseen osal-
listuu Euroopan talousalueen ulkopuolella si-
jaitseva maksajan tai maksunsaajan palvelun-
tarjoaja, 19, 20 ja 24 §:ssä säädettyä tiedon-
antovelvollisuutta sovelletaan vain siltä osin
kuin tietojen antaminen on Euroopan talous-
alueella olevalle palveluntarjoajalle mahdol-
lista ottaen huomioon Euroopan talousalueen
ulkopuolella sijaitsevalta palveluntarjoajalta
saatavissa olevat tiedot maksutapahtumasta.

5 §

Muut palveluntarjoajan sijainnista ja maksu-
tapahtumassa käytettävästä valuutasta

johtuvat rajoitukset

Lain 39, 45—48, 64, 65, 67, 70, 74, 79,
80 ja 88 §:ää ei sovelleta maksutapahtumaan:

1) jonka toteuttamiseen osallistuu Euroo-
pan talousalueen ulkopuolella sijaitseva mak-
sajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja; tai

2) joka on muun valuutan kuin euron tai
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion
valuutan määräinen.

Lain 49, 51 ja 52 §:ää ei sovelleta maksu-
tapahtumaan, joka on muun valuutan kuin
euron tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion valuutan määräinen.

6 §

Maksun sivullissitovuutta ja oikea-aikai-
suutta koskevien säännösten soveltamisala

Lain 8 lukua sovelletaan vain maksutapah-
tumaan, joka toteutetaan tilisiirtona tai suora-
veloituksena.

7 §

Pakottavuus

Sopimusehto, jolla poiketaan tämän lain
säännöksistä maksupalvelun käyttäjän vahin-
goksi, on mitätön, jollei jäljempänä toisin
säädetä.

Jos maksupalvelun käyttäjä ei ole kulut-
taja, maksupalvelun käyttäjä ja palveluntar-
joaja voivat sopia toisin seikoista, joista sää-
detään 2 ja 3 luvussa, 38 §:n 2 momentissa,
40 §:n 1—4 ja 6 momentissa, 62, 64—67, 69,

71, 72, 76, 79 ja 80 §:ssä. Lisäksi osapuolet
voivat sopia toisin 70 §:ssä säädetystä määrä-
ajasta.

Maksupalvelun käyttäjä ja palveluntarjoaja
voivat sopia toisin seikoista, joista säädetään
47, 48, 52 ja 88 §:ssä. Osapuolet eivät kuiten-
kaan voi sopia 47 §:ssä tarkoitettua maksuta-
pahtuman toteuttamisaikaa pidemmäksi kuin
neljäksi työpäiväksi maksutoimeksiannon
vastaanottohetkestä.

Mitä 3 momentissa säädetään, ei sovelleta
maksutapahtumaan:

1) joka on euromääräinen; tai
2) johon sisältyy vain yksi valuutanmuunto

euron ja Euroopan talousalueeseen kuuluvan
valtion muun valuutan välillä, jos valuutta
muunnetaan kyseisessä valtiossa ja rajat ylit-
tävän maksutapahtuman varat siirretään Suo-
meen tai muuhun euroalueen valtioon eu-
roina.

8 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) maksupalvelun käyttäjällä sitä, joka pal-

veluntarjoajan kanssa tekemänsä sopimuksen
perusteella voi käyttää maksupalvelua mak-
sajana tai maksunsaajana;

2) palveluntarjoajalla luonnollista henki-
löä taikka yksityistä tai julkista oikeushenki-
löä, joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä
saadakseen ammattimaisesti tarjoaa maksu-
palveluja;

3) maksutapahtumalla toimenpidettä, jolla
varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan käy-
tettäväksi;

4) maksutoimeksiannolla maksajan tai
maksunsaajan palveluntarjoajalleen antamaa
määräystä toteuttaa maksutapahtuma;

5) maksutilillä tiliä, jota voidaan käyttää
maksutapahtumiin;

6) tilisiirrolla maksajan maksutilin veloit-
tamista maksajan aloitteesta varojen siirtämi-
seksi maksunsaajan maksutilille;

7) suoraveloituksella maksajan maksutilin
veloittamista maksunsaajan aloitteesta varo-
jen siirtämiseksi maksunsaajan maksutilille,
kun maksaja on antanut suostumuksensa
maksutapahtumaan joko maksunsaajalle tai
maksunsaajan palveluntarjoajalle taikka
omalle palveluntarjoajalleen;
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8) rahanvälityksellä palvelua, jossa palve-
luntarjoaja vastaanottaa maksajalta varoja pe-
rustamatta maksutiliä maksajan tai maksun-
saajan nimiin ainoana tarkoituksena siirtää
vastaanotettuja varoja vastaava määrä mak-
sunsaajalle tai maksunsaajan puolesta toimi-
valle toiselle palveluntarjoajalle taikka jossa
palveluntarjoaja vastaanottaa varat maksun-
saajan puolesta ja asettaa ne tämän käyttöön;

9) maksuvälineellä maksukorttia tai muuta
käyttäjäkohtaista välinettä tai menettelytapaa
taikka näiden yhdistelmää, jonka käyttämi-
sestä maksutoimeksiantoihin maksupalvelun
käyttäjä ja palveluntarjoaja ovat sopineet;

10) maksuvälineen haltijalla sitä, jolle on
myönnetty maksuvälineen käyttöoikeus;

11) pienmaksuvälineellä maksuvälinettä:
a) jota puitesopimuksen mukaan voidaan

käyttää enintään 30 euron tai, jos maksuväli-
nettä voidaan käyttää vain kotimaan maksuta-
pahtumiin, enintään 60 euron määräisiin
maksutapahtumiin;

b) jonka käyttöraja puitesopimuksen mu-
kaan on enintään 150 euroa tai, jos maksuvä-
linettä voidaan käyttää vain kotimaan maksu-
tapahtumiin, enintään 300 euroa; taikka

c) jolle tallennettujen varojen määrä ei pui-
tesopimuksen mukaan voi ylittää 150 euroa
tai, jos maksuvälinettä voidaan käyttää vain
kotimaan maksutapahtumiin, 500 euroa;

12) pienmaksuvälineen haltijalla sitä, jolle
on myönnetty pienmaksuvälineen käyttöoi-
keus;

13) puitesopimuksella tili- tai muuta sopi-
musta, jonka perusteella voidaan toteuttaa
yksittäisiä tai peräkkäisiä maksutapahtumia;

14) erillisellä maksutapahtumalla maksu-
tapahtumaa, joka ei kuulu puitesopimuksen
piiriin;

15) etäviestimellä puhelinta, postia, televi-
siota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota
voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen il-
man että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä;

16) varoilla käteistä, tilille kirjattua rahaar-
voa ja luottolaitostoiminnasta annetun lain
(121/2007) 6 §:n 1 momentissa tarkoitettua
sähköistä rahaa;

17) arvopäivällä viiteajankohtaa, jota pal-
veluntarjoaja käyttää laskiessaan korkoa va-
roille, jotka veloitetaan maksutililtä tai mak-
setaan maksutilille;

18) työpäivällä päivää, jona maksajan tai

maksunsaajan palveluntarjoaja on avoinna si-
ten, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapah-
tuman;

19) yksilöivällä tunnisteella palveluntarjo-
ajan maksupalvelun käyttäjälle määrittämää
kirjain-, numero- tai merkkiyhdistelmää, joka
maksupalvelun käyttäjän on esitettävä, jotta
toinen maksutapahtumaan liittyvä maksupal-
velun käyttäjä tai tämän maksutili voidaan
yksilöidä;

20) tietojen antamisella pysyvällä tavalla
tietojen antamista maksupalvelun käyttäjälle
henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti
siten, että tämä voi tallentaa ja toisintaa ne
muuttumattomina;

21) maksujärjestelmällä sääntöihin perus-
tuvaa järjestelmää, jossa määritetään tai to-
teutetaan rahamääräisiä velvoitteita taikka
siirretään maksutapahtumien katteet.

9 §

Yleissäännös annettavista tiedoista ja
ilmoituksista

Palveluntarjoajan on annettava tässä laissa
tarkoitetut tiedot ja ilmoitukset maksupalve-
lun käyttäjälle selkeässä ja helposti ymmär-
rettävässä muodossa. Jolleivät osapuolet sovi
muun kielen käyttämisestä, tiedot ja ilmoi-
tukset on annettava suomeksi tai ruotsiksi
taikka muulla sen valtion virallisella kielellä,
jossa maksupalvelua tarjotaan.

2 luku

Tiedonantovelvollisuus

Palveluntarjoajan velvollisuus antaa tietoja
puitesopimuksesta

10 §

Ennakkotietojen antaminen

Palveluntarjoajan on hyvissä ajoin ennen
puitesopimuksen tekemistä toimitettava mak-
supalvelun käyttäjälle kirjallisesti tai muulla
pysyvällä tavalla 11—15 §:ssä tarkoitetut tie-
dot palveluntarjoajasta, tarjottavista maksu-
palveluista, osapuolten välisestä viestinnästä,
varotoimista, vastuukysymyksistä ja oikeus-
suojakeinoista sekä siitä, miten puitesopi-
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musta voidaan muuttaa ja miten se irtisano-
taan.

Jos puitesopimus maksupalvelun käyttäjän
pyynnöstä tehdään sellaisella etäviestimellä,
jota käytettäessä tietoja ei voida toimittaa
1 momentissa tarkoitetulla tavalla ennen so-
pimuksen tekemistä, tiedot on toimitettava
maksupalvelun käyttäjälle kirjallisesti tai
muulla pysyvällä tavalla viipymättä puiteso-
pimuksen tekemisen jälkeen.

11 §

Palveluntarjoajasta annettavat tiedot

Palveluntarjoajasta on annettava seuraavat
tiedot:

1) nimi ja pääkonttorin osoite;
2) mahdollinen sivuliikkeen tai asiamiehen

osoite siinä valtiossa, jossa palveluja tarjo-
taan;

3) sähköpostiosoite tai muut yhteystiedot,
jotka ovat tarpeen maksupalvelun käyttäjän ja
palveluntarjoajan välisessä yhteydenpidossa;

4) palveluntarjoajan toimilupaa koskevan
julkisen rekisterin nimi sekä palveluntarjo-
ajan yritys- tai yhteisötunnus tai muu vas-
taava tunniste kyseisessä rekisterissä;

5) palveluntarjoajan toimintaa valvovan vi-
ranomaisen nimi ja yhteystiedot.

12 §

Maksupalvelusta annettavat tiedot

Maksupalvelusta on annettava seuraavat
tiedot:

1) kuvaus maksupalvelun pääominaisuuk-
sista;

2) kuvaus yksilöivästä tunnisteesta tai
muista tiedoista, jotka maksupalvelun käyttä-
jän on annettava maksutoimeksiannon toteut-
tamiseksi;

3) tieto siitä, miten maksupalvelun käyttäjä
voi antaa ja peruuttaa suostumuksensa mak-
sutapahtuman toteuttamiseen;

4) tieto ajankohdasta, jona maksutoimeksi-
anto katsotaan vastaanotetuksi, sekä tieto
maksajan palveluntarjoajan mahdollisesti
asettamasta aikarajasta, jonka jälkeen vas-
taanotettu maksutoimeksianto katsotaan vas-
taanotetuksi seuraavana työpäivänä;

5) tieto siitä, mikä on enimmäisaika, jonka
kuluessa maksupalvelu toteutetaan;

6) tieto siitä, onko puitesopimuksessa tar-
koitus sopia maksuvälineen käyttörajoista;

7) tieto maksupalvelun käyttäjältä perittä-
vien kulujen yhteismäärästä ja, jos mahdol-
lista, kulujen erittely;

8) tieto mahdollisesta korosta ja käytettä-
essä viitekorkoa sovellettavan koron määräy-
tymisperusteesta, viitekoron määrityspäivästä
sekä indeksistä tai muusta laskentaperus-
teesta;

9) tieto sovellettavasta valuutan vaihto-
kurssista tai käytettäessä viitekurssia viite-
kurssin määrityspäivästä sekä indeksistä tai
muusta laskentaperusteesta;

10) tieto mahdollisesta sopimusehdosta,
jonka mukaan koron tai vaihtokurssin muu-
toksia sovelletaan välittömästi, sekä selvitys
tällöin noudatettavasta palveluntarjoajan tie-
donantovelvollisuudesta.

13 §

Viestinnästä annettavat tiedot

Osapuolten välisestä viestinnästä on annet-
tava seuraavat tiedot:

1) tieto viestintävälineistä, joita osapuolten
on puitesopimuksen mukaan tarkoitus käyttää
tietojen antamiseen ja ilmoitusten tekemi-
seen, sekä selvitys teknisistä ominaisuuksista,
joita edellytetään maksupalvelun käyttäjän
laitteilta;

2) tieto siitä, millä tavalla ja kuinka usein
tässä laissa tarkoitetut tiedot annetaan maksu-
palvelun käyttäjälle;

3) tieto siitä, millä kielellä tai kielillä pui-
tesopimus on tarkoitus tehdä ja mitä kieltä tai
kieliä voidaan käyttää sopimussuhteen ai-
kana;

4) tieto siitä, että maksupalvelun käyttä-
jällä on oikeus pyynnöstä saada sopimussuh-
teen aikana puitesopimuksen ehdot sekä
11—15 §:ssä tarkoitetut tiedot kirjallisesti tai
muulla pysyvällä tavalla.

14 §

Varotoimista, vastuukysymyksistä ja oikeus-
suojakeinoista annettavat tiedot

Varotoimista, vastuukysymyksistä ja oi-
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keussuojakeinoista on annettava seuraavat
tiedot:

1) selvitys siitä, millaisiin toimiin maksu-
välineen haltijan on ryhdyttävä pitääkseen
maksuvälineen turvassa, sekä siitä, miten pal-
veluntarjoajalle tehdään ilmoitus maksuväli-
neen katoamisesta, joutumisesta oikeudetto-
masti toisen haltuun tai oikeudettomasta käy-
töstä;

2) selvitys edellytyksistä, joiden täyttyessä
palveluntarjoajalla on oikeus estää maksuvä-
lineen käyttö, jos tällaisesta oikeudesta on
puitesopimuksessa tarkoitus sopia;

3) selvitys maksupalvelun käyttäjän vas-
tuusta maksuvälineen oikeudettomasta käy-
töstä sekä tieto vastuun määrästä;

4) tieto siitä, millä tavoin ja missä ajassa
maksupalvelun käyttäjän on ilmoitettava pal-
veluntarjoajalle oikeudettomasta, toteutta-
matta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta
maksutapahtumasta;

5) selvitys palveluntarjoajan vastuusta oi-
keudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai vir-
heellisesti toteutetusta maksutapahtumasta;

6) selvitys 79 §:ssä tarkoitetun maksupa-
lautuksen edellytyksistä ja määräajasta sen
pyytämiselle sekä selvitys palveluntarjoajan
velvollisuuksista palautuspyynnön käsitte-
lyssä;

7) tieto mahdollisesta sopimusehdosta pui-
tesopimukseen sovellettavasta laista tai toi-
mivaltaisesta tuomioistuimesta;

8) tieto mahdollisuudesta ilmoittaa palve-
luntarjoajan menettelystä palveluntarjoajan
toimintaa valvovalle viranomaiselle ja mah-
dollisuudesta saattaa puitesopimukseen pe-
rustuva riita kuluttajariitalautakunnan tai
muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.

15 §

Puitesopimuksen muuttamista ja irtisano-
mista koskevista ehdoista annettavat tiedot

Puitesopimuksen muuttamisesta ja irtisa-
nomisesta on annettava seuraavat tiedot:

1) tieto mahdollisesta sopimusehdosta,
jonka mukaan maksupalvelun käyttäjän kat-
sotaan hyväksyneen palveluntarjoajan ehdot-
tamat sopimusehtojen muutokset, jollei hän
muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään
mennessä vastusta niitä;

2) tieto puitesopimuksen kestosta;
3) selvitys maksupalvelun käyttäjän ja, jos

siitä on tarkoitus sopia, palveluntarjoajan oi-
keudesta irtisanoa puitesopimus;

4) selvitys mahdollisista irtisanomista kos-
kevista sopimusehdoista.

16 §

Oikeus saada ennakkotiedot ja puitesopimuk-
sen ehdot sopimussuhteen aikana

Maksupalvelun käyttäjällä on milloin ta-
hansa sopimussuhteen aikana oikeus pyyn-
nöstä saada palveluntarjoajalta 11—15 §:ssä
tarkoitetut tiedot sekä puitesopimuksen ehdot
kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla.

17 §

Pienmaksuvälinettä koskevat ennakkotiedot

Poiketen siitä, mitä 10—15 §:ssä sääde-
tään, pienmaksuvälinettä koskevasta puiteso-
pimuksesta on annettava seuraavat ennakko-
tiedot:

1) kuvaus siitä, miten pienmaksuvälinettä
käytetään;

2) tieto perittävistä kuluista;
3) tieto maksupalvelun käyttäjän ja palve-

luntarjoajan 14 §:n 3 ja 5 kohdassa tarkoite-
tusta vastuusta;

4) muut tiedot, jotka ovat olennaisia perus-
tellun päätöksen tekemiseksi;

5) tieto siitä, miten maksupalvelun käyttäjä
voi saada muut 11—15 §:ssä tarkoitetut tie-
dot.

Edellä 1 momentissa mainitut tiedot on
annettava siten kuin 10 §:ssä säädetään. Pal-
veluntarjoajan on asetettava muut 11—15
§:ssä tarkoitetut tiedot maksupalvelun käyttä-
jän helposti saataville.

Palveluntarjoajan velvollisuus antaa tietoja
puitesopimuksen piiriin kuuluvasta maksuta-

pahtumasta

18 §

Ennen maksutapahtumaa maksajalle annetta-
vat tiedot

Jos maksupalvelusta on tehty puitesopi-
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mus, palveluntarjoajan on maksajan pyyn-
nöstä ennen maksajan käynnistämää yksit-
täistä maksutapahtumaa annettava tieto siitä,
minkä ajan kuluessa maksutapahtuma toteu-
tetaan ja mitä kuluja maksajalta peritään,
sekä, jos mahdollista, eriteltävä kulut.

19 §

Toteutetusta maksutapahtumasta maksajalle
annettavat tiedot

Palveluntarjoajan on annettava maksajalle
seuraavat tiedot puitesopimuksen nojalla to-
teutetusta maksutapahtumasta:

1) tieto, jonka avulla maksaja voi tunnistaa
maksutapahtuman, ja, jos mahdollista, tieto
maksunsaajasta;

2) tieto maksutapahtuman määrästä siinä
valuutassa, jolla maksajan maksutiliä veloite-
taan tai, jollei maksaja käytä maksutiliä,
maksutoimeksiannossa tarkoitetussa valuu-
tassa;

3) tieto mahdollisessa valuutanmuunnossa
käytetystä vaihtokurssista ja tieto maksuta-
pahtuman määrästä valuutanmuunnon jäl-
keen;

4) tieto maksajalta perittävien kulujen tai
korkojen määrästä sekä, jos mahdollista, ku-
lujen erittely;

5) tieto maksutilin veloituksen arvopäi-
västä tai, jollei maksaja käytä maksutiliä,
maksutoimeksiannon vastaanottopäivästä.

Palveluntarjoajan on toimitettava 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot maksajalle kirjalli-
sesti tai muulla pysyvällä tavalla taikka ase-
tettava ne pysyvällä tavalla hänen saatavil-
leen puitesopimuksessa sovituin tavoin ja so-
vituin määräajoin. Puitesopimuksessa ei
voida sopia, että tiedot saa antaa harvemmin
kuin kuukausittain eikä tietojen asettamisesta
maksajan saataville vain tietoverkossa, jollei
tietoja pidetä saatavilla vähintään kulloinkin
viimeksi kuluneen vuoden ajalta.

Jollei puitesopimuksessa ole sovittu, millä
tavalla 1 momentissa tarkoitetut tiedot anne-
taan, palveluntarjoajan on toimitettava ne kir-
jallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Jollei
ole sovittu, kuinka usein tiedot annetaan, ne
on annettava ilman aiheetonta viivytystä sen

jälkeen, kun maksutapahtuma on veloitettu
maksajan maksutililtä tai, jollei maksaja
käytä maksutiliä, kun palveluntarjoaja on
vastaanottanut maksutoimeksiannon.

20 §

Toteutetusta maksutapahtumasta maksunsaa-
jalle annettavat tiedot

Palveluntarjoajan on annettava maksunsaa-
jalle seuraavat tiedot puitesopimuksen nojalla
toteutetusta maksutapahtumasta:

1) tieto, jonka avulla maksunsaaja voi tun-
nistaa maksutapahtuman ja, jos mahdollista,
maksajan;

2) maksutapahtuman yhteydessä siirretyt
tiedot;

3) tieto maksutapahtuman määrästä siinä
valuutassa, jolla maksunsaajan maksutiliä hy-
vitetään;

4) tieto mahdollisessa valuutanmuunnossa
käytetystä vaihtokurssista ja tieto maksuta-
pahtuman määrästä ennen valuutanmuuntoa;

5) tieto maksunsaajalta perittävien kulujen
tai korkojen määrästä sekä, jos mahdollista,
kulujen erittely;

6) tieto maksutilin hyvityksen arvopäi-
västä.

Palveluntarjoajan on toimitettava 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot maksunsaajalle
kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla
taikka asetettava ne pysyvällä tavalla hänen
saatavilleen puitesopimuksessa sovituin ta-
voin ja sovituin määräajoin. Puitesopimuk-
sessa ei voida sopia, että tiedot saa antaa
harvemmin kuin kuukausittain eikä tietojen
asettamisesta maksunsaajan saataville vain
tietoverkossa, jollei tietoja pidetä saatavilla
vähintään kulloinkin viimeksi kuluneen vuo-
den ajalta.

Jollei puitesopimuksessa ole sovittu, millä
tavalla 1 momentissa tarkoitetut tiedot anne-
taan, palveluntarjoajan on toimitettava ne kir-
jallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Jollei
ole sovittu, kuinka usein tiedot annetaan, ne
on annettava ilman aiheetonta viivytystä sen
jälkeen, kun palveluntarjoaja on toteuttanut
maksutapahtuman.
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21 §

Pienmaksuvälineellä toteutettavasta maksu-
tapahtumasta annettavat tiedot

Pienmaksuvälineellä toteutettavaan maksu-
tapahtumaan ei sovelleta, mitä 18 §:ssä sää-
detään.

Poiketen siitä, mitä 19 §:n 1 momentissa ja
20 §:n 1 momentissa säädetään, maksupalve-
lun käyttäjä ja palveluntarjoaja voivat sopia,
että pienmaksuvälineellä toteutetun maksuta-
pahtuman jälkeen palveluntarjoajan on annet-
tava vain seuraavat tiedot:

1) tieto, jonka avulla maksupalvelun käyt-
täjä voi tunnistaa maksutapahtuman;

2) tieto maksutapahtuman määrästä;
3) tieto perityistä kuluista.
Osapuolet voivat sopia myös, että palve-

luntarjoajan on toteutettuaan useita saman-
kaltaisia maksutapahtumia samalle maksun-
saajalle annettava 2 momentin 2 ja 3 koh-
dassa säädettyjen tietojen sijasta vain tieto
kyseisten maksutapahtumien ja perittyjen ku-
lujen yhteismääristä.

Jos pienmaksuväline on ominaisuuksiltaan
sellainen, että sitä käytettäessä käyttäjän hen-
kilöllisyys ei tule ilmi, tai jos palveluntarjoaja
ei muuten teknisistä syistä voi antaa 2 ja 3
momentissa tarkoitettuja tietoja, osapuolet
voivat sopia, ettei palveluntarjoajalla ole vel-
vollisuutta antaa niitä. Maksupalvelun käyttä-
jällä on kuitenkin oltava mahdollisuus tarkis-
taa pienmaksuvälineelle tallennettujen varo-
jen määrä.

Palveluntarjoajan velvollisuus antaa tietoja
erillistä maksutapahtumaa koskevasta

sopimuksesta

22 §

Ennakkotiedot erillistä maksutapahtumaa
koskevasta sopimuksesta

Jos maksupalvelusta ei ole tehty puitesopi-
musta, palveluntarjoajan on annettava maksu-
palvelun käyttäjälle 12 §:n 2, 5 ja 7 kohdassa
tarkoitetut tiedot ennen kuin erillistä maksu-
tapahtumaa koskeva sopimus tai tarjous tulee
maksupalvelun käyttäjää sitovaksi. Jos mak-
sutapahtumassa suoritetaan valuutanmuunto,

maksajalle on lisäksi ilmoitettava valuutan
vaihto- tai viitekurssi. Palveluntarjoajan on
annettava maksupalvelun käyttäjälle myös
muut 11—15 §:ssä säädetyt tiedot, jos ne
ovat maksupalvelun käyttämisen kannalta
tarpeellisia tai niillä on merkitystä maksuta-
pahtuman toteuttamisessa.

Palveluntarjoajan on toimitettava 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot maksupalvelun
käyttäjälle tai asetettava ne hänen helposti
saataville. Maksupalvelun käyttäjän pyyn-
nöstä palveluntarjoajan on toimitettava tiedot
kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla.

Jos sopimus maksupalvelun käyttäjän
pyynnöstä tehdään sellaisella etäviestimellä,
jota käytettäessä tietoja ei voida antaa 1 ja
2 momentissa tarkoitetulla tavalla ennen so-
pimuksen tekemistä, tiedot on annettava
maksupalvelun käyttäjälle viipymättä maksu-
tapahtuman toteuttamisen jälkeen.

Palveluntarjoajan velvollisuus antaa tietoja
erillisestä maksutapahtumasta

23 §

Maksajalle erillisen maksutoimeksiannon
vastaanottamisen jälkeen annettavat tiedot

Maksajan palveluntarjoajan on vastaan-
otettuaan erillistä maksutapahtumaa koske-
van maksutoimeksiannon välittömästi annet-
tava maksajalle seuraavat tiedot:

1) tieto, jonka avulla maksaja voi tunnistaa
maksutapahtuman, ja, jos mahdollista, tieto
maksunsaajasta;

2) tieto maksutapahtuman määrästä mak-
sutoimeksiannossa tarkoitetussa valuutassa;

3) tieto mahdollisessa valuutanmuunnossa
käytetystä vaihto- tai viitekurssista, jos se
poikkeaa 22 §:n 1 momentin nojalla ilmoite-
tusta, ja tieto maksutapahtuman määrästä va-
luutanmuunnon jälkeen;

4) tieto maksajalta perittävien kulujen
määrästä sekä, jos mahdollista, kulujen erit-
tely;

5) tieto maksutoimeksiannon vastaanotto-
päivästä.

Palveluntarjoajan on toimitettava tiedot
maksajalle tai asetettava ne hänen helposti
saataville. Maksajan pyynnöstä palveluntar-
joajan on toimitettava tiedot kirjallisesti tai
muulla pysyvällä tavalla.
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24 §

Toteutetusta erillisestä maksutapahtumasta
maksunsaajalle annettavat tiedot

Maksunsaajan palveluntarjoajan on välittö-
mästi toteutettuaan erillisen maksutapahtu-
man annettava maksunsaajalle seuraavat tie-
dot:

1) tieto, jonka avulla maksunsaaja voi tun-
nistaa maksutapahtuman ja, jos mahdollista,
maksajan;

2) maksutapahtuman yhteydessä siirretyt
tiedot;

3) tieto maksutapahtuman määrästä siinä
valuutassa, jossa varat ovat maksunsaajan
käytettävissä;

4) tieto mahdollisessa valuutanmuunnossa
käytetystä vaihtokurssista ja tieto maksuta-
pahtuman määrästä ennen valuutanmuuntoa;

5) tieto maksunsaajalta perittävien kulujen
määrästä sekä, jos mahdollista, kulujen erit-
tely;

6) tieto päivästä, jolloin maksutapahtuman
rahamäärä on ollut maksunsaajan saatavilla.

Palveluntarjoajan on toimitettava tiedot
maksunsaajalle tai asetettava ne hänen hel-
posti saataville. Maksunsaajan pyynnöstä pal-
veluntarjoajan on toimitettava tiedot kirjalli-
sesti tai muulla pysyvällä tavalla.

25 §

Poikkeus velvollisuudesta antaa erillistä
maksutapahtumaa koskevat tiedot

Jos erillistä maksutapahtumaa koskeva
maksutoimeksianto annetaan puitesopimuk-
sen piiriin kuuluvalla maksuvälineellä, palve-
luntarjoajan ei tarvitse antaa sellaisia
22—24 §:ssä tarkoitettuja tietoja, jotka mak-
supalvelun käyttäjä saa puitesopimuksen pe-
rusteella omalta palveluntarjoajaltaan.

Muita palveluntarjoajan tiedonantovelvolli-
suutta koskevia säännöksiä

26 §

Tietojen antamisesta sekä oikaisu- ja varotoi-
mista perittävät kulut

Palveluntarjoaja ei saa periä maksupalve-

lun käyttäjältä kuluja tässä laissa tarkoitettu-
jen tietojen antamisesta eikä oikaisu- ja varo-
toimista, ellei 40 §:n 6 momentista, 42 §:n
3 momentista, 66 §:n 3 momentista tai 68 §:n
2 momentista muuta johdu.

Jos maksupalvelun käyttäjälle annetaan hä-
nen pyynnöstään muita kuin tässä luvussa
tarkoitettuja tietoja tai tietoja annetaan use-
ammin kuin tämän luvun nojalla on annet-
tava, osapuolet voivat kuitenkin sopia maksu-
palvelun käyttäjältä perittävistä kuluista. Pe-
rittävistä kuluista voidaan sopia myös, jos
tässä luvussa tarkoitettuja tietoja maksupal-
velun käyttäjän pyynnöstä annetaan muulla
kuin puitesopimuksessa sovitulla tavalla. Pe-
rittävien kulujen on oltava asianmukaiset ei-
vätkä ne saa ylittää palveluntarjoajan tosiasi-
allisia kustannuksia.

27 §

Muualla laissa säädetty velvollisuus antaa
tietoja

Sen lisäksi, mitä tässä laissa säädetään vel-
vollisuudesta antaa tietoja, palveluntarjoajan
on noudatettava, mitä muualla laissa sääde-
tään tietojen antamisesta.

Jos kyse on rahoituspalvelujen ja rahoitus-
välineiden etämyyntiä koskevan kuluttajan-
suojalain (38/1978) 6 a luvussa tarkoitetusta
etämyynnistä, maksupalvelua tarjottaessa ei
kuitenkaan sovelleta mainitun luvun 6 §:ää,
7 §:n 1 ja 2 kohtaa, 8 §:n 3, 4, 6 ja 7 kohtaa
eikä 9 §:n 1 kohtaa.

Valuutanmuuntoon ja maksuvälineen käyttä-
miseen liittyvä tiedonantovelvollisuus

28 §

Valuutan muuntaminen

Jos maksunsaaja tarjoaa maksajalle valuu-
tan muuntamista ennen maksutapahtuman
käynnistämistä tai jos muu kuin maksunsaaja
tarjoaa valuutan muuntamista myyntipai-
kassa, maksajalle on ilmoitettava valuutan
muuntamisesta aiheutuvat kulut ja käytettävä
vaihtokurssi ennen maksutapahtuman käyn-
nistämistä.
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29 §

Maksuvälineen käyttämisestä johtuvat lisäku-
lut tai alennukset

Jos maksunsaaja pyytää maksajalta mak-
sua tietyn maksuvälineen käyttämisestä tai
tarjoaa alennusta sen vuoksi, että tiettyä mak-
suvälinettä käytetään, maksunsaajan on il-
moitettava tästä maksajalle ennen maksuta-
pahtuman käynnistämistä.

Jos palveluntarjoaja tai muu taho pyytää
maksupalvelun käyttäjältä maksua tietyn
maksuvälineen käyttämisestä, palveluntarjo-
ajan tai muun tahon on ilmoitettava maksusta
maksupalvelun käyttäjälle ennen maksuta-
pahtuman käynnistämistä.

3 luku

Puitesopimuksen muuttaminen ja
päättäminen

Puitesopimuksen muuttaminen

30 §

Puitesopimuksen muuttaminen palveluntarjo-
ajan aloitteesta

Jos palveluntarjoaja ehdottaa muutoksia
puitesopimukseen, ehdotus on toimitettava
maksupalvelun käyttäjälle kirjallisesti tai
muulla pysyvällä tavalla vähintään kaksi kuu-
kautta ennen muutosten ehdotettua voimaan-
tulopäivää. Palveluntarjoajan on vastaavasti
ilmoitettava maksupalvelun käyttäjälle, jos
muissa tiedoissa, jotka palveluntarjoajan on
11—15 §:n mukaisesti annettava, tapahtuu
muutoksia.

Jos puitesopimukseen sisältyy ehto, jonka
mukaan maksupalvelun käyttäjän katsotaan
hyväksyneen palveluntarjoajan ehdottamat
sopimusehtojen muutokset, jollei hän muu-
tosten ehdotettuun voimaantulopäivään men-
nessä vastusta niitä, maksupalvelun käyttäjää
on muutosehdotuksessa muistutettava hänen
oikeudestaan vastustaa muutoksia. Maksupal-
velun käyttäjällä on muutosten ehdotettuun
voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa

puitesopimus päättyväksi heti. Muutosehdo-
tuksessa on mainittava tästä oikeudesta.

31 §

Pienmaksuvälinettä koskevan puitesopimuk-
sen muuttaminen

Maksupalvelun käyttäjä ja palveluntarjoaja
voivat sopia, että palveluntarjoaja voi ehdot-
taa muutoksia pienmaksuvälinettä koskevaan
puitesopimukseen muullakin kuin pysyvällä
tavalla.

32 §

Koron ja valuutan vaihtokurssin muutokset

Koron ja valuutan vaihtokurssin muutoksia
voidaan soveltaa välittömästi ilman ennak-
koilmoitusta, jos tällaisesta oikeudesta on
sovittu puitesopimuksessa ja jos muutokset
perustuvat sellaiseen viitekorkoon tai -kurs-
siin, jonka määrityspäivästä ja indeksistä tai
muusta laskentaperusteesta on sovittu puite-
sopimuksessa. Maksupalvelun käyttäjälle
edullisia koron ja valuutan vaihtokurssin
muutoksia voidaan aina soveltaa välittömästi
ilman ennakkoilmoitusta.

Osapuolet voivat puitesopimuksessa sopia,
että koron muutoksia koskevat tiedot toimite-
taan tai asetetaan saataville tietyllä tavalla tai
tietyin määräajoin. Jos puitesopimuksessa ei
ole sovittu, millä tavalla ja kuinka usein ko-
ron muutoksia koskevat tiedot annetaan, pal-
veluntarjoajan on toimitettava tiedot kirjalli-
sesti tai muulla pysyvällä tavalla niin pian
kuin mahdollista.

33 §

Viitekorko ja viitekurssi sekä koron ja
vaihtokurssin muutokset

Sovellettavan koron perustana käytettävän
viitekoron on oltava julkisesti saatavilla.

Valuutanmuunnon yhteydessä sovelletta-
van vaihtokurssin perustana käytettävän vii-
tekurssin on oltava julkisesti saatavilla.

Koron ja vaihtokurssin muutokset on to-
teutettava tasapuolisesti ja maksupalvelun
käyttäjiä syrjimättömällä tavalla.
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Puitesopimuksen päättäminen

34 §

Maksupalvelun käyttäjän oikeus irtisanoa
puitesopimus

Maksupalvelun käyttäjä saa milloin ta-
hansa sopimussuhteen aikana irtisanoa sekä
toistaiseksi voimassa olevan että määräaikai-
sen puitesopimuksen heti päättyväksi, jollei-
vät osapuolet ole sopineet irtisanomisajasta.
Maksupalvelun käyttäjän irtisanomisaikaa ei
saa sopia kuukautta pitemmäksi.

35 §

Palveluntarjoajan oikeus irtisanoa
puitesopimus

Palveluntarjoaja saa irtisanoa toistaiseksi
voimassa olevan puitesopimuksen puitesopi-
muksessa sovituin ehdoin. Palveluntarjoajan
irtisanomisaikaa ei saa sopia kahta kuukautta
lyhyemmäksi.

Palveluntarjoajan on toimitettava irtisano-
misilmoitus maksupalvelun käyttäjälle kirjal-
lisesti tai muulla pysyvällä tavalla.

36 §

Irtisanomistilanteessa perittävät kulut

Palveluntarjoaja ei saa periä maksupalve-
lun käyttäjältä maksua puitesopimuksen irti-
sanomisesta.

Maksupalvelun käyttäjän on maksettava
maksupalveluista säännöllisesti perittävät ku-
lut vain siltä osin kuin ne kohdistuvat puite-
sopimuksen irtisanomisen voimaantuloa edel-
tävään aikaan. Jos maksupalvelun käyttäjä on
maksanut tällaisia kuluja ennakolta, palvelun-
tarjoajan on palautettava ne siltä osin kuin ne
kohdistuvat irtisanomisen voimaantulon jäl-
keiseen aikaan.

37 §

Puitesopimuksen purkaminen

Maksupalvelun käyttäjällä on oikeus pur-
kaa puitesopimus, jos palveluntarjoaja on

olennaisesti rikkonut sopimukseen perustuvia
velvoitteitaan.

Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa puite-
sopimus, jos maksupalvelun käyttäjä on olen-
naisesti rikkonut sopimukseen perustuvia vel-
voitteitaan. Peruspankkipalvelua koskevan
puitesopimuksen purkamisessa on kuitenkin
soveltuvin osin otettava huomioon, mitä luot-
tolaitostoiminnasta annetun lain 134 §:ssä
säädetään.

Palveluntarjoajan on toimitettava ilmoitus
sopimuksen purkamisesta maksupalvelun
käyttäjälle kirjallisesti tai muulla pysyvällä
tavalla. Jos siitä, että palveluntarjoaja purkaa
sopimuksen, seuraa maksuvälineen käytön
estäminen, palveluntarjoajan ilmoitusvelvol-
lisuudesta on lisäksi voimassa, mitä 57 §:n
2 ja 3 momentissa säädetään.

4 luku

Maksutapahtuman käynnistäminen ja
toteuttaminen

38 §

Maksajan suostumus maksutapahtuman
toteuttamiseen

Maksutapahtuma saadaan toteuttaa vain
maksajan suostumuksella. Maksutapahtumaa
pidetään oikeudettomana, jollei maksaja ole
antanut siihen suostumustaan sovitulla ta-
valla.

Maksaja voi peruuttaa suostumuksensa
40 §:ssä tarkoitettuun ajankohtaan saakka.

39 §

Maksutoimeksiannon vastaanottohetki

Maksutoimeksianto katsotaan vastaanote-
tuksi, kun maksajan palveluntarjoaja on vas-
taanottanut sen.

Jos maksutapahtuman käynnistävä maksu-
palvelun käyttäjä ja hänen palveluntarjoa-
jansa ovat sopineet, että maksutoimeksiannon
toteuttaminen aloitetaan tiettynä päivänä tai
tietyn ajan kuluttua taikka sinä päivänä, jona
maksaja on asettanut varat palveluntarjoajan
saataville, 47 §:ssä tarkoitettuna maksutoi-
meksiannon vastaanottohetkenä pidetään kui-
tenkin kyseistä päivää.
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Jos 1 tai 2 momentissa tarkoitettu ajan-
kohta ei ole maksajan palveluntarjoajan työ-
päivä, palveluntarjoajan katsotaan vastaanot-
taneen maksutoimeksiannon seuraavana työ-
päivänä. Maksajan palveluntarjoaja voi 1 mo-
mentissa tarkoitetussa tapauksessa asettaa lä-
helle työpäivänsä päättymistä aikarajan,
jonka jälkeen saapunut toimeksianto katso-
taan vastaanotetuksi seuraavana työpäivänä.

40 §

Maksutoimeksiannon peruuttaminen

Maksupalvelun käyttäjä ei voi peruuttaa
maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun maksa-
jan palveluntarjoaja on vastaanottanut sen,
jollei 2—4 momentista muuta johdu.

Jos maksupalvelun käyttäjä ja hänen palve-
luntarjoajansa ovat sopineet maksutoimeksi-
annon toteuttamisen aloittamisesta tiettynä
päivänä tai tietyn ajan kuluttua taikka sinä
päivänä, jona maksaja on asettanut varat pal-
veluntarjoajan saataville, maksupalvelun
käyttäjä voi peruuttaa toimeksiannon viimeis-
tään kyseistä päivää edeltävänä työpäivänä.

Jos maksutapahtuma on maksunsaajan
käynnistämä tai hänen välityksellään käyn-
nistetty, maksaja ei voi peruuttaa maksutoi-
meksiantoa sen jälkeen, kun toimeksianto tai
maksajan suostumus maksutapahtuman to-
teuttamiseen on annettu maksunsaajalle. Suo-
raveloitusta koskevan toimeksiannon maksaja
voi kuitenkin peruuttaa viimeistään sitä päi-
vää edeltävänä työpäivänä, jona varat on
sovittu veloitettaviksi.

Edellä 1—3 momentissa tarkoitetun ajan-
kohdan jälkeen maksutoimeksianto voidaan
peruuttaa vain, jos maksupalvelun käyttäjä ja
hänen palveluntarjoajansa niin sopivat.
Edellä 3 momentissa tarkoitetussa tapaukses-
sa edellytyksenä on lisäksi, että maksunsaaja
suostuu toimeksiannon peruuttamiseen.

Jos maksutapahtuma toteutetaan eräistä ar-
vopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjär-
jestelmän ehdoista annetussa laissa
(1084/1999) tarkoitetun selvitysjärjestelmän
välityksellä, maksupalvelun käyttäjällä ei
kuitenkaan ole oikeutta peruuttaa maksutoi-
meksiantoa sen jälkeen, kun järjestelmän osa-
puoli ei järjestelmän sääntöjen mukaan saa
peruuttaa maksutoimeksiantoa.

Palveluntarjoaja saa periä maksupalvelun
käyttäjältä kulut 4 momentissa tarkoitetusta
maksutoimeksiannon peruuttamisesta, jos täl-
laisesta oikeudesta on puitesopimuksessa
sovittu. Perittävien kulujen on oltava asian-
mukaiset eivätkä ne saa ylittää palveluntarjo-
ajan tosiasiallisia kustannuksia.

41 §

Palveluntarjoajan velvollisuus toteuttaa
maksutoimeksianto

Palveluntarjoaja saa kieltäytyä toteutta-
masta maksutoimeksiantoa vain, jos puiteso-
pimuksessa sovitut ehdot maksutoimeksian-
non toteuttamiselle eivät täyty tai jos muualla
laissa niin säädetään.

42 §

Ilmoitus maksutoimeksiannon toteuttamisesta
kieltäytymisestä

Jos palveluntarjoaja kieltäytyy toteutta-
masta maksutoimeksiantoa, palveluntarjoajan
on ilmoitettava maksupalvelun käyttäjälle
kieltäytymisestä, kieltäytymisen perusteesta
sekä menettelystä, jolla kieltäytymiseen joh-
tanut virhe tai puute voidaan korjata, jollei
ilmoittamista ole muualla laissa kielletty.

Ilmoitus on toimitettava maksupalvelun
käyttäjälle tai asetettava hänen saatavilleen
sovitulla tavalla mahdollisimman pian. Ilmoi-
tus on tehtävä ennen kuin se määräaika,
jonka kuluessa maksutoimeksianto tulisi to-
teuttaa, päättyy.

Osapuolet voivat puitesopimuksessa sopia,
että palveluntarjoajalla on oikeus periä kulut
ilmoituksen tekemisestä, jos palveluntarjo-
ajalla on ollut perusteltu syy kieltäytyä to-
teuttamasta toimeksiantoa. Perittävien kulu-
jen on oltava asianmukaiset eivätkä ne saa
ylittää palveluntarjoajan tosiasiallisia kustan-
nuksia.

43 §

Pienmaksuvälineellä tehdyn maksutoimeksi-
annon peruuttaminen ja toteuttamisesta kiel-

täytyminen

Poiketen siitä, mitä 40 ja 42 §:ssä sääde-
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tään, maksupalvelun käyttäjä ja palveluntar-
joaja voivat sopia, jos maksutapahtumassa
käytetään pienmaksuvälinettä, että:

1) maksaja ei voi peruuttaa maksutoimek-
siantoa sen jälkeen, kun toimeksianto tai
maksajan suostumus maksutapahtuman to-
teuttamiseen on annettu maksunsaajalle;

2) palveluntarjoajalla ei ole velvollisuutta
ilmoittaa kieltäytyvänsä maksutoimeksiannon
toteuttamisesta, jos maksutapahtuman jäämi-
nen toteuttamatta on asiayhteyden perusteella
ilmeistä.

44 §

Yksilöivän tunnisteen käyttö

Palveluntarjoaja saa toteuttaa maksutapah-
tuman yksilöivän tunnisteen perusteella,
vaikka maksupalvelun käyttäjä olisi antanut
sen lisäksi muitakin tietoja maksutapahtuman
toteuttamiseksi.

45 §

Maksutapahtuman täysimääräisyys

Maksutapahtuman toteuttamiseen osallis-
tuvien palveluntarjoajien ja välittäjien on to-
teutettava maksutapahtuma täysimääräisenä.

Maksunsaajan palveluntarjoaja voi kuiten-
kin vähentää maksutapahtuman rahamäärästä
omat kulunsa, jos tällaisesta oikeudesta on
maksunsaajan kanssa sovittu. Tällöin maksu-
tapahtuman rahamäärä ja siitä vähennetyt ku-
lut on eriteltävä maksunsaajalle.

Jos maksutapahtuman rahamäärästä vähen-
netään muita kuin 2 momentissa tarkoitettuja
kuluja, maksajan palveluntarjoaja vastaa
siitä, että maksunsaaja saa maksajan käynnis-
tämän maksutapahtuman täysimääräisenä tai
vain 2 momentissa tarkoitetuilla kuluilla vä-
hennettynä. Sama vastuu on maksunsaajan
palveluntarjoajalla, jos maksutapahtuma on
maksunsaajan käynnistämä tai tämän välityk-
sellä käynnistetty.

46 §

Maksutapahtuman toteuttamisesta perittävät
kulut

Maksaja ja maksunsaaja vastaavat kumpi-

kin oman palveluntarjoajansa maksutapahtu-
man toteuttamisesta perimistä kuluista. Osa-
puolet voivat kuitenkin sopia kuluvastuusta
toisin, jos maksutapahtumassa suoritetaan va-
luutanmuunto.

5 luku

Maksutapahtuman toteuttamisaika ja
arvopäivä

47 §

Maksajan palveluntarjoajan noudatettava
toteuttamisaika

Maksajan palveluntarjoajan on maksettava
maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan
palveluntarjoajan tilille viimeistään maksu-
toimeksiannon vastaanottamista seuraavana
työpäivänä tai, jos maksutapahtuma on käyn-
nistetty paperilla, vastaanottamista seuraa-
vana toisena työpäivänä.

48 §

Maksunsaajan palveluntarjoajan noudatet-
tava toimittamisaika

Maksunsaajan palveluntarjoajan on toimi-
tettava maksunsaajan käynnistämää tai tämän
välityksellä käynnistettyä maksutapahtumaa
koskeva toimeksianto maksajan palveluntar-
joajalle siinä määräajassa, josta on sovittu
maksunsaajan kanssa.

49 §

Maksunsaajan palveluntarjoajan noudatet-
tava toteuttamisaika

Maksunsaajan palveluntarjoajan on mak-
settava maksutapahtuman rahamäärä mak-
sunsaajan maksutilille välittömästi saatuaan
sen tililleen. Jos maksunsaajalla ei ole palve-
luntarjoajan pitämää maksutiliä, maksunsaa-
jan palveluntarjoajan on samassa ajassa ase-
tettava maksutapahtuman rahamäärä maksun-
saajan käytettäväksi.
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50 §

Pienmaksuvälineellä tehdyn maksutapahtu-
man toteuttamisaika

Maksupalvelun käyttäjä ja palveluntarjoaja
voivat sopia, että maksutapahtuma toteute-
taan muussa kuin 47 ja 49 §:ssä säädetyssä
määräajassa, jos maksutapahtumassa käyte-
tään pienmaksuvälinettä.

51 §

Arvopäivä

Maksajan maksutililtä veloituksen arvo-
päivä saa olla aikaisintaan se päivä, jona
maksutapahtuman rahamäärä veloitetaan
maksajan maksutililtä.

Maksunsaajan maksutilin hyvityksen arvo-
päivän on oltava viimeistään se työpäivä,
jona maksutapahtuman rahamäärä maksetaan
maksunsaajan palveluntarjoajan tilille.

52 §

Käteispano maksutilille

Jos palveluntarjoajan pitämälle maksuti-
lille tehdään maksutilin valuutan määräinen
käteispano, palveluntarjoajan on asetettava
varat tilinhaltijan käytettäviksi:

1) välittömästi sen jälkeen, kun palvelun-
tarjoaja on vastaanottanut varat, jos tilinhal-
tija on kuluttaja;

2) viimeistään seuraavana työpäivänä päi-
västä, jona palvelutarjoaja on vastaanottanut
varat, jos tilinhaltija on muu kuin kuluttaja.

Edellä 1 momentissa tarkoitetussa tapauk-
sessa palveluntarjoajan on määritettävä arvo-
päiväksi viimeistään varojen vastaanotto-
päivä, jos tilinhaltija on kuluttaja. Jos tilin-
haltija on muu kuin kuluttaja, arvopäiväksi
on määritettävä viimeistään seuraava työ-
päivä päivästä, jona palveluntarjoaja on vas-
taanottanut varat.

6 luku

Maksuvälineet

53 §

Maksuvälineestä huolehtiminen

Maksuvälineen haltijan on käytettävä mak-
suvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä kos-
kevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen
on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava
maksuvälineestä ja siihen liittyvistä tunniste-
tiedoista. Maksuvälineen haltijan velvollisuus
huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä
tunnistetiedoista alkaa, kun hän vastaanottaa
ne.

Palveluntarjoajan on osaltaan varmistet-
tava, että muilla kuin maksuvälineen halti-
jalla ei ole pääsyä maksuvälineeseen liittyviin
tunnistetietoihin.

54 §

Katoamisilmoitus

Maksuvälineen haltijan on ilman aihee-
tonta viivytystä ilmoitettava palveluntarjo-
ajalle tai sen nimeämälle muulle taholle ha-
vaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta,
joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun
tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksuvälineen haltijalla on oikeus pyyn-
nöstä saada palveluntarjoajaltaan todistus
siitä, että hän on tehnyt 1 momentissa tarkoi-
tetun ilmoituksen. Todistusta on pyydettävä
18 kuukauden kuluessa ilmoituksen tekemi-
sestä.

55 §

Keinot ilmoittaa maksuvälineen katoamisesta

Palveluntarjoajan on huolehdittava siitä,
että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus
tehdä milloin tahansa palveluntarjoajalle tai
sen nimeämälle muulle taholle ilmoitus mak-
suvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeu-
dettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta
käytöstä.
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56 §

Palveluntarjoajan velvollisuus sulkea
maksuväline

Palveluntarjoajan on estettävä maksuväli-
neen käyttö, kun maksuvälineen haltija on
ilmoittanut maksuvälineen katoamisesta, jou-
tumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai
oikeudettomasta käytöstä.

57 §

Palveluntarjoajan oikeus sulkea maksuväline

Jos osapuolet ovat puitesopimuksessa niin
sopineet, palveluntarjoajalla on oikeus estää
maksuvälineen käyttö, jos:

1) maksuvälineen käytön turvallisuus on
vaarantunut;

2) on syytä epäillä, että maksuvälinettä
käytetään oikeudettomasti tai vilpillisesti; tai

3) maksuväline oikeuttaa luoton käyttöön
ja vaara siitä, että luoton maksamisesta vas-
tuussa oleva maksupalvelun käyttäjä ei ky-
kene täyttämään maksuvelvoitteitaan, on
huomattavasti kohonnut.

Palveluntarjoajan on ilmoitettava maksu-
välineen käytön estämisestä ja sen syistä
maksuvälineen haltijalle sovitulla tavalla etu-
käteen. Ilmoitus voidaan kuitenkin tehdä vä-
littömästi maksuvälineen käytön estämisen
jälkeen, jos tämä on vahinkojen estämiseksi
tai rajoittamiseksi perusteltua.

Ilmoitusta ei saa tehdä, jos ilmoituksen
tekeminen vaarantaisi maksupalvelujen luo-
tettavuuden tai turvallisuuden tai jos sen te-
keminen on muualla laissa kielletty.

58 §

Maksuvälineen käyttömahdollisuuden palaut-
taminen

Palveluntarjoajan on palautettava maksu-
välineen käyttömahdollisuus tai korvattava
maksuväline uudella mahdollisimman pian
sen jälkeen, kun maksuvälineen käytön estä-
miselle ei enää ole perustetta.

Palveluntarjoajan on huolehdittava siitä,
että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus
pyytää milloin tahansa palveluntarjoajalta
maksuvälineen käyttömahdollisuuden palaut-
tamista.

59 §

Maksuvälineen toimittaminen

Palveluntarjoaja saa toimittaa maksupalve-
lun käyttäjälle maksuvälineen ilman nimen-
omaista pyyntöä vain, jos aikaisemmin an-
nettu maksuväline on korvattava uudella.

60 §

Maksu tai alennus maksuvälineen
käyttämisestä

Palveluntarjoaja ei saa estää maksunsaajaa
pyytämästä maksajalta maksua maksuväli-
neen käyttämisestä eikä tarjoamasta alen-
nusta sen vuoksi, että maksuvälinettä käyte-
tään.

Maksunsaajan maksuvälineen käyttämi-
sestä perimän maksun on oltava asianmukai-
nen eikä se saa ylittää maksunsaajalle aiheu-
tuvia tosiasiallisia kustannuksia.

61 §

Pienmaksuvälineen katoaminen

Jos pienmaksuvälineen käyttöä ei sen omi-
naisuuksien vuoksi voida estää, maksupalve-
lun käyttäjä ja palveluntarjoaja voivat sopia,
ettei pienmaksuvälinettä koskevaan sopimuk-
seen sovelleta, mitä 54—56 §:ssä säädetään.

7 luku

Vastuu ja maksupalautus

Vastuusäännökset

62 §

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuväli-
neen oikeudettomasta käytöstä

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt
maksuvälinettä koskevan sopimuksen palve-
luntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen oi-
keudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän tai muu maksuvälineen haltija on
luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oi-
keudettomalle;

2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen
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oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton
käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvä-
lineen haltija on huolimattomuudesta laimin-
lyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvolli-
suutensa; taikka

3) hän tai muu maksuvälineen haltija on
laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä il-
moittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeä-
mälle muulle taholle havaitsemastaan maksu-
välineen katoamisesta, joutumisesta oikeu-
dettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta
käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvä-
lineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin
2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on
enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovel-
leta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu
maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti
tai törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksu-
välineen oikeudettomasta käytöstä:

1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käy-
tetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai
sen nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu
maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oi-
keudettomasti toisen haltuun tai oikeudetto-
masta käytöstä;

2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt
huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla
on mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 koh-
dassa tarkoitettu ilmoitus; tai

3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä
käytettäessä asianmukaisesti varmistunut
maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa
maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos
hän tai muu maksuvälineen haltija on tahal-
laan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut
muuten petollisesti.

63 §

Palveluntarjoajan vastuu oikeudettomasta
maksutapahtumasta

Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeu-
dettomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, palve-
luntarjoajan, jonka asiakkaan varoja on käy-
tetty maksutapahtuman toteuttamiseen, on
välittömästi palautettava maksutapahtuman
rahamäärä asiakkaalleen tai palautettava tä-

män maksutili siihen tilaan, jossa se olisi
ollut ilman veloitusta.

64 §

Vastuu maksajan käynnistämästä toteutta-
matta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta

maksutapahtumasta

Jos maksajan käynnistämä maksutapah-
tuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteu-
tettu virheellisesti, maksajan palveluntarjo-
ajan on ilman aiheetonta viivytystä palautet-
tava maksutapahtuman rahamäärä maksajalle
tai palautettava maksajan maksutili siihen ti-
laan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta.

Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole,
jos maksajan palveluntarjoaja voi osoittaa
maksunsaajan palveluntarjoajan vastaanotta-
neen maksutapahtuman rahamäärän 47 §:n
mukaisessa määräajassa. Maksunsaajan pal-
veluntarjoajan on tällöin välittömästi makset-
tava maksutapahtuman rahamäärä maksun-
saajan maksutilille tai, jollei maksunsaaja
käytä maksutiliä, asetettava maksutapahtu-
man rahamäärä hänen käytettäväkseen.

65 §

Vastuu maksunsaajan käynnistämästä tai hä-
nen välityksellään käynnistetystä toteutta-
matta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta

maksutapahtumasta

Jos maksunsaajan käynnistämä tai hänen
välityksellään käynnistetty maksutapahtuma
on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu
virheellisesti, maksajan palveluntarjoajan on
ilman aiheetonta viivytystä palautettava mak-
sutapahtuman rahamäärä maksajalle tai pa-
lautettava maksajan maksutili siihen tilaan,
jossa se olisi ollut ilman veloitusta.

Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole,
jos maksutapahtuman toteuttamatta jääminen
tai virheellinen toteuttaminen johtuu siitä,
että maksunsaajan palveluntarjoaja on lai-
minlyönyt 48 tai 49 §:n mukaisia velvolli-
suuksiaan.

66 §

Maksutapahtuman jäljittäminen

Jos maksajan käynnistämä maksutapah-
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tuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteu-
tettu virheellisesti, maksajan palveluntarjo-
ajan on maksajan pyynnöstä ryhdyttävä välit-
tömästi jäljittämään maksutapahtumaa. Jäljit-
tämisen tuloksista on ilmoitettava maksajalle.

Jos maksunsaajan käynnistämä tai hänen
välityksellään käynnistetty maksutapahtuma
on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu
virheellisesti, maksunsaajan palveluntarjo-
ajan on ryhdyttävä maksunsaajan pyynnöstä
välittömästi jäljittämään maksutapahtumaa.
Jäljittämisen tuloksista on ilmoitettava mak-
sunsaajalle.

Palveluntarjoaja saa periä maksupalvelun
käyttäjältä kulut, jotka se joutuu jäljittämisen
johdosta suorittamaan sellaiselle maksutapah-
tuman toteuttamiseen osallistuneelle maksa-
jan tai maksunsaajan palveluntarjoajalle, joka
sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella.
Kulujen periminen edellyttää, että tällaisesta
oikeudesta on sovittu puitesopimuksessa tai
että palveluntarjoaja on maksupalvelun käyt-
täjän pyydettyä maksutapahtuman jäljittä-
mistä ilmoittanut tälle kuluvastuusta ja mak-
supalvelun käyttäjä on tämän jälkeen hyväk-
synyt jäljittämisen aloittamisen.

67 §

Velvollisuus palauttaa kulut ja korvata korko

Jos maksutapahtuma on jäänyt toteutta-
matta tai se on toteutettu virheellisesti, mak-
supalvelun käyttäjällä on oikeus saada palve-
luntarjoajaltaan takaisin kulut, jotka häneltä
on peritty maksutapahtumasta. Lisäksi mak-
supalvelun käyttäjällä on oikeus saada palve-
luntarjoajaltaan korvaus korosta, jonka hän
joutuu suorittamaan tai joka häneltä jää saa-
matta maksutapahtuman toteuttamatta jäämi-
sen tai virheellisen toteuttamisen vuoksi.

68 §

Virheellinen yksilöivä tunniste

Palveluntarjoaja ei ole 64—67 §:n mukai-
sesti vastuussa toteuttamatta jääneestä tai vir-
heellisesti toteutetusta maksutapahtumasta,

jos syynä on se, että maksupalvelun käyttäjän
antama yksilöivä tunniste on virheellinen.

Maksajan palveluntarjoajan on 1 momen-
tissa tarkoitetussa tilanteessa kuitenkin koh-
tuullisin toimenpitein pyrittävä saamaan vir-
heellisesti toteutetun maksutapahtuman varat
takaisin. Palveluntarjoaja saa periä maksupal-
velun käyttäjältä kulut maksutapahtuman va-
rojen takaisin hankkimisesta, jos tällaisesta
oikeudesta on sovittu puitesopimuksessa. Pe-
rittävien kulujen on oltava asianmukaiset ei-
vätkä ne saa ylittää palveluntarjoajan tosiasi-
allisia kustannuksia.

69 §

Vahingonkorvaus

Palveluntarjoaja on velvollinen korvaa-
maan vahingon, joka sen tämän lain tai sopi-
muksen vastaisesta menettelystä on aiheutu-
nut maksupalvelun käyttäjälle.

Maksupalvelun käyttäjälle aiheutuneen vä-
lillisen vahingon palveluntarjoaja on kuiten-
kin velvollinen korvaamaan vain, jos vahinko
johtuu huolimattomuudesta palveluntarjoajan
puolella.

Välillisenä vahinkona pidetään:
1) tulon menetystä, joka maksupalvelun

käyttäjälle aiheutuu palveluntarjoajan vir-
heellisen menettelyn tai siitä johtuvien toi-
menpiteiden vuoksi;

2) vahinkoa, joka johtuu muuhun sopimuk-
seen perustuvasta velvoitteesta; ja

3) muuta samankaltaista, vaikeasti enna-
koitavaa vahinkoa.

Jos 2 momentissa tarkoitettua vahinkoa ai-
heutuu muunlaisen vahingon rajoittamisesta,
sitä ei kuitenkaan tältä osin pidetä välillisenä
vahinkona.

Palveluntarjoajan vastuu maksutoimeksi-
annon toteuttamisessa tapahtuneella virheellä
tai laiminlyönnillä aiheutetusta välillisestä
vahingosta voidaan sopimuksella sulkea pois
tai sitä voidaan rajoittaa. Palveluntarjoaja ei
voi vedota vastuunrajoitusehtoon, jos palve-
luntarjoaja tai joku, jonka menettelystä se
vastaa, on aiheuttanut vahingon tahallisesti
tai törkeästä huolimattomuudesta.
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70 §

Ilmoitus oikeudettomasta, toteuttamatta jää-
neestä tai virheellisesti toteutetusta maksuta-

pahtumasta

Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta
saada palveluntarjoajalta maksutapahtuman
rahamäärän palautusta tai muuta hyvitystä si-
ten kuin tässä luvussa säädetään, jollei hän
ilmoita palveluntarjoajalle oikeudettomasta,
toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteu-
tetusta maksutapahtumasta ilman aiheetonta
viivytystä sen havaittuaan ja 13 kuukauden
kuluessa maksutapahtuman rahamäärän ve-
loittamisesta maksutililtään tai hyvittämisestä
maksutililleen. Viimeksi mainittua määräai-
kaa ei sovelleta, jos palveluntarjoaja ei ole
antanut maksupalvelun käyttäjälle maksuta-
pahtumaa koskevia tietoja siten kuin 2 lu-
vussa säädetään.

71 §

Virheilmoitus muissa tapauksissa

Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta
saada palveluntarjoajalta korvausta vahin-
gosta, joka on aiheutunut muusta kuin 70
§:ssä tarkoitetusta virheestä, jollei hän il-
moita virheestä palveluntarjoajalle kohtuulli-
sessa ajassa siitä, kun hän havaitsi virheen tai
hänen olisi pitänyt se havaita. Maksupalvelun
käyttäjällä on tämän pykälän estämättä oi-
keus korvaukseen, jos palveluntarjoaja on
menetellyt törkeän huolimattomasti tai kun-
nianvastaisesti ja arvottomasti.

72 §

Todistustaakka

Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää anta-
neensa suostumuksensa maksutapahtuman
toteuttamiseen, hänen palveluntarjoajansa on
osoitettava, että suostumus on annettu sovi-
tulla tavalla. Jos maksupalvelun käyttäjä väit-
tää, että maksutapahtuma on toteutettu vir-
heellisesti, palveluntarjoajan on osoitettava,
että maksutapahtuma on kirjattu ja merkitty
tileille oikein ja ettei maksutapahtuman käsit-
telyyn ole vaikuttanut tekninen vika tai muu
häiriö.

Se seikka, että palveluntarjoaja voi näyttää,
että suostumus maksutapahtuman toteuttami-
seen on annettu maksuvälineellä, ei välttä-
mättä yksin riitä osoittamaan, että maksuväli-
neen haltija on antanut suostumuksensa mak-
sutapahtuman toteuttamiseen, toiminut petol-
lisesti taikka laiminlyönyt tahallisesti tai tör-
keän huolimattomasti 53 ja 54 §:ssä säädet-
tyjä velvollisuuksiaan.

73 §

Muut oikeudet

Mitä 63—67 ja 69 §:ssä säädetään, ei ra-
joita maksupalvelun käyttäjän lakiin tai sopi-
mukseen perustuvia muita oikeuksia.

74 §

Palveluntarjoajan takautumisoikeus

Jos palveluntarjoaja on 64, 65 tai 67 §:n
nojalla joutunut vastuuseen maksupalvelun
käyttäjälle sellaisesta virheestä, joka johtuu
toisesta maksutapahtuman toteuttamiseen
osallistuvasta palveluntarjoajasta tai välittä-
jästä, palveluntarjoajalla on oikeus saada suo-
rittamansa palautus tai hyvitys kyseiseltä pal-
veluntarjoajalta tai välittäjältä.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei rajoita
palveluntarjoajan lakiin tai sopimukseen pe-
rustuvia muita oikeuksia.

75 §

Ylivoimainen este

Edellä tässä luvussa säädettyä vastuuta ei
synny, jos se, jota vaaditaan vastuuseen, voi
osoittaa, että sille kuuluvan velvoitteen täyt-
tämisen on estänyt sellainen epätavallinen ja
ennalta-arvaamaton syy, johon se ei ole voi-
nut vaikuttaa ja jonka seurauksia se ei kaik-
kea huolellisuutta noudattaen olisi voinut
välttää.

Palveluntarjoaja ei ole tässä luvussa sääde-
tyn mukaisesti vastuussa myöskään, jos tässä
laissa säädettyjen tai sopimukseen perustu-
vien velvoitteiden täyttäminen olisi vastoin
muualla laissa säädettyjä palveluntarjoajan
velvollisuuksia.
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76 §

Vahingon rajoittaminen ja vahingonkorvauk-
sen sovittelu

Vahinkoa kärsivän maksupalvelun käyttä-
jän on ryhdyttävä kohtuullisiin toimenpitei-
siin vahinkonsa rajoittamiseksi. Jos hän lai-
minlyö tämän, hän saa itse kärsiä vastaavan
osan vahingosta.

Lain tai sopimuksen vastaisen menettelyn
perusteella suoritettavaa vahingonkorvausta
voidaan sovitella, jos se on kohtuuton ottaen
huomioon rikkomuksen syy, maksupalvelun
käyttäjän mahdollinen myötävaikutus vahin-
koon, maksupalvelusta suoritettava vastike,
palveluntarjoajan mahdollisuudet ennakoida
ja estää vahingon syntyminen sekä muut olo-
suhteet.

77 §

Vastuusta sopiminen käytettäessä pienmaksu-
välinettä

Jos pienmaksuvälineen käyttöä ei sen omi-
naisuuksien vuoksi voida estää, maksupalve-
lun käyttäjä ja palveluntarjoaja voivat sopia,
ettei pienmaksuvälinettä koskevaan sopimuk-
seen sovelleta, mitä 62 §:n 3 momentin 1 ja 2
kohdassa säädetään.

Jos pienmaksuväline on ominaisuuksiltaan
sellainen, että sitä käytettäessä käyttäjän hen-
kilöllisyys ei tule ilmi, tai jos palveluntarjoaja
ei voi muista pienmaksuvälineen ominai-
suuksiin liittyvistä syistä osoittaa, että pien-
maksuvälineen haltija on antanut suostumuk-
sensa maksutapahtuman toteuttamiseen, osa-
puolet voivat sopia, ettei pienmaksuvälinettä
koskevaan sopimukseen sovelleta, mitä
62 §:n 1 ja 2 momentissa ja 3 momentin 3
kohdassa sekä 63 ja 72 §:ssä säädetään.

78 §

Vastuusta käytettäessä sähköistä rahaa

Mitä 62 ja 63 §:ssä säädetään, ei sovelleta

luottolaitostoiminnasta annetun lain 6 §:n
1 momentissa tarkoitettuun sähköiseen ra-
haan, jos palveluntarjoajalla ei ole mahdolli-
suutta estää tilin tai maksuvälineen käyttöä.

Maksupalautus

79 §

Maksupalautuksen edellytykset

Maksajan palveluntarjoajan on maksajan
pyynnöstä palautettava maksunsaajan käyn-
nistämän tai maksunsaajan välityksellä käyn-
nistetyn maksutapahtuman rahamäärä koko-
naisuudessaan maksajalle, jos maksutapahtu-
man rahamäärä:

1) ei täsmällisesti ilmene maksajan anta-
massa suostumuksessa; ja

2) on suurempi kuin maksaja on kohtuu-
della voinut odottaa ottaen huomioon hänen
aikaisempi kulutuskäyttäytymisensä, puiteso-
pimuksen ehdot sekä muut olosuhteet.

Maksaja ja hänen palveluntarjoajansa voi-
vat puitesopimuksessa sopia, ettei maksajalla
ole suoraveloituksessa oikeutta maksupalau-
tukseen, jos maksaja on antanut suostumuk-
sensa maksutapahtuman toteuttamiseen pal-
veluntarjoajalleen ja palveluntarjoaja tai
maksunsaaja on ilmoittanut hänelle maksuta-
pahtuman veloittamisesta sovitulla tavalla vä-
hintään neljä viikkoa ennen eräpäivää.

80 §

Palautuspyynnön määräaika ja käsittely

Maksajan on pyydettävä maksupalautusta
palveluntarjoajalta kahdeksan viikon kulu-
essa maksutapahtuman rahamäärän veloitta-
misesta.

Palveluntarjoajan on kymmenen työpäivän
kuluessa palautuspyynnön vastaanottamisesta
palautettava maksutapahtuman rahamäärä ko-
konaisuudessaan maksajalle. Jos palveluntar-
joaja kieltäytyy palauttamasta maksutapahtu-
man rahamäärää, sen on ilmoitettava kieltäy-
tymisen perusteet sekä ne viranomaiset ja
muut vastaavat elimet, joiden käsiteltäväksi
maksaja voi saattaa asian.
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8 luku

Maksun sivullissitovuus ja oikea-aikaisuus

81 §

Maksun sitovuus sivullisiin nähden

Maksu sitoo maksajan velkojia ja muita
sivullisia, kun maksunsaajan palveluntarjoaja
on saanut tarvittavat tiedot maksutapahtuman
rahamäärän maksamiseksi maksunsaajan
maksutilille ja:

1) maksutapahtuman rahamäärä on mak-
settu maksunsaajan palveluntarjoajan tilille;
tai

2) maksunsaajan palveluntarjoajan asetta-
mat maksutapahtuman katetta koskevat ehdot
ovat muutoin täyttyneet.

Maksu sitoo sivullisia kuitenkin aina, kun
maksutapahtuman rahamäärä on maksettu
maksunsaajan maksutilille.

82 §

Maksajan vapautuminen suoritusvelvoittees-
taan maksunsaajaan nähden

Maksajan katsotaan täyttäneen suoritusvel-
voitteensa maksunsaajalle maksutapahtuman
rahamäärällä silloin, kun maksu sitoo 81 §:n
nojalla sivullisia, jollei toisin säädetä tai mak-
sajan ja maksunsaajan välisestä sopimuksesta
tai omaksumasta käytännöstä taikka kauppa-
tavasta tai muusta tavasta, jota on pidettävä
maksajaa ja maksunsaajaa sitovana, johdu
muuta.

9 luku

Valvonta

83 §

Valvontaviranomaiset

Finanssivalvonta valvoo tämän lain nou-
dattamista valvottaviensa osalta. Myös kulut-
taja-asiamies valvoo tämän lain noudatta-

mista silloin, kun maksupalvelun käyttäjä on
kuluttaja.

Finanssivalvonnan ja kuluttaja-asiamiehen
on oltava tarkoituksenmukaisessa yhteis-
työssä keskenään. Niiden on valvontatehtä-
vää hoitaessaan toimittava tarvittaessa yhteis-
työssä Viestintäviraston kanssa.

Palveluntarjoaja on velvollinen luovutta-
maan valvontaviranomaisen nähtäviksi mak-
supalveluja koskevat valvonnan kannalta tar-
peelliset asiakirjat.

84 §

Finanssivalvonnan valvontatehtävän
hoitaminen

Finanssivalvonnan valvontatehtävän hoita-
misesta, sen oikeudesta määrätä seuraamuk-
sia sekä asian saattamisesta markkinaoikeu-
den käsiteltäväksi säädetään Finanssivalvon-
nasta annetun lain (878/2008) 5 luvussa.

85 §

Kiellon määrääminen kuluttajansuoja-
asiassa

Palveluntarjoajaa, joka tarjotessaan maksu-
palveluja kuluttajille rikkoo tämän lain sään-
nöksiä, voidaan kuluttaja-asiamiehen hake-
muksesta kieltää jatkamasta tällaista menette-
lyä tai uudistamasta sitä tai siihen rinnastetta-
vaa menettelyä, jos se on kuluttajansuojan
kannalta tarpeellista. Kieltoa on tehostettava
uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole
tarpeetonta.

Markkinaoikeus määrää 1 momentissa tar-
koitetun kiellon. Markkinaoikeus voi antaa
kiellon myös väliaikaisena, jolloin kielto on
voimassa, kunnes asia on lopullisesti rat-
kaistu. Markkinaoikeudesta ja asian käsitte-
lystä siinä on lisäksi voimassa, mitä niistä
erikseen säädetään.

Kuluttaja-asiamies voi määrätä 1 momen-
tissa tarkoitetun kiellon tai antaa kiellon väli-
aikaisena noudattaen, mitä Kuluttajaviras-
tosta annetussa laissa (1056/1998) säädetään
kuluttaja-asiamiehen antamasta kiellosta.
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10 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

86 §

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyyn maksupalvelu-
toiminnassa sovelletaan, mitä henkilötieto-
laissa (523/1999) säädetään.

Palveluntarjoaja saa henkilötietolain 11 §:n
ja sen, mitä tietojen salassapidosta on sää-
detty, estämättä luovuttaa toiselle palvelun-
tarjoajalle ja muuten käsitellä tietoja harjoit-
tamaansa maksupalvelutoimintaan kohdistu-
neista epäillyistä ja tehdyistä rikoksista, jos
tietojen käsittely on välttämätöntä maksupal-
veluihin liittyvien rikosten estämiseksi tai
selvittämiseksi.

Palveluntarjoaja ei saa rekisteröidä rikosta
koskevaa tietoa eikä luovuttaa sitä toiselle
palveluntarjoajalle ennen kuin rikoksesta on
ilmoitettu poliisille tai muulle esitutkintavi-
ranomaiselle taikka syyttäjälle. Tiedon saa
kuitenkin rekisteröidä ja luovuttaa jo ennen
tällaisen ilmoituksen tekemistä, jos se on
välttämätöntä maksupalvelutoimintaan koh-
distuvan vakavan tai laaja-alaisen uhkan tor-
jumiseksi.

Rikosta koskevat tiedot on poistettava re-
kisteristä välittömästi sen jälkeen, kun käsit-
telylle ei ole 2 momentissa tarkoitettua perus-
tetta. Perustetta ja käsittelyn tarvetta on arvi-
oitava vähintään viiden vuoden välein.

87 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Tällä lailla kumotaan 28 päivänä heinä-
kuuta 1999 annettu tilisiirtolaki (821/1999)
siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen.

88 §

Siirtymäkaudet

Jos maksaja ja hänen palveluntarjoajansa
niin sopivat, muissa kuin kotimaan maksuta-
pahtumissa maksutapahtuman rahamäärä voi-

daan ennen 1 päivää tammikuuta 2012 mak-
saa 47 §:ssä säädetystä toteuttamisajasta poi-
keten maksunsaajan palveluntarjoajan tilille
viimeistään maksutoimeksiannon vastaanot-
tohetkeä seuraavana kolmantena työpäivänä
tai, jos maksutapahtuma on käynnistetty pa-
perilla, vastaanottohetkeä seuraavana neljän-
tenä työpäivänä.

Puitesopimukseen, joka koskee 1 §:n 2
momentin 6 kohdassa tarkoitettujen maksuta-
pahtumien toteuttamista, sovelletaan 1 päi-
vään syyskuuta 2010 saakka 19—21 sekä
34 §:n sijasta tämän lain voimaan tullessa
voimassa olleita säännöksiä.

89 §

Muut siirtymäsäännökset

Jos puitesopimus on tehty ennen tämän
lain voimaantuloa, maksupalvelun käyttäjän
oikeus saada 16 §:n nojalla palveluntarjo-
ajalta puitesopimuksen ehdot koskee sellaisia
puitesopimuksen ehtoja, joita sovelletaan tä-
män lain voimaan tullessa tai jotka tulevat
sovellettaviksi lain voimaantulon jälkeen.

Maksutapahtumaan, jota koskevan toimek-
siannon maksutapahtuman käynnistävän
maksupalvelun käyttäjän palveluntarjoaja on
vastaanottanut ennen tämän lain voimaantu-
loa, sovelletaan 19 ja 20 §:n, 21 §:n
2—4 momentin, 23, 24, 38—40, 44—46,
64—68, 70, 72, 74 sekä 79—82 §:n sijasta
tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita
säännöksiä.

Tämän lain voimaan tullessa voimassa ol-
leita säännöksiä sovelletaan 41, 42, 47, 48 ja
88 §:n sijasta maksutapahtumaan, jota koske-
van toimeksiannon asianomainen palvelun-
tarjoaja on vastaanottanut ennen tämän lain
voimaantuloa.

Palveluntarjoaja voi 30 §:ssä säädetystä
poiketen ehdottaa muutoksia ennen tämän
lain voimaantuloa tehtyyn puitesopimukseen
muullakin kuin pysyvällä tavalla, jos pysyvän
tavan käyttäminen ei ole mahdollista sen
vuoksi, että palveluntarjoaja ei tiedä maksu-
palvelun käyttäjän henkilöllisyyttä, tai
muusta tähän verrattavasta syystä.

Edellä 33 §:n 1 ja 2 momenttia ei sovelleta
sopimukseen, joka on tehty ennen tämän lain
voimaantuloa.
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Edellä 34 §:ää ei sovelleta määräaikaiseen
puitesopimukseen, joka on tehty ennen tämän
lain voimaantuloa.

Edellä 36 §:ää ei sovelleta, jos puitesopi-
mus on irtisanottu ennen tämän lain voimaan-
tuloa.

Edellä 54 §:n 2 momenttia ei sovelleta, jos
katoamisilmoitus on tehty ennen tämän lain
voimaantuloa.

Edellä 62 §:n sijasta sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä,
jos se menettely, jonka perusteella maksupal-
velun käyttäjää vaaditaan vastuuseen, on ta-
pahtunut ennen tämän lain voimaantuloa.

Siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty
oikeudettomasti tämän lain voimaantulon jäl-
keen, sovelletaan kuitenkin 62 §:ää, jollei
aikaisemman lain soveltaminen johda maksu-
palvelun käyttäjän kannalta edullisempaan
lopputulokseen.

Edellä 63 §:ää ei sovelleta, jos asiakkaan
varoja on veloitettu maksutililtä tai muuten
käytetty maksutapahtuman toteuttamiseen en-
nen tämän lain voimaantuloa.

Edellä 69, 71 ja 76 §:ää ei sovelleta, jos se
palveluntarjoajan menettely, jonka johdosta
korvausta vaaditaan, on tapahtunut ennen tä-
män lain voimaantuloa.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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kuluttajansuojalain 7 luvun 19 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 19 §,

sellaisena kuin se on laissa 385/1986, seuraavasti:

7 luku

Kulutusluotot

19 §
Tilinhaltija vastaa luottokortin tai muun

tililuoton käyttöön oikeuttavan tunnisteen oi-
keudettomasta käytöstä vain, jos:

1) hän on luovuttanut tunnisteen sen käyt-
töön oikeudettomalle;

2) tunnisteen katoaminen, joutuminen oi-
keudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton
käyttö johtuu hänen huolimattomuudestaan;
taikka

3) hän on laiminlyönyt ilmoittaa luotonan-
tajalle tunnisteen katoamisesta, joutumisesta
oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudetto-
masta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä
sen havaittuaan.

Tilinhaltijan vastuu tunnisteen oikeudetto-
masta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 kohdassa
tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 150 eu-
roa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos tilinhaltija
on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimat-
tomasti.

Tilinhaltija ei vastaa tunnisteen oikeudetto-
masta käytöstä:

1) siltä osin kuin tunnistetta on käytetty
sen jälkeen, kun luotonantajalle on ilmoitettu
tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oikeu-
dettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta
käytöstä; tai

2) myyjä tai palveluksen suorittaja taikka
se, joka näiden edustajana on ottanut vastaan
tunnisteen, ei ole asianmukaisesti varmistu-
nut haltijan oikeudesta käyttää tunnistetta.

Sen estämättä, mitä 3 momentissa sääde-
tään, tilinhaltija on vastuussa tunnisteen oi-
keudettomasta käytöstä, jos hän on tahallaan
tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muu-
ten petollisesti.

Mitä 1—4 momentissa säädetään, ei sovel-
leta sellaiseen tunnisteeseen, johon sovelle-
taan maksupalvelulain (290/2010) maksuvä-
linettä koskevia säännöksiä.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Tämän lain sijasta sovelletaan tämän lain
voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä,
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jos se menettely, jonka perusteella tilinhalti-
jaa vaaditaan vastuuseen, on tapahtunut en-
nen tämän lain voimaantuloa. Siltä osin kuin
tunnistetta on käytetty oikeudettomasti tämän
lain voimaantulon jälkeen, sovelletaan kui-

tenkin tätä lakia, jollei tämän lain voimaan
tullessa voimassa olleen lain soveltaminen
johda tilinhaltijan kannalta edullisempaan
lopputulokseen.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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L a k i

N:o 292

viestintämarkkinalain 79 a ja 80 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 23 päivänä toukokuuta 2003 annetun viestintämarkkinalain (393/2003) 80 §:n

2 momentti ja
lisätään 79 a §:ään, sellaisena kuin se on laissa 759/2006, uusi 4 momentti seuraavasti:

79 a §

Viestintäpalvelun oikeudeton käyttö

— — — — — — — — — — — — —
Jos liittymää tai muuta viestintäpalvelun

hallinnoinnissa käytettävää välinettä on käy-
tetty maksutapahtumien toteuttamiseen mak-
supalvelulain (290/2010) 1 §:n 2 momentin
6 kohdassa tarkoitetulla tavalla, käyttäjän
vastuusta oikeudettomista maksutapahtumista
on voimassa, mitä maksupalvelulaissa sääde-
tään.

80 §

Telelaskun erittely

— — — — — — — — — — — — —
Teleyrityksen on laskun suuruudesta riip-

pumatta ilman pyyntöä ja maksutta eriteltävä
laskussa muista palveluista kuin viestintäpal-
veluista aiheutuneet maksut. Jos liittymää on
käytetty maksutapahtumien toteuttamiseen
maksupalvelulain 1 §:n 2 momentin 6 koh-
dassa tarkoitetulla tavalla, teleyrityksen vel-
vollisuudesta antaa tietoja maksutapahtumista
on voimassa, mitä maksupalvelulaissa sääde-
tään.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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L a k i

N:o 293

eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjestelmän ehdoista 26 päivänä

marraskuuta 1999 annettuun lakiin (1084/1999) uusi 13 a § seuraavasti:

13 a §

Henkilötietojen käsittely

Henkilötietojen käsittelyyn selvitysjärjes-
telmässä toteutettavassa maksujen selvittämi-
sessä sovelletaan, mitä henkilötietolaissa
(523/1999) säädetään.

Selvitysjärjestelmän osapuoli saa henkilö-
tietolain 11 §:n ja sen, mitä tietojen salassapi-
dosta on säädetty, estämättä luovuttaa toiselle
osapuolelle ja muuten käsitellä tietoja harjoit-
tamaansa maksujenvälitystoimintaan kohdis-
tuneista epäillyistä ja tehdyistä rikoksista, jos
tietojen käsittely on välttämätöntä maksujen-
välitykseen liittyvien rikosten estämiseksi tai
selvittämiseksi.

Selvitysjärjestelmän osapuoli ei saa rekis-
teröidä rikosta koskevaa tietoa eikä luovuttaa
sitä toiselle osapuolelle ennen kuin rikoksesta
on ilmoitettu poliisille tai muulle esitutkinta-
viranomaiselle taikka syyttäjälle. Tiedon saa
kuitenkin rekisteröidä ja luovuttaa jo ennen
tällaisen ilmoituksen tekemistä, jos se on
välttämätöntä maksujenvälitystoimintaan
kohdistuvan vakavan tai laaja-alaisen uhkan
torjumiseksi.

Rikosta koskevat tiedot on poistettava re-
kisteristä välittömästi sen jälkeen, kun käsit-
telylle ei ole 2 momentissa tarkoitettua perus-
tetta. Perustetta ja käsittelyn tarvetta on arvi-
oitava vähintään viiden vuoden välein.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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L a k i

N:o 294

henkilötietolain 13 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 22 päivänä huhtikuuta 1999 annetun henkilötietolain (523/1999) 13 §:n 2

momentti seuraavasti:

13 §

Henkilötunnuksen käsittely

— — — — — — — — — — — — —
Henkilötunnusta saa käsitellä luotonan-

nossa tai saatavan perimisessä, vakuutus-,
luottolaitos-, maksupalvelu-, vuokraus- ja lai-
naustoiminnassa, luottotietotoiminnassa, ter-

veydenhuollossa, sosiaalihuollossa ja muun
sosiaaliturvan toteuttamisessa tai virka-, työ-
ja muita palvelussuhteita ja niihin liittyviä
etuja koskevissa asioissa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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L a k i

N:o 295

eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä annetun lain 2 ja 3 §:n
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan eräiden markkinaoikeudellisten asioiden käsittelystä 28 päivänä joulukuuta

2001 annetun lain (1528/2001) 3 §:n 1 momentin 8 kohta ja 2 momentti, sellaisena kuin niistä
on 2 momentti laissa 917/2008, ja

lisätään lain 2 §:ään siitä mainitulla lailla 917/2008 kumotun 7 kohdan tilalle uusi 7 kohta ja
3 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi laissa 1497/2001 ja mainitussa laissa
917/2008, uusi 9 kohta seuraavasti:

2 §

Markkinaoikeudelliset asiat

Markkinaoikeus käsittelee asiat, jotka sää-
detään sen toimivaltaan kuuluviksi:
— — — — — — — — — — — — —

7) maksupalvelulaissa (290/2010);
— — — — — — — — — — — — —

3 §

Asian vireillepano

Markkinaoikeudessa tulee vireille:
— — — — — — — — — — — — —

8) saatavien perinnästä annetun lain 13 §:n
2 momentin nojalla käsiteltävä asia sen elin-
keinonharjoittajan hakemuksella, johon mai-
nitun lain 4 §:ssä tarkoitettu menettely koh-
distuu, tai elinkeinonharjoittajien etujen val-

vomiseksi toimivan rekisteröidyn yhdistyk-
sen hakemuksella;

9) maksupalvelulain nojalla käsiteltävä
asia kuluttaja-asiamiehen hakemuksella tai
sen Finanssivalvonnan valvonnassa olevan
hakemuksella, jota asia koskee.

Kiellon tehosteeksi asetetun uhkasakon
tuomitsemista maksettavaksi koskeva asia tu-
lee kuitenkin 1 momentin 2 kohdassa tarkoi-
tetuissa tapauksissa vireille kuluttaja-asiamie-
hen ja 6 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa
Finanssivalvonnan hakemuksella. Myös 1
momentin 9 kohdassa tarkoitetuissa tapauk-
sissa Finanssivalvonnan asettaman uhkasa-
kon tuomitsemista maksettavaksi koskeva
asia tulee vireille Finanssivalvonnan hake-
muksella.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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L a k i

N:o 296

veronkantolain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 5 päivänä elokuuta 2005 annetun veronkantolain (609/2005) 13 §, sellaisena kuin

se on osaksi laissa 240/2008, ja
muutetaan 14 § seuraavasti:

14 §

Viivästyskorko

Jos rahalaitos laiminlyö verovarojen siirtä-
misen veronkantoviranomaisen tilille määrä-
ajassa, sen on suoritettava vuotuista viiväs-

tyskorkoa viivästysajalta korkolain
(633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun
korkokannan mukaan.

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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Maksulaitoslaki

N:o 297

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan liiketoimintaan,
jossa tarjotaan maksupalvelua.

Tätä lakia sovelletaan seuraaviin maksu-
palveluihin:

1) palvelu käteispanon tekemiseksi maksu-
tilille tai käteisen nostamiseksi maksutililtä
sekä maksutilin hoitoon ja tarjoamiseen liitty-
vät toimet;

2) maksutapahtuman toteuttaminen maksu-
palvelulaissa (290/2010) tarkoitettuna tilisiir-
tona, varojen siirtona palveluntarjoajan mak-
sutilille, suoraveloituksena taikka maksukor-
tilla tai muulla maksuvälineellä;

3) maksuvälineen liikkeeseenlasku;
4) maksuvälineellä toteutettava maksuta-

pahtumaa koskevaa tapahtumahyvitys;
5) palvelu, jossa palveluntarjoaja vastaan-

ottaa maksajalta varoja perustamatta maksuti-
liä maksajan tai maksunsaajan nimiin ja jossa
yksinomaisena tarkoituksena on siirtää vas-
taanotettuja varoja vastaava määrä maksun-
saajalle tai maksunsaajan puolesta toimivalle
toiselle palveluntarjoajalle tai jossa palvelun-

tarjoaja vastaanottaa varat maksunsaajan
puolesta ja asettaa ne tämän käyttöön (rahan-
välitys);

6) maksutapahtuman toteuttaminen siten,
että maksajan suostumus maksutapahtuman
toteuttamiseen annetaan matkapuhelimella tai
tietokoneella taikka muulla telepäätelaitteella
tai tietoteknisellä laitteella ja maksu suorite-
taan sellaiselle televiestintä- tai tietotekniik-
kajärjestelmää tai -verkkoa hoitavalle yrityk-
selle, joka toimii ainoastaan maksutapahtu-
man välittäjänä maksupalvelun käyttäjän ja
tavaran, palvelun tai muun hyödykkeen toi-
mittajan välillä (teknisellä apuvälineellä to-
teutettava maksupalvelu).

Lain 40 §:ää sovelletaan sellaiseen 2 §:n 1
momentissa tarkoitettuun yhteisöön ja yrityk-
seen, joka tarjoaa maksupalvelua.

2 §

Soveltamisalaan kuulumattomat palvelut

Tätä lakia ei sovelleta palveluihin, joita
tarjoaa:

1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
(121/2007) tarkoitettu luottolaitos;

2) Valtiokonttori tai muu valtion viran-
omainen, Ahvenanmaan maakunta, kunta,
kuntayhtymä, muu alueellinen tai paikallisvi-
ranomainen;

HE 172/2009
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3) Kansaneläkelaitos tai muu itsenäinen
julkisoikeudellinen laitos;

4) Euroopan keskuspankki, Suomen
Pankki tai muu kansallinen keskuspankki;

5) yhteisö, jolle on myönnetty postipalve-
lulaissa (313/2001) tarkoitettu toimilupa;

6) valtion erityisrahoitusyhtiöstä annetussa
laissa (443/1998) tarkoitettu yhtiö tai Teolli-
sen yhteistyön rahasto Oy -nimisestä osake-
yhtiöstä annetussa laissa (291/1979) tarkoi-
tettu yhtiö.

Tätä lakia ei sovelleta myöskään seuraa-
viin palveluihin:

1) rahankuljetuspalvelu;
2) palvelu, jossa tavaraa, palvelua tai

muuta hyödykettä hankittaessa maksunsaaja
antaa maksajalle käteistä osana maksamista
koskevaa maksutapahtumaa;

3) sellaisiin välineisiin perustuva palvelu,
joita voidaan käyttää tavaran, palvelun tai
muun hyödykkeen hankkimiseksi ainoastaan
välineen liikkeeseenlaskijan käyttämissä ti-
loissa taikka liikkeeseenlaskijan kanssa sol-
mitun sopimuksen nojalla joko hyödykkeen
tarjoajien rajatussa verkossa tai määrättyjen
hyödykkeiden hankkimiseksi;

4) palvelu käteisen nostamiseksi käteisau-
tomaatista, jos palveluntarjoaja toimii yhden
tai useamman maksukortin myöntäjän puo-
lesta olematta käteistä nostavan asiakkaan
kanssa tehdyn maksukorttia koskevan puite-
sopimuksen osapuoli, eikä palveluntarjoaja
tarjoa muita maksupalveluja.

3 §

Soveltamisalaan kuulumattomat maksuta-
pahtumat

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin maksuta-
pahtumiin:

1) kauppaedustajista ja myyntimiehistä an-
netussa laissa (417/1992) tarkoitetun kauppa-
edustajan tai muun vastaavan edustajan pää-
miehensä puolesta neuvottelemaan tai teke-
mään tavaraa, palvelua tai muuta hyödykettä
koskevaan myynti- tai ostosopimukseen liit-
tyvän maksun välittäminen;

2) maksutapahtuma, jonka perustana on
palveluntarjoajan maksettavaksi asetettu pa-
perinen shekki, asete, maksukuponki, mat-
kashekki, velkakirja tai postiosoitus, ja jonka

tarkoituksena on asettaa varoja maksunsaajan
käytettäväksi;

3) maksujärjestelmässä tai arvopaperien
selvitysjärjestelmässä toteutettavat maksuta-
pahtumat palveluntarjoajien ja selvitysosa-
puolten, keskusvastapuolen, selvitysyhteisö-
jen tai keskuspankkien sekä muiden järjestel-
mään osallistuvien välillä;

4) sijoituspalveluyritysten, luottolaitosten,
sijoituspalveluja tarjoavien yhteissijoitusyri-
tysten, rahastoyhtiöiden, 3 kohdassa tarkoi-
tettujen henkilöiden tai sellaisten muiden yri-
tysten, jotka voivat säilyttää arvopapereita,
omaisuudenhoitoon taikka arvopaperien lu-
nastukseen tai myyntiin liittyvät maksutapah-
tumat;

5) maksutapahtumat emoyrityksen ja sen
tytäryrityksen tai saman emoyrityksen tytär-
yritysten välillä, jos maksupalvelun välittäjä
kuuluu samaan ryhmään.

4 §

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten ja määräysten noudattamista valvoo
Finanssivalvonta niin kuin Finanssivalvon-
nasta annetussa laissa (878/2008) ja tässä
laissa säädetään.

5 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) maksupalvelun käyttäjällä sitä, joka pal-

veluntarjoajan kanssa tekemänsä sopimuksen
perusteella voi käyttää maksupalvelua mak-
sajana tai maksunsaajana;

2) maksulaitoksella osakeyhtiötä, osuus-
kuntaa, kommandiittiyhtiötä, avointa yhtiötä,
eurooppayhtiölaissa (742/2004) tarkoitettua
eurooppayhtiötä tai eurooppaosuuskunta-
laissa (906/2006) tarkoitettua eurooppaosuus-
kuntaa, jolla on tämän lain mukainen lupa
tarjota maksupalvelua;

3) maksujärjestelmällä sääntöihin perustu-
vaa järjestelmää, jossa määritetään tai toteu-
tetaan rahamääräisiä velvoitteita taikka siirre-
tään maksutapahtumien katteet;

4) maksutilillä tiliä, jota voidaan käyttää
maksutapahtumiin;
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5) maksutapahtumalla toimenpidettä, jolla
varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan käy-
tettäväksi;

6) varoilla käteistä, tilille kirjattua raha-
arvoa ja luottolaitostoiminnasta annetun lain
6 §:n 1 momentissa tarkoitettua sähköistä
rahaa;

7) asiamiehellä luonnollista henkilöä tai
oikeushenkilöä, joka tarjoaa maksupalvelua
maksulaitoksen puolesta;

8) ryhmällä yritysryhmää, jonka muodos-
tavat kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettu
emoyritys, emoyrityksen tytäryritykset ja näi-
den rahoitus- ja vakuutusryhmittymien val-
vonnasta annetun lain (699/2004) 2 §:n 10
kohdan tarkoittamat omistusyhteysyritykset;

9) maksupalveludirektiivillä maksupalve-
luista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY,
2002/65/EY, 2005/60/EY ja 2006/48/EY
muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoa-
misesta annettua Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviä 2007/64/EY.

2 luku

Oikeus tarjota maksupalvelua

6 §

Maksupalvelun tarjoamisen luvanvaraisuus

Maksupalvelua saa tarjota vain, jos toimin-
taan on saatu tässä laissa tarkoitettu toimi-
lupa.

Ulkomaisen maksulaitoksen oikeudesta
tarjota maksupalveluja Suomessa säädetään
ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suo-
messa annetussa laissa (298/2010).

7 §

Maksupalvelun tarjoamisen luvanvaraisuutta
koskeva poikkeus

Sen estämättä, mitä 6 §:ssä säädetään,
luonnollinen henkilö, jonka vakituinen asuin-
paikka on Suomessa, ja oikeushenkilö, jonka
pääkonttori on Suomessa, saa tarjota maksu-
palvelua ilman toimilupaa tässä pykälässä
säädetyin edellytyksin.

Maksupalvelua voidaan tarjota ilman toi-
milupaa, jos oikeushenkilön toteuttamien
maksutapahtumien yhteismäärä on arviota

edeltäneiden 12 kuukauden aikana ollut kes-
kimäärin enintään kolme miljoonaa euroa
kuukaudessa. Luonnollinen henkilö voi tar-
jota maksupalvelua ilman toimilupaa, jos hä-
nen toteuttamiensa maksutapahtumien yhteis-
määrä on arviota edeltäneiden 12 kuukauden
aikana ollut keskimäärin enintään 50 000 eu-
roa kuukaudessa.

Maksutapahtumien yhteismäärää lasketta-
essa otetaan huomioon myös maksupalvelun-
tarjoajan lukuun toimivan asiamiehen toteut-
tamat maksutapahtumat. Toimintaa aloitetta-
essa maksutapahtumien yhteismäärää arvioi-
daan liiketoimintasuunnitelmassa esitetyn
maksutapahtumien arvioidun kokonaismää-
rään perusteella, jollei Finanssivalvonta eri-
tyisestä syystä tarkista liiketoimintasuunnitel-
maa.

Tässä pykälässä tarkoitettua oikeutta tar-
jota maksupalvelua ei ole, jos palvelun tar-
joamiseen osallistuva tai siitä vastaava luon-
nollinen henkilö ei ole 13 §:n 3 momentissa
tarkoitetulla tavalla luotettava.

Tässä pykälässä tarkoitettuun palveluntar-
joajaan ei sovelleta tämän lain säännöksiä
lukuun ottamatta, mitä 4 ja 9 §:ssä, 10 §:n
1 ja 2 kohdassa sekä 16, 24 ja 26 §:ssä sääde-
tään maksulaitoksista. Mitä 26 §:ssä sääde-
tään asiakasvarojen suojaamisesta, sovelle-
taan tässä pykälässä tarkoitettuun palvelun-
tarjoajaan myös, kun tämä tarjoaa vain 9 §:n
1 momentissa tarkoitettuja palveluita. Tässä
pykälässä tarkoitettu palveluntarjoaja ei saa
perustaa sivuliikettä tai tarjota maksupalve-
luja toiseen Euroopan talousalueeseen kuulu-
vaan valtioon.

Edellä 2 momentissa mainitun rajan ylityt-
tyä palveluntarjoajan on haettava tässä laissa
tarkoitettua toimilupaa 30 päivän kuluessa,
saatettava toimintansa muuten lain mukai-
seksi tai lopetettava toimintansa.

8 §

Ilmoitusvelvollisuus tarjottaessa maksupalve-
lua ilman toimilupaa

Henkilön, joka aikoo tarjota maksupalve-
lua ilman toimilupaa, on tehtävä siitä ilmoitus
Finanssivalvonnalle. Ilmoitukseen on sisälly-
tettävä liiketoimintasuunnitelma, josta ilme-
nevät tarjottavat maksupalvelut ja aiotun toi-
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minnan laajuus, sekä selvitys luonnollisista
henkilöistä, jotka osallistuvat maksupalvelun
tarjoamiseen tai vastaavat siitä. Palveluntar-
joajan on lisäksi viivytyksettä ilmoitettava
Finanssivalvonnalle toiminnan lakkaami-
sesta, merkittävistä muutoksista toiminnan
laajuudessa sekä muutoksista 7 §:n 2—4 mo-
mentissa tarkoitetuissa seikoissa.

Finanssivalvonnan on kuukauden kuluessa
ilmoituksen vastaanottamisesta tai, jos ilmoi-
tus on ollut puutteellinen, siitä kun ilmoituk-
sen tekijä on antanut asian ratkaisemista var-
ten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset, tehtävä
päätös siitä, täyttääkö henkilö toiminnan har-
joittamiselle säädetyt edellytykset. Finanssi-
valvonnan on viipymättä peruutettava päätös,
jos toiminta ei enää täytä 7 §:n 1 tai 4 mo-
mentissa säädettyjä edellytyksiä.

Maksupalveluita ilman toimilupaa tarjo-
avan on vuosittain ilmoitettava Finanssival-
vonnalle toteuttamiensa maksutapahtumien
yhteismäärä. Finanssivalvonnalla on lisäksi
oikeus saada mainitulta palveluntarjoajalta
muut tämän pykälän soveltamisen kannalta
tarpeelliset tiedot.

Finanssivalvonta antaa valvonnan kannalta
tarpeelliset tarkemmat määräykset tässä py-
kälässä säädetyn ilmoitusvelvollisuuden täyt-
tämisestä.

9 §

Sallittu liiketoiminta

Maksulaitos saa toimiluvassa mainittujen
maksupalvelujen lisäksi:

1) tarjota toiminnallisia tai maksupalvelui-
hin läheisesti liittyviä lisäpalveluja, kuten va-
luutanvaihtopalveluita; sekä

2) ylläpitää ja tarjota maksujärjestelmiä.
Maksulaitos saa harjoittaa muutakin liike-

toimintaa, jollei 19 §:n 2 momentista muuta
johdu.

Maksulaitos saa tarjota vain sellaisia mak-
sutilejä, joita käytetään yksinomaan maksuta-
pahtumien toteuttamiseen. Maksulaitoksen
maksupalvelunkäyttäjiltä vastaanottamat va-
rat eivät ole luottolaitostoiminnasta annetussa
laissa tarkoitettuja talletuksia tai muita takai-
sinmaksettavia varoja. Maksulaitos ei saa las-
kea liikkeeseen sähköistä rahaa.

10 §

Luoton myöntäminen

Maksulaitos saa myöntää maksupalveluun
liittyvää luottoa vain, jos:

1) luotto liittyy 1 §:n 2—4 tai 6 kohdassa
tarkoitettuun maksupalveluun ja se myönne-
tään ainoastaan osana kyseisen maksupalve-
lun toteuttamista;

2) luotto myönnetään muista kuin maksu-
tapahtumien toteuttamiseksi vastaanotetuista
tai säilytettävistä varoista; sekä

3) luotto on sopimusehtojen mukaan mak-
settava takaisin enintään 12 kuukaudessa, jos
maksulaitos tarjoaa luoton toiseen Euroopan
talousalueeseen kuuluvaan valtioon perusta-
mastaan sivuliikkeestä tai sivuliikettä perus-
tamatta toisessa Euroopan talousalueeseen
kuuluvassa valtiossa taikka sen tarjoaa tällai-
seen valtioon sijoittautunut asiamies.

3 luku

Toimiluvan myöntäminen ja
peruuttaminen

11 §

Toimilupahakemus

Finanssivalvonta myöntää hakemuksesta
maksulaitoksen toimiluvan. Toimilupahake-
mukseen liitettävistä selvityksistä säädetään
valtiovarainministeriön asetuksella.

Maksulaitoksen on ilmoitettava viipymättä
Finanssivalvonnalle toimilupahakemuksessa
annettujen tietojen oikeellisuuteen vaikutta-
vista seikoista ja muutoksista.

12 §

Toimilupapäätös

Hakemus on ratkaistava kolmen kuukau-
den kuluessa hakemuksen vastaanottamisesta
tai, jos hakemus on ollut puutteellinen, siitä
kun hakija on antanut asian ratkaisemista var-
ten tarvittavat asiakirjat ja selvitykset.

Toimiluvassa on mainittava ne maksupal-
velut, joita maksulaitoksella on oikeus tar-
jota. Finanssivalvonta voi toimiluvan myön-
tämisen jälkeen maksulaitoksen hakemuk-
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sesta muuttaa toimilupaa siinä mainittujen
maksulaitokselle sallittujen palvelujen osalta.

Jos toimilupaa koskevaa päätöstä ei ole
annettu 1 momentissa säädetyssä määrä-
ajassa, hakija voi tehdä valituksen. Valitus
tehdään ja käsitellään kuten hakemuksen hyl-
käämistä koskeva valitus. Valituksen voi
tehdä, kunnes päätös on annettu. Finanssival-
vonnan on ilmoitettava päätöksen antami-
sesta muutoksenhakuviranomaiselle, jos pää-
tös annetaan valituksen jälkeen. Tässä mo-
mentissa tarkoitetun valituksen tekemisestä ja
käsittelystä muutoin säädetään hallintolain-
käyttölaissa (586/1996).

13 §

Toimiluvan myöntämisen edellytykset

Toimilupa on myönnettävä, jos saadun sel-
vityksen perusteella voidaan varmistua siitä,
että hakija täyttää 2 momentissa sekä maksu-
laitoksen toiminnalle ja taloudelliselle ase-
malle tässä laissa säädetyt edellytykset. Toi-
milupa voidaan myöntää vain hakijalle, jonka
kotipaikka on Suomessa.

Toimiluvan myöntämisen edellytyksenä
on, että saadun selvityksen perusteella mak-
sulaitoksen perustaja ja osakkeenomistaja,
osuuden omistaja tai yhtiömies, joka omistaa
vähintään yhden kymmenesosan maksulai-
toksen osakkeista, osuuksista tai rahamääräi-
sestä yhtiöpanoksesta taikka osuuden, joka
tuottaa vähintään kymmenen prosenttia sen
osakkeiden, osuuksien tai yhtiön äänivallasta,
on luotettava.

Henkilöä ei pidetä luotettavana, jos hänet
on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden ar-
viota edeltäneen vuoden aikana tuomittu van-
keusrangaistukseen tai kolmen arviota edeltä-
neen vuoden aikana sakkorangaistukseen ri-
koksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hä-
nen olevan ilmeisen sopimaton perustamaan
tai omistamaan maksulaitosta, taikka jos hän
on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan
osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton pe-
rustamaan tai omistamaan maksulaitosta.

Toimilupa voidaan myöntää myös perus-
tettavalle maksulaitokselle ennen sen rekiste-
röimistä.

14 §

Toimiluvan myöntäminen eurooppayhtiölle ja
eurooppaosuuskunnalle

Toimilupa on myönnettävä myös Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa vas-
taavan luvan saaneelle eurooppayhtiön (SE)
säännöistä annetussa neuvoston asetuksessa
(EY) N:o 2157/2001, jäljempänä eurooppa-
yhtiöasetus, tarkoitetulle eurooppayhtiölle,
joka aikoo siirtää kotipaikkansa Suomeen
asetuksen 8 artiklan mukaisesti. Finanssival-
vonnan on pyydettävä lupahakemuksesta ky-
seisen valtion maksupalvelumarkkinoita val-
vovan Finanssivalvontaa vastaavan viran-
omaisen lausunto. Sama koskee eurooppayh-
tiön perustamista sulautumalla siten, että vas-
taanottava yhtiö, jonka kotipaikka on toisessa
valtiossa, rekisteröidään eurooppayhtiönä
Suomessa.

Mitä tässä pykälässä säädetään eurooppa-
yhtiöstä, sovelletaan vastaavasti eurooppa-
osuuskunnan (SEC) säännöistä annetussa
neuvoston asetuksessa (EY) N:o 1435/2003,
jäljempänä eurooppaosuuskunta-asetus, tar-
koitettuun eurooppaosuuskuntaan.

15 §

Toimiluvan rekisteröinti

Finanssivalvonnan on ilmoitettava toimi-
lupa rekisteröitäväksi kaupparekisteriin.

Perustettavalle maksulaitokselle ja kotipai-
kan Suomeen siirtävälle eurooppayhtiölle ja
eurooppaosuuskunnalle myönnetty toimilupa
rekisteröidään samalla, kun yritys rekisteröi-
dään.

16 §

Maksulaitosrekisteri

Finanssivalvonta pitää maksupalvelun tar-
joamiseen oikeutettujen yksilöintiä varten
maksulaitoksista, niiden sivukonttoreista ja
asiamiehistä sekä 7 §:ssä tarkoitetuista henki-
löistä julkista rekisteriä (maksulaitosrekis-
teri). Rekisteriin merkitään tiedot niistä pal-
veluista, joiden tarjoamiseen maksulaitok-
sella on toimilupa. Rekisteriin on lisäksi mer-
kittävä luonnollisen henkilön täydellinen
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nimi, asuinpaikka ja sen toimipaikan osoite,
jossa toimintaa harjoitetaan. Oikeushenki-
löstä rekisteriin merkitään sen nimi, yritys-
tai yhteisötunnus, kotipaikka ja sen toimipai-
kan osoite, jossa toimintaa harjoitetaan. Re-
kisterin tulee olla saatavilla internetissä ja
sitä on päivitettävä säännöllisesti.

Maksulaitosrekisteriin sisältyviä henkilö-
tietoja säilytetään niin kauan kuin toimintaa
harjoitetaan.

17 §

Toiminnan aloittaminen

Maksulaitos voi aloittaa toimintansa, jollei
toimiluvan ehdoista muuta johdu, välittö-
mästi sen jälkeen, kun toimilupa on myön-
netty ja maksulaitos on toimittanut Finanssi-
valvonnalle 2 momentissa tarkoitetut tiedot
sekä, jos toimilupa on myönnetty perustetta-
valle yritykselle, yritys on rekisteröity.

Maksulaitos ei saa aloittaa toimintaansa
ennen kuin se on toimittanut Finanssivalvon-
nalle:

1) maksulaitosta koskevan täydellisen ot-
teen kaupparekisteristä, johon sisältyvät yh-
tiöjärjestys tai säännöt; sekä

2) hallintoneuvoston ja hallituksen jäsen-
ten ja varajäsenten, toimitusjohtajan ja toimi-
tusjohtajan sijaisen, vastuunalaisen yhtiö-
miehen, yhtiömiehen sekä tilintarkastajien ja
varatilintarkastajien nimet.

Maksulaitoksen, joka harjoittaa 9 §:n
2 momentissa tarkoitettua muuta liiketoimin-
taa, tulee lisäksi ilmoittaa maksupalvelutoi-
minnasta vastuussa olevien henkilöiden ni-
met.

18 §

Toiminnan rajoittaminen ja toimiluvan
peruuttaminen

Toiminnan rajoittamisesta ja toimiluvan
peruuttamisesta säädetään Finanssivalvon-
nasta annetun lain 26 ja 27 §:ssä. Finanssival-
vonta voi lisäksi rajoittaa toimintaa tai pe-
ruuttaa maksulaitoksen toimiluvan, jos mak-
sulaitos jatkamalla maksupalvelutoimin-
taansa muodostaisi uhan maksujärjestelmän
vakaudelle. Finanssivalvonnan on ilmoitet-

tava toimiluvan peruuttaminen rekisteröitä-
väksi.

19 §

Toiminnan järjestäminen

Maksulaitoksen toiminta on järjestettävä
sen liiketoiminnan luonne ja laajuus huo-
mioon ottaen luotettavalla tavalla. Maksulai-
tos ei saa ottaa niin suurta riskiä, että siitä
aiheutuu olennaista vaaraa maksulaitoksen
vakavaraisuudelle tai maksuvalmiudelle.
Maksulaitoksella on oltava tehokkaan ris-
kienhallinnan mahdollistava hallinto sekä toi-
mintaansa nähden riittävä sisäinen valvonta
ja riittävät riskienhallintajärjestelmät.

Jos maksulaitoksen, joka harjoittaa maksu-
palvelun tarjoamisen lisäksi 9 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua muuta liiketoimintaa, toi-
mintaa ja riskienhallintaa ei ole muutoin
mahdollista järjestää riittävän luotettavasti,
Finanssivalvonta voi rajoittaa muun liiketoi-
minnan harjoittamista tai edellyttää, että
maksulaitos ei tarjoa maksupalvelun lisäksi
muuta kuin 9 §:n 1 momentissa tarkoitettuja
palveluja.

Finanssivalvonta antaa maksupalveludirek-
tiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tar-
kemmat määräykset toiminnan järjestämi-
sestä.

20 §

Säilytettävät tiedot

Maksulaitoksen on säilytettävä toimilupa-
hakemusta koskevat ja siihen liittyvät tiedot
vähintään viisi vuotta.

4 luku

Maksulaitoksen toiminta

21 §

Maksulaitoksen sidonnaisuus

Maksulaitos ei saa olla merkittävästi sidok-
sissa sellaiseen luonnolliseen henkilöön tai
oikeushenkilöön, johon sovellettavat Euroo-
pan talousalueeseen kuulumattoman valtion
lait, asetukset tai hallinnolliset määräykset
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estävät maksulaitoksen tehokkaan valvonnan,
tai muuhun tahoon, jos merkittävä sidonnai-
suus on muuten omiaan estämään maksulai-
toksen tehokasta valvontaa.

Merkittävällä sidonnaisuudella tarkoitetaan
tässä laissa, mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 37 §:n 2—4 momentissa sääde-
tään.

22 §

Toimipaikka ja pääkonttori

Maksulaitoksella on oltava toimintaansa
varten vähintään yksi kiinteä toimipaikka. Se
voi harjoittaa toimintaansa lisäksi muissa toi-
mipaikoissa.

Maksulaitoksen pääkonttorin on oltava
Suomessa.

23 §

Maksupalvelun tarjoamisen kannalta merkit-
tävän toiminnon ulkoistaminen

Maksulaitos voi ulkoistaa maksupalvelun
tarjoamisen kannalta merkittävän toiminnon,
jos ulkoistaminen ei heikennä olennaisesti
maksulaitoksen sisäistä valvontaa eikä Fi-
nanssivalvonnan valvontamahdollisuuksia.

Toiminto on maksulaitoksen toiminnan
kannalta merkittävä, jos virhe tai puute siinä
voi haitata olennaisesti maksulaitoksen toi-
mintaa koskevien lakien, niiden nojalla an-
nettujen säännösten tai määräysten tai maksu-
laitoksen toimiluvan ehtojen noudattamista
taikka maksulaitoksen toiminnan tulokselli-
suutta tai maksupalvelun tarjoamisen va-
kautta tai jatkuvuutta.

Maksupalvelun kannalta merkittävän toi-
minnon ulkoistamisesta on tehtävä kirjallinen
sopimus, josta käy ilmi toimeksiannon sisältö
ja sopimuksen voimassaoloaika.

Maksulaitoksen on toimittava huolellisesti,
kun se ulkoistaa maksupalvelun tarjoamisen
kannalta merkittävän toiminnon.

Maksulaitoksen on ilmoitettava maksupal-
velun kannalta merkittävän toiminnon ulkois-
tamisesta etukäteen Finanssivalvonnalle.
Maksulaitoksen on huolehdittava, että se saa
toimintaa hoitavalta keskeytyksettä maksulai-
toksen viranomaisvalvonnan, riskienhallin-

nan ja sisäisen valvonnan edellyttämät tar-
peelliset tiedot ja että sillä on oikeus luovut-
taa tiedot edelleen Finanssivalvonnalle. Mak-
sulaitoksen on lisäksi huolehdittava, että pal-
velun hoitaja ilmoittaa asiakkaalle toimivansa
maksulaitoksen vastuulla.

Finanssivalvonta antaa maksupalveludirek-
tiivin täytäntöönpanemiseksi tarvittavat tar-
kemmat määräykset edellytyksistä, joiden
vallitessa toiminto voidaan ulkoistaa.

24 §

Asiamies

Maksulaitos voi tarjota maksupalveluja
asiamiehen välityksellä. Asiamies toimii
maksulaitoksen lukuun ja vastuulla.

Maksulaitoksen on käytettävissä olevin
keinoin varmistuttava siitä, että asiamies on
hyvämaineinen ja riittävän ammattitaitoinen
toiminnan harjoittamiseen. Maksulaitoksen
on huolehdittava, että asiamies ilmoittaa asi-
akkaalle toimivansa maksulaitoksen lukuun.

Maksulaitoksen on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle asiamiehenä toimivan luonnolli-
sen henkilön täydellinen nimi, asuinpaikka ja
sen toimipaikan osoite, jossa toimintaa har-
joitetaan. Jos asiamies on oikeushenkilö, Fi-
nanssivalvonnalle on ilmoitettava sen nimi,
yritys- tai yhteisötunnus, kotipaikka ja sen
toimipaikan osoite, jossa toimintaa harjoite-
taan. Maksulaitoksen on lisäksi ilmoitettava
asiamiehen johtamisesta vastuussa olevien
henkilöiden nimet ja selvitys heidän luotetta-
vuudestaan ja sopivuudestaan.

Maksulaitoksen on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle ne asiamiehen soveltamat sisäi-
sen valvonnan menetelmät, joilla täytetään
rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estä-
misestä ja selvittämisestä annetussa laissa
(503/2008) ja sen nojalla säädetyt velvolli-
suudet.

Finanssivalvonnan on merkittävä asiamies
maksulaitosrekisteriin. Finanssivalvonta voi
tarkastaa ilmoitetut tiedot ennen asiamiehen
rekisteröintiä, jos sillä on syytä epäillä tieto-
jen olevan totuudenvastaisia. Finanssival-
vonta ei saa rekisteröidä asiamiestä, jos se
tarkastuksen suoritettuaan ei ole vakuuttunut
tietojen oikeellisuudesta. Asiamies ei saa tar-
jota maksupalvelua ennen kuin se on mer-
kitty rekisteriin.
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25 §

Maksulaitoksen johtaminen

Maksulaitoksen hallituksen, toimitusjohta-
jan ja muun ylimmän johdon tulee johtaa
maksulaitosta ammattitaitoisesti sekä tervei-
den ja varovaisten liikeperiaatteiden mukai-
sesti. Hallituksen jäsenten ja varajäsenten
sekä toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan si-
jaisen sekä muun ylimpään johtoon kuuluvan
on oltava luotettavia, he eivät saa olla kon-
kurssissa eikä heidän toimintakelpoisuuttansa
saa olla rajoitettu. Heillä on lisäksi oltava
sellainen yleinen maksupalvelutoiminnan
tuntemus kuin maksulaitoksen toiminnan
luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen.

Maksulaitoksen, joka harjoittaa 9 §:n
2 momentissa tarkoitettua muuta liiketoimin-
taa, muuhun ylimpään johtoon kuuluvalla tar-
koitetaan 1 momentissa maksulaitoksen mak-
supalvelutoiminnasta vastaavia henkilöitä.

Henkilöä ei pidetä luotettavana, jos hänet
on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden ar-
viota edeltäneen vuoden aikana tuomittu van-
keusrangaistukseen tai kolmen arviota edeltä-
neen vuoden aikana sakko-rangaistukseen ri-
koksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hä-
nen olevan ilmeisen sopimaton maksulaitok-
sen hallituksen jäseneksi tai varajäseneksi,
toimitusjohtajaksi tai toimitusjohtajan sijai-
seksi taikka muuhun ylimpään johtoon kuu-
luvaksi, taikka jos hän on muutoin aikaisem-
malla toiminnallaan osoittanut olevansa il-
meisen sopimaton edellä tarkoitettuun tehtä-
vään.

26 §

Asiakasvarojen suojaaminen

Maksulaitoksen, joka maksupalvelun tar-
joamisen lisäksi harjoittaa 9 §:n 2 momen-
tissa tarkoitettua muuta liiketoimintaa, on 2
tai 3 momentissa säädetyllä tavalla suojattava
maksupalvelun käyttäjiltä tai toiselta maksu-
palveluntarjoajalta maksutapahtumien toteut-
tamiseksi vastaanotetut varat. Jos maksuta-
pahtuman toteuttamiseksi suoritetut varat
ylittävät 150 euroa, ne kuuluvat suojan pii-
riin. Maksulaitos saa kuitenkin sopia muun
maksupalvelun käyttäjän kuin kuluttajan

kanssa, että varat kuuluvat suojan piiriin
vain, jos ne ylittävät 600 euroa.

Maksulaitoksen on säilytettävä 1 momen-
tissa tarkoitetut varat niin, ettei ole vaaraa
niiden sekoittumisesta toisen maksupalvelun
käyttäjän, maksupalveluntarjoajan tai maksu-
laitoksen varoihin. Maksulaitoksen on talle-
tettava varat tilille keskuspankkiin, talletus-
pankkiin tai muussa valtiossa toimiluvan saa-
neeseen talletusten vastaanottamiseen oikeu-
tettuun luottolaitokseen taikka vähäriskisiin
ja helposti rahaksi muutettaviin arvopaperei-
hin tai muihin sijoituskohteisiin, jos varoja ei
ole suoritettu maksunsaajalle tai siirretty toi-
selle maksupalveluntarjoajalle varojen vas-
taanottamista seuraavana työpäivänä. Finans-
sivalvonta antaa määräykset siitä, milloin ar-
vopaperia tai sijoituskohdetta on pidettävä
vähäriskisenä ja helposti rahaksi muutetta-
vana.

Maksulaitos voi suojata 1 momentissa tar-
koitetut varat myös siten, että maksulaitoksen
vastaanottamat varat maksetaan maksulaitok-
sen tullessa maksukyvyttömäksi maksupalve-
lun käyttäjille sellaisen vakuutusyhtiön tai
luottolaitoksen, joka ei kuulu maksulaitoksen
kanssa samaan ryhmään, myöntämästä va-
kuutuksesta tai takauksesta.

Mitä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan
lisäksi maksulaitoksen vastaanottamiin varoi-
hin, joita käytetään tulevien maksutapahtu-
mien toteuttamiseen, kun osa varoista käyte-
tään tuleviin maksutapahtumiin ja osa muihin
palveluihin kuin maksupalveluihin. Tätä mo-
menttia sovelletaan myös, kun tulevia maksu-
tapahtumia koskevien varojen osuus on
muuttuva tai osuus ei ole etukäteen tiedossa,
ja maksupalveluihin käytettävien varojen
osuus voidaan kohtuudella arvioida aikaisem-
min toteutettujen maksutapahtumien kehityk-
sen perusteella.

5 luku

Maksupalvelun tarjoamisen taloudelliset
edellytykset

27 §

Vähimmäispääoma

Maksulaitoksen osakepääoman, osuuspää-
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oman, peruspääoman tai yhtiöpanoksen on
oltava vähintään:

1) 20 000 euroa, jos maksulaitos tarjoaa
yksinomaan rahanvälitystä;

2) 50 000 euroa, jos maksulaitos tarjoaa
teknisellä apuvälineellä toteutettavaa maksu-
palvelua;

3) 125 000 euroa, jos maksulaitos tarjoaa
muuta kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitettua mak-
supalvelua.

Pääoma on oltava kokonaan merkitty toi-
milupaa myönnettäessä.

28 §

Omat varat

Maksulaitoksen omiin varoihin sovelle-
taan, mitä luottolaitostoiminnasta annetun
lain 45—48 §:ssä säädetään. Mitä mainituissa
pykälissä säädetään osake- ja osuuspää-
omasta, sovelletaan myös rahamääräiseen yh-
tiöpanokseen.

Maksulaitoksen, joka harjoittaa 9 §:n
2 momentissa tarkoitettua muuta liiketoimin-
taa, omien varojen määrästä vähennetään
osakkeista, osuuksista, rahamääräisistä yhtiö-
panoksista ja pääomalainoista määrä, joka
vastaa maksupalveluiden osuutta maksulai-
toksen liikevaihdosta.

29 §

Maksulaitoksen omien varojen laskemisessa
käytettävät menetelmät

Maksulaitoksen omien varojen laskemi-
sessa käytetään jotakin tässä pykälässä tar-
koitetuista menetelmistä.

Kulusidonnaisella menetelmällä tarkoite-
taan menetelmää, jossa omien varojen määrä
on vähintään kymmenen prosenttia edellisen
vuoden kiinteistä yleiskustannuksista. Jos
maksulaitos on harjoittanut toimintaa alle 12
kuukautta, omien varojen on oltava vähintään
kymmenen prosenttia liiketoimintasuunnitel-
man mukaisista kiinteistä kustannuksista. Fi-
nanssivalvonta voi erityisestä syystä edellyt-
tää, että liiketoimintasuunnitelma tarkiste-
taan.

Maksutapahtumasidonnaisella menetel-
mällä tarkoitetaan menetelmää, jossa omien
varojen määrä on suhteellinen osuus maksu-
laitoksen edellisenä vuonna toteuttamien
maksutapahtumien yhteismäärästä.

Summamenetelmällä tarkoitetaan menetel-
mää, jossa omien varojen määrä on suhteelli-
nen osuus korkotuotoista, korkokuluista, saa-
duista palkkioista ja muun varsinaisen toi-
minnan tuotoista. Summa lasketaan 12 kuu-
kauden välein edellisen tilikauden tietojen
perusteella. Summamenetelmää käyttäen las-
kettujen omien varojen määrän on oltava vä-
hintään 80 prosenttia edeltävien kolmen tili-
kauden keskiarvoista, tai jos toimintaa ei ole
harjoitettu niin kauan, liiketoiminnallisista ar-
vioista.

Valtiovarainministeriön asetuksella sääde-
tään maksupalveludirektiivin täytäntöönpane-
miseksi tarkemmin tässä pykälässä tarkoitet-
tujen omien varojen laskemisessa käytettä-
vistä menetelmistä. Finanssivalvonta antaa
maksupalveludirektiivin täytäntöönpanon
edellyttämät muut tarkemmat määräykset
omien varojen laskemisesta.

Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovel-
leta maksulaitokseen, joka täyttää luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 56 §:ssä säädetyt
edellytykset ja joka kuuluu emoluottolaitok-
sen konsolidoidun valvonnan piiriin siten
kuin luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
säädetään.

30 §

Omien varojen vähimmäismäärä

Maksulaitoksella on riskiensä kattamiseksi
oltava omia varoja vähintään määrä, joka on
laskettu Finanssivalvonnan hyväksymän,
29 §:ssä tarkoitetun menetelmän mukaisesti.
Maksulaitoksen omien varojen määrän tulee
kuitenkin aina olla vähintään vähimmäispää-
oman suuruinen.

Maksulaitoksella on oltava myönnettyjen
luottojen kokonaismäärään nähden riittävät
omat varat. Jos Finanssivalvonta katsoo, että
maksulaitoksen 1 momentin mukaisesti mää-
räytyvät omat varat eivät ole riittävät suh-
teessa sen myöntämiin luottoihin liittyviin
riskeihin eikä maksulaitoksen omien varojen
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riittävyyttä suhteessa kokonaisriskiin voida
muuten varmistaa, Finanssivalvonta voi enin-
tään kolmen vuoden ajaksi edellyttää maksu-
laitokselta suurempaa omien varojen määrää.
Finanssivalvonta ei kuitenkaan voi edellyttää
maksulaitokselta suurempaa omien varojen
määrää kuin mitä luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 57, 58 ja 60 §:ssä luottolaitokselta
edellytetään.

Finanssivalvonta hyväksyy omien varojen
laskentaa koskevan menetelmän maksulaitok-
sen hakemuksesta. Finanssivalvonta voi hy-
väksyä menetelmän edellyttäen, että mene-
telmä turvaa maksulaitoksen vakavaraisuu-
den ja toiminnan luotettavuuden. Maksulaitos
ei saa vaihtaa omien varojen laskemista kos-
kevaa menetelmää kesken kalenterivuotta
muutoin kuin erityisestä syystä.

Tässä luvussa säädettyjen vaatimusten las-
kemiseksi ja niiden noudattamisen valvomi-
seksi maksupalveluja sekä 9 §:n 1 ja 2 mo-
mentissa tarkoitettuja palveluja koskevat lii-
ketapahtumat on kirjattava maksulaitoksen
kirjanpitoon erillään muista liiketapahtumista
siten, että niiden määrää ja osuutta koko yri-
tyksen liikevaihdosta voidaan jatkuvasti seu-
rata riittävällä tarkkuudella. Finanssivalvonta
antaa valvonnan kannalta tarpeellisia tarkem-
pia teknisiä määräyksiä liiketapahtumien kir-
jaamisesta.

31 §

Omien varojen vähimmäismäärästä
poikkeaminen

Finanssivalvonta voi, jos se maksulaitok-
sen riskienhallintaa, tappion kantokykyä tai
sisäisen valvonnan menetelmiä koskevien ar-
vioiden perusteella on välttämätöntä, enin-
tään kolmen vuoden ajaksi edellyttää, että
maksulaitoksen omien varojen määrä on
enintään 20 prosenttia suurempi kuin omien
varojen laskemisessa käytetyn menetelmän
nojalla saatu määrä. Finanssivalvonta voi
vastaavasti myös alentaa vaadittavien omien
varojen määrää enintään 20 prosentilla enin-
tään kolmen vuoden ajaksi.

6 luku

Menettelytavat

32 §

Markkinointi

Maksulaitoksen on markkinoinnissaan an-
nettava asiakkaalle markkinoitavasta maksu-
palvelusta kaikki ne tiedot, joilla saattaa olla
merkitystä asiakkaan tehdessä palvelua kos-
kevia ratkaisuja.

Maksulaitos ei saa markkinoinnissaan an-
taa totuudenvastaisia tai harhaanjohtavia tie-
toja eikä käyttää muutoinkaan asiakkaan kan-
nalta sopimatonta tai hyvän tavan vastaista
menettelyä. Kuluttajan kannalta sopimatto-
masta tai hyvän tavan vastaisesta menette-
lystä säädetään lisäksi kuluttajansuojalain
(38/1978) 2 luvussa.

Markkinointia, joka ei sisällä asiakkaan ta-
loudellisen turvallisuuden kannalta tarpeelli-
sia tietoja, on aina pidettävä sopimattomana.

33 §

Sopimusehdot

Maksulaitos ei saa maksupalvelutoimin-
nassaan käyttää sopimusehtoa, joka ei kuulu
maksupalvelutoimintaan tai jota sen sisältö,
osapuolten asema tai olosuhteet huomioon
ottaen on pidettävä asiakkaan kannalta koh-
tuuttomana. Kohtuuttomana sopimusehtoa on
pidettävä aina, jos maksupalvelutoiminnan
ulkopuolisten tavaroiden, palveluiden tai
muiden hyödykkeiden hankkiminen tai
käyttö asiakkaan kannalta kokonaisuutena ar-
vioiden asiattomasti vaikuttaa sopimuksen
voimassaoloon tai muihin sopimuksen ehtoi-
hin taikka jos asiakkaan oikeutta ryhtyä sopi-
mussuhteeseen muun elinkeinonharjoittajan
kanssa rajoitetaan.

Maksulaitoksen on toimitettava Finanssi-
valvonnalle maksupalvelutoiminnassa käytet-
tävien vakiosopimusten ehdot.
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34 §

Vajaavaltainen tilinomistaja

Viisitoista vuotta täyttänyt vajaavaltainen
voi itse tehdä maksulaitoksen kanssa maksu-
tiliä koskevan sopimuksen niistä varoista,
joista hänellä holhoustoimesta annetun lain
(442/1999) 25 §:n 1 momentin mukaan tai
muulla perusteella on oikeus määrätä, sekä
tehdä käteispanoja maksutilille ja käteisnos-
toja maksutililtä sekä muutoinkin määrätä
maksutilistä. Edunvalvoja voi kuitenkin hol-
housviranomaisen suostumuksella ottaa mak-
sutilillä olevat varat hoitoonsa, jos vajaaval-
taisen etu sitä vaatii.

Jos viisitoista vuotta täyttäneen vajaaval-
taisen nimissä olevalla maksutilillä on varoja
ehdolla, että ainoastaan hänellä itsellään on
oikeus nostaa varoja, määräävät maksutilillä
olevista varoista vajaavaltainen ja hänen
edunvalvojansa yhdessä. Ehdosta voidaan
kuitenkin poiketa tuomioistuimen luvalla.

35 §

Koronmaksuvelvollisuuden vanheneminen

Kun kymmenen vuotta on kulunut sen ka-
lenterivuoden lopusta, jonka kuluessa maksu-
tiliä on viimeksi käytetty, lakkaa maksulai-
toksen velvollisuus maksaa korkoa varoille,
jollei tiliehdoista muuta johdu.

36 §

Kuittaus

Maksulaitos ei saa vastasaatavallaan kui-
tata sellaisia yksityishenkilön maksutilillä
olevia tai tälle maksettavaksi osoitettuja va-
roja, joita ei lain mukaan saa ulosmitata.
Maksulaitoksen on ennen kuittausta selvitet-
tävä varojen ulosmittauskelpoisuus. Kuittaus-
vaatimuksesta on ilmoitettava tilinomista-
jalle. Tämän momentin vastainen kuittaus on
mitätön.

Jos varojen ulosmittauskelpoisuuden sel-
vittäminen ei ole mahdollista ilman kohtuu-
tonta vaivaa, maksulaitos saa kuitenkin vaatia

kuittausta, jos se ilmoittaa tilinomistajalle
kuittausvaatimuksen yhteydessä kirjallisesti 1
momentissa säädetystä kuittausoikeuden ra-
joituksesta sekä tässä momentissa säädetystä
kuittauksen peruuntumisesta. Kuittaus pe-
ruuntuu, jos tilinomistaja 14 päivän kuluessa
kuittausvaatimuksesta tiedon saatuaan esittää
selvityksen siitä, etteivät varat ole ulosmit-
tauskelpoisia. Jollei kuittausvaatimuksen tie-
doksisaamisen ajankohdasta voida esittää
muuta selvitystä, vaatimuksen katsotaan tul-
leen tilinomistajan tietoon seitsemäntenä päi-
vänä vaatimusta koskevan ilmoituksen lähet-
tämisestä. Jos tilinomistajalle ei anneta tässä
momentissa säädettyjä tietoja, kuittaus on mi-
tätön.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
tilinomistajan nimenomaiseen valtuutukseen
perustuvia veloituksia tilillä olevista varoista.
Tällaisen valtuutuksen tilinomistaja voi pe-
ruuttaa milloin tahansa. Muu sopimus, jolla
vähennetään tilinomistajalle tämän pykälän
mukaan kuuluvia oikeuksia, on mitätön.

37 §

Salassapitovelvollisuus

Joka maksulaitoksen tai sen kanssa samaan
ryhmään kuuluvan yrityksen, maksulaitoksen
asiamiehen tai muun maksulaitoksen lukuun
toimivan yrityksen toimielimen jäsenenä tai
varajäsenenä tai niiden palveluksessa taikka
niiden toimeksiannosta tehtävää suorittaes-
saan on saanut tietää maksulaitoksen tai sen
kanssa samaan ryhmään kuuluvan yrityksen
asiakkaan tai muun sen toimintaan liittyvän
henkilön taloudellista asemaa tai yksityisen
henkilökohtaisia oloja koskevan seikan
taikka liike- tai ammattisalaisuuden, on vel-
vollinen pitämään sen salassa, ellei se, jonka
hyväksi vaitiolovelvollisuus on säädetty,
anna suostumustaan sen ilmaisemiseen. Sa-
lassa pidettäviä tietoja ei saa antaa myöskään
yhtiökokoukselle, osuuskunnan kokoukselle
tai edustajistolle eikä kokoukseen osallistu-
valle osakkeenomistajalle tai jäsenelle.

Maksulaitoksella ja sen kanssa samaan
ryhmään kuuluvalla yrityksellä on sen estä-
mättä, mitä salassapitovelvollisuudesta sää-
detään, velvollisuus antaa 1 momentissa tar-
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koitettuja tietoja syyttäjä- ja esitutkintaviran-
omaiselle rikoksen selvittämiseksi sekä
muulle viranomaiselle, jolla on lain mukaan
oikeus saada sellaisia tietoja.

Mitä osuuskuntalain (1488/2001) 7 luvun
6 §:ssä säädetään, ei koske maksulaitosta eikä
sen kanssa samaan ryhmään kuuluvaa yri-
tystä.

38 §

Tietojen luovuttaminen samaan konsolidoin-
tiryhmään tai rahoitus- ja vakuutusryhmitty-

mään kuuluvalle yritykselle

Maksulaitoksella ja sen kanssa samaan
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tai si-
joituspalveluyrityksistä annetussa laissa tar-
koitettuun konsolidointiryhmään kuuluvalla
yrityksellä on sen estämättä, mitä salassapito-
velvollisuudesta säädetään, oikeus antaa 37
§:ssä tarkoitettuja tietoja samaan konserniin,
konsolidointiryhmään tai rahoitus- ja vakuu-
tusryhmittymien valvonnasta annetussa laissa
tarkoitettuun rahoitus- ja vakuutusryhmitty-
mään kuuluvalle yhteisölle asiakaspalvelua ja
muuta asiakassuhteen hoitamista, markki-
nointia sekä konsernin, konsolidointiryhmän
tai rahoitus- ja vakuutusryhmittymän riskien-
hallintaa varten, jos tietojen vastaanottajaa
koskee tässä laissa säädetty tai vastaava sa-
lassapitovelvollisuus. Mitä tässä momentissa
säädetään tietojen luovuttamisesta, ei koske
henkilötietolain (523/1999) 11 §:ssä tarkoi-
tettujen arkaluonteisten tietojen luovuttamista
eikä sellaisia tietoja, jotka perustuvat asiak-
kaan ja muun kuin ryhmittymään kuuluvan
yrityksen välisten maksutietojen rekisteröin-
tiin.

Sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään,
maksulaitos ja maksulaitoksen kanssa sa-
maan konsolidointiryhmään kuuluva yritys
voivat luovuttaa asiakasrekisterissään olevia
markkinointia sekä asiakaspalvelua ja muuta
asiakassuhteen hoitamista varten tarpeellisia
tietoja sellaiselle yhteisölle, joka kuuluu
maksulaitoksen kanssa samaan taloudelliseen
yhteenliittymään, jos tietojen vastaanottajaa
koskee tässä laissa säädetty tai sitä vastaava
salassapitovelvollisuus. Mitä tässä momen-
tissa säädetään tietojen luovuttamisesta, ei

koske henkilötietolain 11 §:ssä tarkoitettujen
arkaluonteisten tietojen luovuttamista.

39 §

Asiakkaiden tunteminen

Maksulaitoksen on tunnettava asiakkaansa.
Maksulaitoksen on lisäksi tarvittaessa tunnet-
tava asiakkaan todellinen edunsaaja ja hen-
kilö, joka toimii asiakkaan lukuun. Tässä mo-
mentissa säädettyä velvollisuutta täytettäessä
voidaan hyödyntää 2 momentissa tarkoitet-
tuja järjestelmiä.

Maksulaitoksella on oltava riittävät ris-
kienhallintajärjestelmät, joilla ne voivat arvi-
oida asiakkaista toiminnalleen aiheutuvia ris-
kejä.

Asiakkaan tuntemisessa on lisäksi voi-
massa, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoi-
tuksen estämisestä ja selvittämisestä anne-
tussa laissa säädetään.

Finanssivalvonta voi antaa tarkempia mää-
räyksiä 1 momentissa tarkoitetuista asiakkaan
tuntemisessa noudatettavista menettelyta-
voista ja 2 momentissa tarkoitetusta riskien-
hallinnasta.

40 §

Maksujärjestelmään osallistuminen

Maksujärjestelmän ylläpitäjä ei saa maksu-
järjestelmän säännöissä asettaa maksupalve-
luntarjoajan maksujärjestelmään osallistumi-
selle perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä
vaatimuksia. Riskeiltä suojautumista sekä
maksujärjestelmän taloudellisen ja toiminnan
vakauden varmistamista koskevien vaatimus-
ten tulee olla tarpeellisia ja kohtuullisia.

Maksujärjestelmän säännöissä ei saa rajoit-
taa maksupalveluntarjoajien, maksupalvelun-
käyttäjien tai muiden maksujärjestelmien
osallistumista muihin maksujärjestelmiin.
Maksujärjestelmään osallistumiseen liittyvät
oikeudet, velvollisuudet, edut tai rajoitukset
eivät saa perustua maksupalveluntarjoajien,
maksupalvelunkäyttäjien tai muiden maksu-
järjestelmien oikeudelliseen muotoon tai ase-
maan.
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41 §

Poikkeus oikeudesta päästä maksu-
järjestelmään

Mitä 40 §:ssä säädetään, ei koske:
1) maksujärjestelmää, joka on nimetty

eräistä arvopaperi- ja valuuttakaupan sekä
selvitysjärjestelmän ehdoista annetun lain
(1084/1999) nojalla;

2) maksujärjestelmää, johon voivat osallis-
tua yksinomaan samaan ryhmään kuuluvat
palveluntarjoajat, edellyttäen, että palvelun-
tarjoajien omien varojen määrä määräytyy
ryhmän tasolla;

3) maksujärjestelmää, jossa yksi maksupal-
veluntarjoaja voi toimia sekä maksajan että
maksunsaajan maksupalveluntarjoajana, vas-
taa yksin maksujärjestelmän hoidosta ja
myöntää muille maksupalveluntarjoajille pää-
syn maksujärjestelmään ja jossa muilla mak-
supalveluntarjoajilla ei ole oikeutta neuvo-
tella keskenään maksujärjestelmään liittyvistä
palkkioista.

7 luku

Sivuliikkeen perustaminen

42 §

Sivuliikkeen perustaminen toiseen Euroopan
talousalueeseen kuuluvaan valtioon

Maksulaitoksen, joka aikoo perustaa sivu-
liikkeen toiseen Euroopan talousalueeseen
kuuluvaan valtioon, on ilmoitettava siitä etu-
käteen Finanssivalvonnalle. Ilmoituksen tulee
sisältää tieto valtiosta, jonka alueelle sivu-
liike aiotaan perustaa, tiedot tarjottavista
maksupalveluista, sivuliikkeen organisaatio-
rakenteesta ja asiamiehen käyttämisestä sekä
sivuliikkeen toiminnasta vastuussa olevien
henkilöiden nimet.

Finanssivalvonnan on kuukauden kuluessa
1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen vas-
taanottamisesta ilmoitettava sivuliikkeen pe-
rustamisesta asianomaisen valtion Finanssi-
valvontaa vastaavalle valvontaviranomaiselle
ja liitettävä ilmoitukseen 1 momentissa tar-
koitetut tiedot. Finanssivalvonnan on kieltäy-

dyttävä tekemästä ilmoitusta, jos se havait-
see, ettei sivuliikkeen perustaminen täytä
maksulaitoksen taloudellinen tilanne ja hal-
linto huomioon ottaen sivuliikkeen perusta-
miselle asetettuja edellytyksiä. Sivuliikettä ei
saa perustaa, jos Finanssivalvonta kieltäytyy
tekemästä ilmoitusta.

43 §

Toiseen Euroopan talousalueeseen kuulu-
vaan valtioon sijoittautuneen asiamiehen

käyttäminen

Jos maksulaitos aikoo käyttää asiamiestä,
joka on sijoittautunut toiseen Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvaan valtioon, asiamie-
heen sovelletaan soveltuvin osin 42 §:n sivu-
liikettä koskevia säännöksiä.

44 §

Sivuliikkeen perustaminen valtioon, joka ei
kuulu Euroopan talousalueeseen

Maksulaitoksen, joka aikoo perustaa sivu-
liikkeen muuhun kuin Euroopan talousaluee-
seen kuuluvaan valtioon, on haettava lupa
Finanssivalvonnalta. Lupa on myönnettävä,
jos sivuliikkeen valvonta on riittävästi järjes-
tettävissä ja jos sivuliikkeen perustaminen ei
maksulaitoksen hallinto ja taloudellinen tila
huomioon ottaen ole omiaan vaarantamaan
maksulaitoksen toimintaa. Finanssivalvon-
nalla on oikeus luvan hakijaa kuultuaan aset-
taa lupaan sivuliikkeen toimintaa koskevia,
valvonnan kannalta välttämättömiä rajoituk-
sia ja ehtoja.

Lupahakemukseen liitettävistä selvityk-
sistä säädetään valtiovarainministeriön ase-
tuksella.

45 §

Palvelujen tarjoaminen toiseen Euroopan
talousalueeseen kuuluvaan valtioon

Maksulaitoksen, joka aikoo tarjota maksu-
palveluja toisen Euroopan talousalueeseen
kuuluvan valtion alueella perustamatta sivu-
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liikettä, on ilmoitettava etukäteen Finanssi-
valvonnalle, mitä palveluja se aikoo tarjota.

Finanssivalvonnan on kuukauden kuluessa
ilmoituksen vastaanottamisesta ilmoitettava 1
momentissa tarkoitetun valtion valvontavi-
ranomaiselle maksulaitoksen nimi, osoite, or-
ganisaatiorakenne, maksulaitoksen johtami-
sesta vastuussa olevien henkilöiden nimet
sekä palvelut, joita maksulaitos aikoo tarjota.

46 §

Kotipaikan siirto toiseen Euroopan
talousalueeseen kuuluvaan valtioon

Jos maksulaitos aikoo siirtää kotipaikkansa
toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan
valtioon siten kuin eurooppayhtiöasetuksen
8 artiklassa tai eurooppaosuuskunta-asetuk-
sen 7 artiklassa säädetään, maksulaitoksen on
lähetettävä Finanssivalvonnalle jäljennös eu-
rooppayhtiöasetuksen 8 artiklan 2 ja 3 koh-
dassa tai eurooppaosuuskunta-asetuksen 7 ar-
tiklan 2 ja 3 kohdassa tarkoitetusta siirto-
suunnitelmasta ja selonteosta viipymättä sen
jälkeen, kun maksulaitos on ilmoittanut suun-
nitelman rekisteröitäväksi.

Jos maksulaitos aikoo kotipaikan siirron
jälkeen jatkaa maksupalvelutoimintaa Suo-
messa, siihen sovelletaan, mitä ulkomaisen
maksulaitoksen toiminnasta Suomessa sääde-
tään.

Rekisteriviranomainen ei saa antaa euroop-
payhtiölain 9 §:n 5 momentissa tai eurooppa-
osuuskuntalain 9 §:n 5 momentissa tarkoitet-
tua todistusta, jos Finanssivalvonta on ilmoit-
tanut rekisteriviranomaiselle ennen eurooppa-
yhtiölain 9 §:n 2 momentissa tai eurooppa-
osuuskuntalain 9 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun luvan myöntämistä, että maksulaitos ei
ole noudattanut kotipaikan siirtoa, Suomessa
tapahtuvan toiminnan jatkamista tai toimin-
nan lopettamista koskevia säännöksiä. Todis-
tuksen saa antaa ennen kuin kuukausi on
kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 mo-
mentissa tai osuuskuntalain 16 luvun 13 §:n 1
momentissa tarkoitetusta määräpäivästä vain,
jos Finanssivalvonta on ilmoittanut, ettei se
vastusta kotipaikan siirtoa.

47 §

Sulautuminen ja jakautuminen toiseen
Euroopan talousalueeseen kuuluvaan

valtioon

Jos maksulaitos, joka on eurooppayhtiö tai
osakeyhtiö, osallistuu rajat ylittävään sulautu-
miseen tai rajat ylittävään jakautumiseen Eu-
roopan talousalueella, rekisteriviranomainen
ei saa antaa tällaista sulautumista koskevaa
eurooppayhtiölain 4 §:n 3 momentissa taikka
osakeyhtiölain 16 luvun 26 §:ssä tai jakautu-
mista koskevaa 17 luvun 25 §:ssä tarkoitettua
todistusta, jos Finanssivalvonta on ilmoitta-
nut rekisteriviranomaiselle ennen luvan
myöntämistä, että maksulaitos ei ole noudat-
tanut sulautumista, jakautumista tai Suo-
messa tapahtuvan toiminnan jatkamista tai
toiminnan lopettamista koskevia säännöksiä.
Luvan saa antaa ennen kuin kuukausi on
kulunut osakeyhtiölain 16 luvun 6 §:n 2 mo-
mentissa tai 17 luvun 6 §:n 2 momentissa
tarkoitetusta määräpäivästä vain, jos Finans-
sivalvonta on ilmoittanut, ettei se vastusta
sulautumista, jakautumista tai eurooppayh-
tiön perustamiseen liittyvää kotipaikan siir-
toa.

Jos maksulaitos, joka on eurooppaosuus-
kunta tai osuuskunta, osallistuu rajat ylittä-
vään sulautumiseen tai rajat ylittävään jakau-
tumiseen Euroopan talousalueella, rekisteri-
viranomainen ei saa antaa tällaista sulautu-
mista koskevaa eurooppaosuuskuntalain
4 §:n 3 momentissa taikka osuuskuntalain 16
luvun 25 §:ssä tai jakautumista koskevaa 17
luvun 24 §:ssä tarkoitettua todistusta, jos Fi-
nanssivalvonta on ilmoittanut rekisteriviran-
omaiselle ennen luvan myöntämistä, että
maksulaitos ei ole noudattanut sulautumista,
jakautumista tai Suomessa tapahtuvan toi-
minnan jatkamista tai toiminnan lopettamista
koskevia säännöksiä. Luvan saa antaa ennen
kuin kuukausi on kulunut osuuskuntalain 16
luvun 6 §:n 2 momentissa tai 17 luvun 6 §:n
2 momentissa tarkoitetusta määräpäivästä
vain, jos Finanssivalvonta on ilmoittanut, et-
tei se vastusta sulautumista, jakautumista tai
eurooppaosuuskunnan perustamiseen liitty-
vää kotipaikan siirtoa.

Jos toiseen valtioon rekisteröitävä vastaan-
ottava yhtiö tai osuuskunta aikoo sulautumi-
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sen jälkeen jatkaa maksupalvelun tarjontaa
Suomessa, yhtiöön ja osuuskuntaan sovelle-
taan, mitä ulkomaisen maksulaitoksen oikeu-
desta tarjota maksupalvelua Suomessa sääde-
tään.

8 luku

Vahingonkorvaus- ja rangaistus-
säännökset

48 §

Vahingonkorvausvelvollisuus

Joka tämän lain tai sen nojalla annettujen
säännösten vastaisella menettelyllä aiheuttaa
vahinkoa, on velvollinen korvaamaan vahin-
koa kärsineelle aiheuttamansa vahingon.

Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä kor-
vausvastuun jakautumisesta kahden tai use-
amman korvausvelvollisen kesken on voi-
massa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974)
2 ja 6 luvussa säädetään.

49 §

Maksulaitosrikos

Joka tahallaan tarjoaa maksupalvelua 6 §:n
vastaisesti ilman toimilupaa tai 8 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua päätöstä, on tuomittava,
jollei teko ole vähäinen tai siitä muualla
laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, mak-
sulaitosrikoksesta sakkoon tai vankeuteen
enintään kuudeksi kuukaudeksi.

Maksulaitosrikoksesta tuomitaan myös
asiamies, joka tarjoaa maksupalvelua 24 §:n
5 momentin vastaisesti ennen merkitsemis-
tään rekisteriin.

Rangaistus väärän todistuksen antamisesta
viranomaiselle säädetään rikoslain (39/1889)
16 luvun 8 §:ssä.

50 §

Salassapitovelvollisuuden rikkominen

Rangaistus 37 §:ssä säädetyn salassapito-
velvollisuuden rikkomisesta tuomitaan rikos-

lain 38 luvun 1 ja 2 §:n mukaan, jollei muu-
alla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta.

9 luku

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset

51 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Ennen lain voimaantuloa voidaan ryhtyä
lain täytäntöönpanon edellyttämiin toimenpi-
teisiin.

52 §

Maksulaitoksen toimilupavaatimusta
koskevat siirtymäsäännökset

Finanssivalvonta myöntää ilman hake-
musta tämän lain mukaisen maksulaitoksen
toimiluvan oikeushenkilölle, jolla tämän lain
voimaan tullessa on luottolaitostoiminnasta
annetun lain mukainen maksuliikeyhteisön
toimilupa, mutta joka ei laske liikkeeseen
sähköistä rahaa. Finanssivalvonnan on ilmoi-
tettava maksuliikeyhteisölle toimiluvan
myöntämisestä ennen sen myöntämistä.

Oikeushenkilön, joka tämän lain voimaan
tullessa tarjoaa maksupalveluja ilman maksu-
liikeyhteisön toimilupaa, on haettava tämän
lain mukaista toimilupaa Finanssivalvonnalta
viimeistään 31 päivänä maaliskuuta 2011 tai
lopetettava maksupalvelun tarjoaminen.
Tässä momentissa säädettyä määräaikaa so-
velletaan myös oikeushenkilön asiamieheen.

Tämän lain voimaan tullessa ratkaisematta
olevan maksuliikeyhteisön toimilupaa koske-
van hakemuksen käsittelyyn sovelletaan tätä
lakia.

Luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitetulle rahoituslaitokselle, joka tämän
lain voimaan tullessa tarjoaa maksupalveluja
ja joka kuuluu sen emoyrityksenä olevan
luottolaitoksen konsolidoituun valvontaan,
myönnetään toimilupa, jos se toimittaa Fi-
nanssivalvonnalle tiedot, jotka tämän lain
11 §:n ja sen nojalla annetun asetuksen mu-
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kaan on sisällytettävä toimilupahakemukseen
ja rahoituslaitos täyttää tässä laissa säädetyt
vaatimukset.

Luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön,
joka on aloittanut tässä laissa tarkoitettujen
maksupalveluiden tarjoamisen ennen tämän
lain voimaantuloa ja joka täyttää 7 §:ssä tar-
koitetut edellytykset, on haettava viimeistään
31 päivänä lokakuuta 2012 Finanssivalvon-
nalta 8 §:ssä tarkoitettua päätöstä tai lopetet-
tava maksupalvelun tarjoaminen.

53 §

Rahanvälitystä tarjoavan luotettavuutta
koskeva siirtymäsäännös

Rahanvälitystä saa tarjota 52 §:n 2 mo-
mentin nojalla vain, jos palveluntarjoajan
13 §:n 2 momentissa tarkoitettu henkilö, ja
52 §:n 5 momentin nojalla vain, jos palvelun
tarjoamisesta vastaava tai siihen osallistuva
luonnollinen henkilö, on 13 §:n 3 momen-
tissa säädetyllä tavalla luotettava.

54 §

Maksupalveluiden tarjoamista ja maksulai-
tosrekisteriin merkitsemistä koskeva siirty-

mäsäännös

Sen, joka tämän lain voimaan tullessa tar-
joaa maksupalvelua ilman toimilupaa, on
kahden kuukauden kuluessa tämän lain voi-
maantulosta ilmoitettava Finanssivalvonnalle,
jos palveluntarjoaja aikoo jatkaa maksupalve-
lun tarjoamista 52 §:n 2 tai 5 momentin no-
jalla. Ilmoitukseen on sisällytettävä 16 §:n 1
momentissa tarkoitetut tiedot. Ilmoitusta ei
tarvitse tehdä, jos palveluntarjoaja on hake-
nut toimilupaa tai 8 §:ssä tarkoitettua pää-
töstä. Ilmoitettujen tietojen muutoksista tai
maksupalvelun tarjoamisen lopettamisesta on
viipymättä ilmoitettava Finanssivalvonnalle.

Finanssivalvonta merkitsee 1 momentissa
tarkoitetut palveluntarjoajat erikseen maksu-
laitosrekisteriin. Merkintä on tehtävä siten,
että tässä pykälässä tarkoitetut palveluntarjo-
ajat erottuvat selkeästi 16 §:n nojalla rekiste-
riin merkityistä palveluntarjoajista.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi

1165N:o 297



L a k i

N:o 298

ulkomaisen maksulaitoksen toiminnasta Suomessa

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:

1 luku

Yleiset säännökset

1 §

Soveltamisala

Tämä laki koskee ulkomaisen maksulai-
toksen oikeutta liiketoimintana tarjota mak-
supalvelua Suomessa.

Mitä tässä laissa säädetään ulkomaisen
maksulaitoksen sivuliikkeestä, sovelletaan
soveltuvin osin myös ulkomaisen maksulai-
toksen Suomeen sijoittautuneeseen asiamie-
heen.

2 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) ulkomaisella maksulaitoksella maksu-

palvelun tarjoamista harjoittavaa oikeushen-
kilöä, joka on saanut maksulaitoslain
(297/2010) 6 §:ssä tarkoitettua toimilupaa
vastaavan toimiluvan muussa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suo-
messa;

2) maksupalvelulla maksulaitoslain 1 §:ssä
tarkoitettua maksupalvelua;

3) kotivaltiolla Euroopan talousalueeseen
kuuluvaa valtiota, jossa maksulaitos on saa-
nut toimiluvan.

3 §

Valvonta

Ulkomaisen maksulaitoksen Suomessa ta-
pahtuvan toiminnan valvonnasta sekä Finans-
sivalvonnan oikeudesta antaa tietoja ulkomai-
selle Finanssivalvontaa vastaavalle valvonta-
viranomaiselle säädetään Finanssivalvon-
nasta annetussa laissa (878/2008).

2 luku

Sijoittautumisoikeus Euroopan talous-
alueeseen kuuluvasta valtiosta

4 §

Sivuliikkeen aloittamisen edellytykset

Ulkomainen maksulaitos voi perustaa sivu-
liikkeen Suomeen yrityksen kotivaltion val-
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vontaviranomaisen ilmoitettua sivuliikkeen
perustamisesta Finanssivalvonnalle. Ilmoi-
tuksessa on oltava riittävät tiedot maksulai-
toksen nimestä ja osoitteesta, tarjottavista
maksupalveluista, sivuliikkeen organisaatio-
rakenteesta sekä sivuliikkeen toiminnasta
vastuussa olevien henkilöiden nimet.

5 §

Maksupalveluiden tarjoaminen sivuliikettä
perustamatta

Ulkomaisella maksulaitoksella on oikeus
harjoittaa toimintaa Suomessa myös perusta-
matta tytäryritystä tai sivuliikettä.

Ulkomainen maksulaitos voi aloittaa mak-
supalvelun tarjoamisen Suomessa, kun Fi-
nanssivalvonta on saanut maksulaitokselle
toimiluvan myöntäneen valtion Finanssival-
vontaa vastaavalta valvontaviranomaiselta il-
moituksen tarjottavista maksupalveluista ja
tiedon siitä, miten maksulaitos aikoo tarjota
maksupalvelua Suomessa, mikä on maksulai-
toksen organisaatiorakenne sekä mitkä ovat
maksupalvelutoiminnasta vastuussa olevien
henkilöiden nimet.

6 §

Sivuliikkeen toiminnan ja rajat ylittävän
maksupalvelun tarjoamisen rajoittaminen ja

kieltäminen

Jos ulkomainen maksulaitos jatkaa yrityk-
sen kotivaltion Finanssivalvontaa vastaavan
toimivaltaisen viranomaisen toimenpiteistä
huolimatta säännösten tai määräysten vas-
taista toimintaa Suomessa, Finanssivalvon-
nan on ryhdyttävä tarpeellisiin toimenpitei-
siin sellaisen toiminnan estämiseksi, joka
vaarantaa maksupalvelun käyttäjien aseman
tai maksujärjestelmien luotettavan toiminnan
taikka josta aiheutuu rahanpesun tai terroris-
min rahoittamisen uhka. Tarvittaessa Finans-
sivalvonta voi estää uusien liiketoimien aloit-
tamisen. Sivuliikkeen toiminnan ja maksupal-
velun tarjoamisen kieltämiseen sovelletaan li-
säksi, mitä Finanssivalvonnasta annetun lain
61 §:ssä säädetään.

3 luku

Muut säännökset

7 §

Sivuliikkeen johto

Sivuliikkeellä on oltava sen toiminnasta
vastaava johtaja, joka myös edustaa ulko-
maista maksulaitosta sivuliikkeen toimintaa
koskevissa oikeussuhteissa.

Vajaavaltainen, konkurssissa oleva tai lii-
ketoimintakieltoon määrätty ei saa olla sivu-
liikkeen johtajana.

Sivuliikkeen johtaja on velvollinen korvaa-
maan vahingon, jonka hän tehtävässään on
rikkomalla tätä lakia tai muuta sivuliikkeen
toimintaa koskevaa säännöstä tahallisesti tai
huolimattomuudesta aiheuttanut sivuliikkeen
asiakkaalle tai muulle henkilölle.

8 §

Kaupparekisterimerkinnät

Sivuliikkeestä on tehtävä ilmoitus kauppa-
rekisteriin niin kuin siitä kaupparekisteri-
laissa (129/1979) säädetään.

Sen estämättä, mitä muualla laissa sääde-
tään toiminimestä, maksulaitos voi Suomessa
harjoittaa toimintaansa samalla toiminimellä
kuin sillä on kotivaltiossaan.

Patentti- ja rekisterihallitus voi vaatia, että
toiminimeen tehdään erottava lisäys, jos se ei
selvästi erotu parempaa etuoikeutta nautti-
vista nimistä tai jos on olemassa vaara, että se
on sekoitettavissa sellaiseen toiminimeen tai
tavaramerkkiin, johon jollain toisella on ai-
kaisempi yksinoikeus Suomessa.

9 §

Toiminimen kirjoittaminen

Sivuliikkeen toiminimen kirjoittaa sen joh-
taja tai ulkomaisen maksulaitoksen antaman
valtuutuksen perusteella muu yksin tai use-
ampi yhdessä.
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10 §

Riskienhallinta

Sivuliike ei saa toiminnassaan ottaa niin
suurta riskiä, että siitä aiheutuu olennaista
vaaraa sivuliikkeen toiminnalle. Sivuliik-
keellä on oltava toimintaansa nähden riittävät
riskienhallintajärjestelmät.

11 §

Salassapitovelvollisuus

Sivuliikkeen toimihenkilön salassapitovel-
vollisuudesta, tietojenanto-oikeudesta ja sa-
lassapitovelvollisuuden rikkomisesta on voi-
massa, mitä maksulaitoslain 37, 38 ja
50 §:ssä säädetään.

Sivuliikkeellä on oikeus 1 momentin estä-
mättä antaa edustamalleen ulkomaiselle mak-
sulaitokselle toimiluvan myöntäneen valtion

Finanssivalvontaa vastaavalle valvontaviran-
omaiselle sekä edustamansa ulkomaisen
maksulaitoksen tilintarkastajalle ne tiedot,
jotka on säädetty tai asianmukaisessa järjes-
tyksessä määrätty ilmoitettaviksi.

12 §

Markkinointi ja sopimusehdot sekä muut
menettelytavat

Ulkomaisen maksulaitoksen sivukonttoriin
ja ulkomaiseen maksulaitokseen, joka muu-
ten tarjoaa Suomessa maksupalvelua, sovelle-
taan, jollei muusta laista muuta johdu, mitä
maksulaitoslain 32—36 §:ssä säädetään.

13 §

Voimaantulo

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 299

luottolaitoslaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan luottolaitostoiminnasta 9 päivänä helmikuuta 2007 annetun lain (121/2007) 4 §:n

1 momentin 2 kohta, 8 §:n 1 momentti, 12 §, 20 §:n 1 momentti, 22 §:n 1 momentti, 30 §:n 1
momentin 5 kohta, 31 §:n 1 ja 3 momentti, 32, 44 ja 53 §, 55 §:n 4 momentti, 66 §, 76 §:n 1
momentti ja 134 §:n 1 momentti, sellaisena kuin niistä on 20 §:n 1 momentti laissa 1185/2009,
seuraavasti:

4 §

Luottolaitostoiminta

Luottolaitostoiminnalla tarkoitetaan tässä
laissa liiketoimintaa, jossa yleisöltä vastaan-
otetaan takaisinmaksettavia varoja sekä:
— — — — — — — — — — — — —

2) lasketaan liikkeeseen sähköistä rahaa.
— — — — — — — — — — — — —

8 §

Luottolaitos

Luottolaitos on yritys, jolla on tämän lain
mukainen toimilupa luottolaitostoimintaan.
Luottolaitos voi olla talletuspankki, luottoyh-
teisö tai sähkörahayhteisö.
— — — — — — — — — — — — —

12 §

Sähkörahayhteisö

Sähkörahayhteisö on luottolaitos, joka voi
harjoittaa 4 §:n 1 momentin 2 kohdassa tar-
koitettua toimintaa.

Sähkörahayhteisö voi olla osakeyhtiö tai
osuuskunta.

20 §

Luottolaitoksen yksinoikeutta takaisinmakset-
tavien varojen vastaanottamiseen koskevat

poikkeukset

Mitä 19 §:ssä säädetään, ei rajoita Suomen

Pankin oikeutta ottaa vastaan takaisinmakset-
tavia varoja yleisöltä, rahastoyhtiön oikeutta
harjoittaa sijoitusrahastolaissa (48/1999) tar-
koitettua sijoitusrahastotoimintaa, sijoituspal-
veluyrityksen ja rahastoyhtiön oikeutta tar-
jota sidotusta pitkäaikaissäästämisestä anne-
tussa laissa (1183/2009) tarkoitettuja säästä-
missopimuksia, maksulaitoksen tai maksulai-
toslain (297/2010) 7 §:ssä tarkoitetun henki-
lön oikeutta harjoittaa mainitussa laissa
tarkoitettua maksupalvelun tarjoamista eikä
vakuutuslaitoksen oikeutta harjoittaa vakuu-
tusyhtiölaissa tarkoitettua vakuutusliikettä.
Mitä tämän lain 19 §:ssä säädetään, ei myös-
kään rajoita sellaisten maksuvälineiden
myyntiä, jotka eivät ole sähköistä rahaa. Ul-
komaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyri-
tyksen, rahastoyhtiön, maksulaitoksen ja va-
kuutusyhtiön oikeudesta tarjota Suomessa
toimilupaansa sisältyviä palveluja säädetään
erikseen.
— — — — — — — — — — — — —

22 §

Toimilupahakemus

Finanssivalvonta myöntää hakemuksesta
luottolaitoksen toimiluvan. Toimilupa voi-
daan antaa talletuspankin, luottoyhteisön tai
sähkörahayhteisön toimintaan. Toimilupaha-
kemukseen liitettävistä selvityksistä sääde-
tään valtiovarainministeriön asetuksella.
— — — — — — — — — — — — —
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30 §

Talletuspankille sallittu liiketoiminta

Talletuspankille sallittua liiketoimintaa on:
— — — — — — — — — — — — —

5) maksupalvelu ja muu maksuliike;
— — — — — — — — — — — — —

31 §

Luottoyhteisölle sallittu liiketoiminta

Luottoyhteisö saa harjoittaa 30 §:n 1 mo-
mentissa tarkoitettua liiketoimintaa lukuun
ottamatta talletusten hankkimista yleisöltä.
Luottoyhteisö saa vastaanottaa yleisöltä
muita vaadittaessa takaisinmaksettavia varoja
kuin talletuksia vain maksupalveluiden tar-
joamisen ja sähköisen rahan liikkeeseenlas-
kun yhteydessä. Luottoyhteisö voi harjoittaa
kiinnitysluottopankkitoimintaa niin kuin kiin-
nitysluottopankkilaissa säädetään.
— — — — — — — — — — — — —

Luottoyhteisön maksupalvelun tarjoamista
varten tilille vastaanottamiin vaadittaessa ta-
kaisinmaksettaviin varoihin sovelletaan, mitä
135—138 §:ssä säädetään talletuksesta.

32 §

Sähkörahayhteisölle sallittu liiketoiminta

Sähkörahayhteisö saa harjoittaa muuta
30 §:n 1 momentin 1, 2, 5, 6 ja 8 kohdassa
tarkoitettua ja niihin verrattavaa tai niihin
läheisesti liittyvää liiketoimintaa kuin talle-
tusten hankkimista yleisöltä ja maksupalve-
lua. Sähkörahayhteisö ei saa myöskään vas-
taanottaa yleisöltä muita vaadittaessa takai-
sinmaksettavia varoja muuten kuin sähköisen
rahan liikkeeseenlaskun yhteydessä. Sähköra-
hayhteisö ei saa myöntää luottoa.

Sähkörahayhteisö ei saa omistaa osakkeita
eikä osuuksia muussa yhteisössä kuin
14 §:ssä tarkoitetussa palveluyrityksessä.
Sähkörahayhteisö ei saa tehdä muita johdan-
naissopimuksia kuin sellaisia korko- tai va-
luuttasidonnaisia vakioituja johdannaissopi-
muksia, jotka ovat päivittäisen vakuusvaati-
muksen piirissä ja joiden tarkoituksena on
kattaa sähkörahayhteisön varoihin ja velkoi-
hin liittyvät riskit.

44 §

Vähimmäispääoma

Talletuspankin ja luottoyhteisön osakepää-
oman, osuuspääoman tai peruspääoman on
oltava vähintään viisi miljoonaa euroa. Säh-
körahayhteisön osake- tai osuuspääoman on
oltava vähintään miljoona euroa. Pääoman on
oltava kokonaan merkitty toimilupaa myön-
nettäessä.

53 §

Sähkörahayhteisön maksuvalmius

Sähkörahayhteisöllä on oltava sijoitettuna
seuraaviin sijoituskohteisiin vähintään määrä,
joka vastaa sähkörahayhteisön sähköisen ra-
han liikkeeseenlaskua vastaan vastaanotta-
miin varoihin perustuvien velkojen yhteen-
laskettua määrää:

1) erät, joiden 58 §:ssä tarkoitettu riskiker-
roin on 0 prosenttia;

2) sellaiset saamiset luottolaitoksilta ja ul-
komaisilta luottolaitoksilta, joiden 58 §:ssä
tarkoitettu riskikerroin on 20 prosenttia;

3) muut Finanssivalvonnan hyväksymät
velkasitoumukset.

Edellä 1 momenttia sovellettaessa omai-
suuserät arvostetaan hankintamenon suurui-
sina tai, jos niiden raportointihetken todennä-
köinen luovutushinta on sitä alhaisempi, tä-
män määräisinä.

Sähkörahayhteisö saa sijoittaa 1 momen-
tissa tarkoitettuja varoja 1 momentin 2 ja 3
kohdassa tarkoitettuihin eriin enintään mää-
rän, joka vastaa sähkörahayhteisön omien va-
rojen kaksikymmenkertaista määrää.

Jos 1 momentissa tarkoitettujen omaisuus-
erien määrä laskee alle mainitussa momen-
tissa tarkoitetun määrän, Finanssivalvonnan
on asetettava määräaika, jonka kuluessa säh-
körahayhteisön on ryhdyttävä toimenpiteisiin
omaisuuserien määrän saattamiseksi maini-
tussa momentissa tarkoitetulle tasolle. Fi-
nanssivalvonta voi tällöin ja muulloinkin säh-
körahayhteisön hakemuksesta määräajaksi
sallia, että sähkörahayhteisön 1 momentissa
tarkoitettujen velkojen katteena on muita
kuin momentissa tarkoitettuja omaisuuseriä.
Tällaisia omaisuuseriä saa kuitenkin olla
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enintään määrä, joka ei ylitä viittä prosenttia
mainittujen velkojen tai sähkörahayhteisön
omien varojen määrästä, sen mukaan kumpi
näistä on pienempi.

55 §

Omien varojen vähimmäismäärä

— — — — — — — — — — — — —
Sähkörahayhteisöllä on oltava 1 momen-

tista poiketen omia varoja 66 §:ssä säädetty
määrä.
— — — — — — — — — — — — —

66 §

Sähkörahayhteisön omien varojen
vähimmäismäärä

Sähkörahayhteisöllä on oltava
57—65 §:ssä säädetystä poiketen omia varoja
vähintään määrä, joka vastaa kahta prosenttia
sähkörahayhteisön sähköisen rahan liikkee-
seenlaskua vastaan vastaanottamien varojen
yhteenlasketusta määrästä tai, jos tällaisten
velkojen yhteismäärän viimeisen kuuden
kuukauden kuukausittainen keskiarvo on tätä
suurempi, kahta prosenttia mainitusta keski-
arvosta. Jos sähkörahayhteisön toiminnan
aloittamisesta on kulunut vähemmän kuin
kuusi kuukautta, edellä mainitun keskiarvon
sijasta sovelletaan sähkörahayhteisön toimin-
tasuunnitelmassaan asettamaa, Finanssival-
vonnan hyväksymää tavoitearvoa.

Sähkörahayhteisön on sovellettava niihin
varoihin, jotka on sijoitettava 53 §:n 3 mo-
mentin mukaisesti, sellaisia rajoituksia, jotka

ovat tarpeen sähkörahayhteisön suojaami-
seksi varoihin liittyviltä markkinariskeiltä.

76 §

Konsolidoitu vakavaraisuusvaatimus

Luottolaitoksella on oltava konsolidoituja
omia varoja määrä, joka tarvitaan kattamaan
konsolidoidut 55 §:n 1 momentissa tarkoite-
tut riskit. Sähkörahayhteisöllä on oltava kon-
solidoituja omia varoja määrä, joka vastaa 66
§:ssä säädettyä osuutta konsolidointiryhmään
kuuluvien yritysten vastaanottamien, maini-
tussa pykälässä tarkoitettujen varojen yhteen-
lasketusta määrästä.
— — — — — — — — — — — — —

134 §

Asiakkaan oikeus peruspankkipalveluihin

Talletuspankki saa kieltäytyä tavanomai-
sen talletustilin avaamisesta ja tilin käyttöön
tarkoitetun välineen myöntämisestä taikka
maksupalvelua koskevan toimeksiannon hoi-
tamisesta ETA-valtiossa laillisesti oleskele-
valle luonnolliselle henkilölle vain, jos kiel-
täytymiselle on painava peruste. Perusteen
tulee liittyä asiakkaaseen tai hänen aiempaan
käyttäytymiseensä taikka siihen, ettei asia-
kassuhteelle ilmeisesti ole todellista tarvetta.
Kieltäytymisen peruste on ilmoitettava asiak-
kaalle.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan sijoituspalveluyrityksistä 26 päivänä lokakuuta 2007 annetun lain (922/2007)

6 §:n 1 momentti seuraavasti:

6 §

Luottolaitos ja rahoituslaitos

Tässä laissa luottolaitoksella tarkoitetaan
luottolaitostoiminnasta annetun lain

(121/2007) 8 §:ssä tarkoitettua muuta yhtei-
söä kuin sähkörahayhteisöä.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki

N:o 301

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan Finanssivalvonnasta 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain (878/2008) 6 §:n 1

momentin 5, 10 ja 13 kohta, 26 §:n 4 momentti, 45 §:n 1 momentti, 55 ja 56 § sekä 58 §:n 1
momentti sekä

lisätään 4 §:n 2 momenttiin uusi 9 a kohta ja 5 §:ään uusi 10 a kohta seuraavasti:

4 §

Valvottavat

— — — — — — — — — — — — —
Toimilupavalvottavalla tarkoitetaan tässä

laissa:
— — — — — — — — — — — — —

9 a) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoi-
tettua maksulaitosta;
— — — — — — — — — — — — —

5 §

Muut finanssimarkkinoilla toimivat

Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tar-
koitetaan tässä laissa:
— — — — — — — — — — — — —

10 a) maksulaitoslain 7 §:ssä tarkoitettua;
— — — — — — — — — — — — —

6 §

Muut määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
— — — — — — — — — — — — —

5) ulkomaisella valvottavalla yritystä, joka
vastaa luottolaitostoiminnasta annetussa
laissa tarkoitettua luottolaitosta, sijoituspal-
veluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettua
sijoituspalveluyritystä, sijoitusrahastolaissa
tarkoitettua rahastoyhtiötä, vakuutusyhtiö-
laissa tarkoitettua vakuutusyhtiötä tai maksu-
laitoslaissa tarkoitettua maksulaitosta ja jolla
on Suomessa sivuliike taikka joka tarjoaa tai
aikoo tarjota Suomeen palveluja sivuliikettä
perustamatta;
— — — — — — — — — — — — —

10) sivuliikkeellä luottolaitoksen, sijoitus-
palveluyrityksen, rahastoyhtiön, maksulaitok-
sen ja vakuutusyhtiön sivuliikettä sekä ulko-
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maisen luotto- ja rahoituslaitoksen toimin-
nasta Suomessa annetussa laissa tarkoitettua
ulkomaisen luottolaitoksen Suomessa olevaa
sivukonttoria, ulkomaisista vakuutusyhtiöistä
annetussa laissa tarkoitettua ulkomaisen va-
kuutusyhtiön Suomessa olevaa sivuliikettä,
ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen oikeu-
desta tarjota sijoituspalvelua Suomessa anne-
tussa laissa tarkoitettua ulkomaisen sijoitus-
palveluyrityksen Suomessa olevaa sivulii-
kettä, ulkomaisen rahastoyhtiön toiminnasta
Suomessa annetussa laissa tarkoitettua ulko-
maisen rahastoyhtiön Suomessa olevaa sivu-
liikettä sekä ulkomaisen maksulaitoksen toi-
minnasta Suomessa annetussa laissa tarkoi-
tettua ulkomaisen maksulaitoksen Suomessa
olevaa sivuliikettä;
— — — — — — — — — — — — —

13) säännöillä valvottavan yhtiöjärjestystä
ja yhdistysjärjestystä sekä osuuskuntamuotoi-
sen luottolaitoksen, maksulaitoksen, säästö-
pankin, hypoteekkiyhdistyksen, eläkesäätiön,
vakuutuskassan, työttömyyskassan, talletus-
suojarahaston, sijoittajien korvausrahaston,
arvopaperipörssin, selvitysyhteisön, arvopa-
perikeskuksen ja sijoitusrahaston sääntöjä sa-
moin kuin muita sääntöjä, jotka Finanssival-
vonta tai muu viranomainen finanssimarkki-
noita koskevien säännösten nojalla vahvistaa
finanssimarkkinoilla toimivalle tai joita fi-
nanssimarkkinoilla toimivat muuten ovat fi-
nanssimarkkinoita koskevien säännösten no-
jalla velvolliset toiminnassaan noudattamaan.
— — — — — — — — — — — — —

26 §

Toimiluvan peruuttaminen ja siihen
rinnastettava toiminnan määrääminen

lopetettavaksi

— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonnan on peruutettava ulko-

maisen luottolaitoksen Suomessa olevan si-
vuliikkeen, maksulaitoksen, hypoteekkiyh-
distyksen, vakuutusyhtiön, ulkomaisen va-
kuutusyhtiön Suomessa olevan sivuliikkeen,
sijoituspalveluyrityksen, ulkomaisen sijoitus-
palveluyrityksen Suomessa olevan sivuliik-
keen, rahastoyhtiön, ulkomaisen rahastoyh-
tiön Suomessa olevan sivuliikkeen ja säily-
tysyhteisön hakemuksesta sille myöntämänsä

toimilupa, jos tällainen valvottava ei enää
harjoita toimiluvan mukaista toimintaa ja on
sillä perusteella hakenut toimiluvan peruutta-
mista. Osakeyhtiömuotoisen luottolaitoksen
toimiluvan peruuttamisesta luottolaitoksen
hakemuksesta säädetään liikepankeista ja
muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitok-
sista annetussa laissa (1501/2001), säästöpan-
kin toimiluvan peruuttamisesta säästöpankin
hakemuksesta säästöpankkilaissa
(1502/2001) ja osuuskuntamuotoisen luotto-
laitoksen toimiluvan peruuttamisesta luotto-
laitoksen hakemuksesta osuuspankeista ja
muista osuuskuntamuotoisista luottolaitok-
sista annetussa laissa.
— — — — — — — — — — — — —

45 §

Asiakkaansuojan valvontaa koskevien
säännösten soveltamisala

Finanssivalvonta valvoo siten kuin tässä
luvussa säädetään, että luottolaitos, maksulai-
tos, vakuutusyhtiö, vakuutusyhdistys, vakuu-
tusedustaja, sijoituspalveluyritys, rahastoyh-
tiö ja arvopaperipörssi noudattavat niihin so-
vellettavia markkinointia ja sopimusehtojen
käyttöä sekä kuluttajan kannalta sopimatonta
tai hyvän tavan vastaista muuta menettelyä
asiakassuhteessa koskevia säännöksiä. Arvo-
paperien ja johdannaissopimusten markki-
nointia koskevien säännösten noudattamisen
valvonnasta säädetään arvopaperimarkkina-
laissa.
— — — — — — — — — — — — —

55 §

Sivuliikkeen perustamista ja muuta
palvelujen tarjoamista toiseen ETA-valtioon

koskeva ilmoitusvelvollisuus

Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoit-
taa isäntävaltion valvontaviranomaiselle val-
vottavan sivuliikkeen perustamisesta isäntä-
valtioon ja palvelujen tarjoamisesta isäntäval-
tioon sivuliikettä perustamatta säädetään
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa, mak-
sulaitoslaissa, sijoituspalveluyrityksistä anne-
tussa laissa, sijoitusrahastolaissa ja vakuutus-
yhtiölaissa. Lisäeläkkeiden tarjoamisesta toi-
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sessa ETA-valtiossa säädetään eläkesäätiö-
laissa ja vakuutuskassalaissa sekä vakuutus-
edustuksesta toisessa ETA-valtiossa vakuu-
tusedustuksesta annetussa laissa.
Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoittaa
toisen ETA-valtion valvontaviranomaiselle
arvopaperipörssin toiminnasta toisessa ETA-
valtiossa säädetään arvopaperimarkkina-
laissa.

56 §

Suomalaisen valvottavan toisessa ETA-val-
tiossa olevan sivuliikkeen tarkastaminen

Finanssivalvonnan oikeuteen tarkastaa
luottolaitoksen, maksulaitoksen, sijoituspal-
veluyrityksen, rahastoyhtiön ja vakuutusyh-
tiön toisessa ETA-valtiossa olevan sivuliik-
keen toimintaa sovelletaan, mitä 24 §:ssä sää-
detään. Finanssivalvonnan on ennen tarkas-
tuksen tekemistä ilmoitettava siitä isäntäval-
tion valvontaviranomaiselle.

58 §

Yhteistyö toimiluvan peruuttamisessa ja toi-
minnan rajoittamisessa, vakuutuskannan luo-
vutuksessa, konkurssiin tai selvitystilaan
asettamisessa ja omaisuuden asettamisessa

panttaus- ja luovutuskieltoon

Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitet-
tava isäntävaltion valvontaviranomaiselle toi-
seen ETA-valtioon sijoittautuneen tai siellä
palveluja tarjoavan luottolaitoksen, maksulai-
toksen, sijoituspalveluyrityksen, rahastoyh-
tiön ja vakuutusyhtiön konkurssin tai selvi-
tystilan aloittamista koskevasta päätöksestä ja
konkurssin tai selvitystilan vaikutuksista sekä
toimiluvan peruuttamista tai toiminnan rajoit-
tamista koskevasta päätöksestä samoin kuin
omaisuuden asettamisesta panttaus- ja luovu-
tuskieltoon.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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Laki 

Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain muuttamisesta 

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 

————— 
 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta 19 päivänä joulukuuta 2008 annetun lain 

(879/2008) 2 §:n 3 momentti, 4 §:n 1 momentti, 5 §:n 1 momentti ja 6 §:n 1 momentti, sellai-
sena kuin niistä on 6 §:n 1 momentti laissa 11/2010, sekä 

lisätään 1 §:n 1 momenttiin, sellaisena kuin se on osaksi mainitussa laissa 11/2010, uusi 2 a 
kohta seuraavasti: 
 

1 §  

Maksuvelvollinen  

Finanssivalvonnan valvontamaksun on 
velvollinen suorittamaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

2 a) maksulaitoslain (297/2010) 7 §:ssä tar-
koitettu; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

2 §  

Valvontamaksu  

— — — — — — — — — — — — — —  
Suhteellinen maksu lasketaan maksuvel-

vollisen viimeksi vahvistetun tilinpäätöksen 
mukaisen taseen loppusumman, hallinnoitu-
jen sijoitusrahastojen varojen yhteismäärän, 
liikevaihdon tai jäsenmaksutulon perusteella 
siten kuin tässä laissa säädetään. Sijoituspal-
veluyrityksen liikevaihdoksi katsotaan 

tuloslaskelman mukaisten tuottojen yhteis-
määrä siten, että arvopaperikaupan ja 
valuuttatoiminnan osalta mukaan luetaan net-
totuotot. Jos nettotuotto on negatiivinen, se 
merkitään nollaksi. Mitä tässä laissa sääde-
tään rahastoyhtiöistä ja niiden hallinnoimien 
sijoitusrahastojen varojen yhteismäärästä, 
sovelletaan vastaavasti kiinteistörahastoihin 
ja niiden varojen määrään. Maksulaitoksen, 
joka harjoittaa maksulaitoslain 9 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitettua muuta liiketoimintaa, 
liikevaihdoksi katsotaan maksupalveluiden 
osuus yrityksen kokonaisliikevaihdosta. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

4 §  

Suhteellinen valvontamaksu 

Suhteelliseen valvontamaksun maksuperus-
te ja maksun määrä prosentteina 
maksuperusteesta sekä maksun suorittami-
seen velvolliset määräytyvät seuraavasti: 
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Maksuvelvollinen  Maksuperuste  Maksun määrä 
prosentteina  
maksuperusteesta  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitettu talletuspankki  

taseen loppusumma  0,00284  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitettu luottoyhteisö ja sähkörahayh-
teisö  

taseen loppusumma  0,00284  

maksulaitoslaissa tarkoitettu maksulaitos  liikevaihto  0,25  
vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoitettu 
vahinkovakuutusyhtiö  

taseen loppusumma x 
4  

0,00284  

vakuutusyhtiölaissa tarkoitettu henkiva-
kuutusyhtiö  

taseen loppusumma  0,00284  

työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa laissa 
(354/1997) tarkoitettu työeläkevakuutus-
yhtiö  

taseen loppusumma  0,00284  

vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987) tar-
koitettu vakuutusyhdistys  

taseen loppusumma x 
4  

0,00284  

eläkesäätiölaissa tarkoitettu eläkesäätiö  taseen loppusumma  0,00284  
vakuutuskassalaissa tarkoitettu eläkekassa taseen loppusumma  0,00284  
vakuutuskassalaissa tarkoitettu sairauskas-
sa  

taseen loppusumma x 
4  

0,00284  

vakuutuskassalaissa tarkoitettu muu va-
kuutuskassa kuin eläkekassa tai 
sairauskassa  

taseen loppusumma  0,00284  

maatalousyrittäjän eläkelaissa 
(1280/2006) tarkoitettu Maatalousyrittäji-
en eläkelaitos  

taseen loppusumma  0,00284  

merimieseläkelaissa (1290/2006) tarkoi-
tettu Merimieseläkekassa  

taseen loppusumma x 
0,4  

0,00284  

työttömyysetuuksien rahoituksesta anne-
tussa laissa (555/1998) tarkoitettu 
työttömyysvakuutusrahasto sekä Koulu-
tusrahasto  

taseen loppusumma  0,00284  

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liiken-
nevakuutuskeskus, Potilasvakuutuskeskus, 
Ympäristövakuutuskeskus ja työttömyys-
kassalaissa (603/1984) tarkoitettu 
työttömyyskassojen tukikassa  

taseen loppusumma x 
4  

0,00284  

valtion eläkerahastosta annetussa laissa 
(1297/2006) tarkoitettu valtion eläkerahas-
to, kunnallisessa eläkelaissa (549/2003) 
tarkoitettu Kuntien eläkevakuutus -
niminen kunnallinen eläkelaitos ja kirkko-
laissa (1054/1993) tarkoitettu Kirkon 
keskusrahaston eläkerahasto  

taseen loppusumma x 
0,4  

0,00284  

sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen ja ra-
hoituslaitoksen sivukonttori, jonka 

taseen loppusumma  0,00095  
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kotivaltio kuuluu Euroopan talousaluee-
seen  
sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen sivu-
konttori, jonka kotivaltio ei kuulu 
Euroopan talousalueeseen  

taseen loppusumma  0,00284  

ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jon-
ka kotivaltio kuuluu Euroopan 
talousalueeseen  

liikevaihto  0,11  

sijoitusrahastolaissa tarkoitettu rahastoyh-
tiö  

rahastoyhtiön hallin-
noimien 
sijoitusrahastojen va-
rojen yhteismäärä  

0,0022  

lisämaksu rahastoyhtiölle, joka tarjoaa 
omaisuudenhoitoa tai sijoitusneuvontaa  

omaisuudenhoidon ja 
sijoitusneuvonnan lii-
kevaihto  

0,34  

arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu ar-
vopaperipörssi ja muu selvitysyhteisö kuin 
arvopaperikeskus sekä kaupankäynnistä 
vakioiduilla optioilla ja termiineillä anne-
tussa laissa (772/1988) tarkoitettu 
optioyhteisö  

liikevaihto  1,30 %; maksu 
on kuitenkin vä-
hintään 50 000 
euroa  

sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa 
(922/2007) tarkoitettu muu sijoituspalve-
luyritys kuin lain 45 §:n 3—5 momentissa 
tarkoitettu sijoituspalveluyritys  

liikevaihto  0,34  

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 45 
§:n 3—5 momentissa tarkoitettu sijoitus-
palveluyritys  

liikevaihto  0,11  

työttömyyskassalaissa tarkoitettu työttö-
myyskassa  

jäsenmaksutulo  0,66  

ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivu-
liike, jonka kotivaltio kuuluu Euroopan 
talousalueeseen  

liikevaihto  0,15  

ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivu-
liike, jonka kotivaltio ei kuulu Euroopan 
talousalueeseen  

liikevaihto  0,34  

ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka 
kotivaltio kuuluu Euroopan talousaluee-
seen  

liikevaihto  0,15  

ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka 
kotivaltio ei kuulu Euroopan talousaluee-
seen  

liikevaihto  0,34  

ulkomaisen vakuutusyhtiön sivuliike, jon-
ka kotivaltio ei kuulu Euroopan 
talousalueeseen  

vakuutusmaksutulo  0,03  

 
— — — — — — — — — — — — — —  
 



 N:o 302 
  
 

 

1179

5 §  

Suhteellista valvontamaksua maksavan pe-
rusmaksu 

Edellä 4 §:ssä tarkoitetun suhteellisen val-
vontamaksun lisäksi maksettavan 
perusmaksun määrä euroina sekä maksun 
suorittamiseen velvolliset määräytyvät seu-
raavasti: 

 
Maksuvelvollinen  Perusmaksu  

euroina  
liikepankeista ja muista osakeyhtiömuotoisista luottolaitoksista 
annetussa laissa (1501/2001) tarkoitettu liikepankki, säästöpankki-
laissa (1502/2001) tarkoitettu säästöpankkiosakeyhtiö sekä 
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolaitoksista 
annetussa laissa (1504/2001) tarkoitettu osuuspankkiosakeyhtiö  

6 000  

muu luottolaitos  2 000  
lisämaksu luottolaitokselle, jonka palkkiotuottojen määrä on suu-
rempi kuin rahoituskate  

9 000  

maksulaitos  2 000  
vakuutusyhtiö  6 000  
vakuutusyhdistys  1 000  
eläkesäätiö ja eläkekassa  1 200  
muu vakuutuskassa kuin eläkekassa  800  
työttömyyskassa  6 000  
Maatalousyrittäjien eläkelaitos, Merimieseläkekassa, työttömyys-
vakuutusrahasto ja Koulutusrahasto  

6 000  

Tapaturmavakuutuslaitosten liitto, Liikennevakuutuskeskus, Poti-
lasvakuutuskeskus, Ympäristövakuutuskeskus ja 
työttömyyskassojen tukikassa  

1 200  

valtion eläkerahasto, Kuntien eläkevakuutus ja Kirkon keskusra-
haston eläkerahasto  

15 000  

sellaisen ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori, jonka kotivaltio 
ei kuulu Euroopan talousalueeseen  

3 000  

ulkomaisen luottolaitoksen sivukonttori, jonka kotivaltio kuuluu 
Euroopan talousalueeseen  

2 000  

rahastoyhtiö  4 000  
muu sijoituspalveluyritys kuin sijoituspalveluyrityksistä annetun 
lain 45 §:n 3—5 momentissa tarkoitettu sijoituspalveluyritys  

6 000  

sijoituspalveluyrityksistä annetun lain 45 §:n 3—5 momentissa tar-
koitettu sijoituspalveluyritys  

1 000  

ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka kotivaltio 
kuuluu Euroopan talousalueeseen  

2 000  

ulkomaisen sijoituspalveluyrityksen sivuliike, jonka kotivaltio ei 
kuulu Euroopan talousalueeseen  

3 000  

ulkomaisen maksulaitoksen sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Eu-
roopan talousalueeseen  

1 000  

ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio kuuluu Eu-
roopan talousalueeseen  

2 000  
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ulkomaisen rahastoyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Eu-
roopan talousalueeseen  

3 000  

ulkomaisen vakuutusyhtiön sivuliike, jonka kotivaltio ei kuulu Eu-
roopan talousalueeseen  

3 000  

 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

6 §  

Muun maksuvelvollisen perusmaksu 

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvel-
vollisen perusmaksun määrä euroina sekä 
maksun suorittamiseen velvolliset määräyty-
vät seuraavasti: 

 
Maksuvelvollinen  Perusmaksu euroina  
arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu arvo-
paperikeskus  

260 000  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletus-
suojarahasto  

12 000  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuus-
rahasto  

2 000  

luottolaitostoiminnasta annetun lain 5 §:ssä tarkoitettua ra-
joitettua luottolaitostoimintaa harjoittava osakeyhtiö ja 
osuuskunta  

1 000  

maksulaitoslain 7 §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö  1 000  
maksulaitoslain 7 §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö  200  
sijoituspalveluyrityksistä annetussa laissa tarkoitettu sijoit-
tajien korvausrahasto  

3 000  

sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö  3 000  
osuuspankeista ja muista osuuskuntamuotoisista luottolai-
toksista annetussa laissa tarkoitettu osuuspankkien 
yhteenliittymän keskusyhteisö  

6 000  

luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä ra-
hoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetussa 
laissa (699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omistusyhteisö  

10 000  

omistusyhteisö, jonka määräysvallassa arvopaperipörssi, 
arvopaperikeskus, optioyhteisö tai selvitysyhteisö on arvo-
paperimarkkinalain 1 luvun 5 §:ssä tarkoitetulla tavalla  

10 000  

sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyh-
teisö  

1 000  

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuu-
tusmeklari  

1 000  
Perusmaksua korotetaan 
180 euroa jokaista va-
kuutusmeklariyrityksen 
tai yksityisen elinkei-
nonharjoittajan 
palveluksessa olevaa re-
kisteröityä 
vakuutusmeklaria koh-
den.  
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arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu tilin-
hoitajayhteisö  

6 000  
Jos tilinhoitajayhteisöllä 
on yksi tai useampi ar-
vo-osuusjärjestelmästä 
annetun lain 7 a §:ssä 
tarkoitettu asiamies, ti-
linhoitajayhteisön 
perusmaksua korotetaan 
3 000 euroa jokaista 
asiamiestä kohden.  

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 4 §:n 2 momentin 3 
kohdassa tarkoitettu ulkomainen selvitysyhteisö  

25 000  

arvopaperimarkkinalain 4 a luvun 8 §:n 2 momentissa tar-
koitettu suomalainen selvitysosapuoli ja sellainen 
ulkomainen selvitysosapuoli, jolla on kiinteä toimipaikka 
Suomessa  

12 000  

arvo-osuusjärjestelmästä annetussa laissa tarkoitettu kir-
jausrahasto ja arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettu 
selvitysrahasto  

2 000  

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaski-
ja  

15 500  
Perusmaksua korotetaan 
16 000 euroa, jos osak-
keelle on arvopaperi-
markkinalain 4 luvun  
10 §:ssä tarkoitetut lik-
vidit markkinat.  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on 
otettu hakemuksesta arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 
§:ssä tarkoitettua julkista kaupankäyntiä vastaavan kau-
pankäynnin kohteeksi Euroopan talousalueella yksinomaan 
muussa valtiossa kuin Suomessa  

12 500  

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitetun julkisen 
kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaski-
ja, jos kysymyksessä on tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu 
maksuvelvollinen tai jos liikkeeseenlaskijan kotipaikka ei 
ole Suomessa  

10 500  

julkisen kaupankäynnin kohteena olevan muun arvopaperin 
kuin osakkeen liikkeeseenlaskija  

3 000  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopa-
peri kuin osake on otettu hakemuksesta 
arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 §:ssä tarkoitettua julkista 
kaupankäyntiä vastaavan kaupankäynnin kohteeksi Euroo-
pan talousalueella yksinomaan muussa valtiossa kuin 
Suomessa  

3 000  

arvopaperimarkkinalain 1 luvun 3 a §:ssä tarkoitetun mo-
nenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija  

4 000  

monenkeskisen kaupankäynnin kohteena meklarilistalla 
olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija 

1 000  
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Eläketurvakeskus  10 000  
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta  1 000  
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa tarkoitetun 
ulkomaisen ETA-vakuutusyhtiön sivuliike  

1 000  

eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu sellai-
nen ulkomainen ETA-lisäeläkelaitos, jolla on Suomessa 
sivuliike  

1 000  

ulkomaisen luottolaitoksen, sijoituspalveluyrityksen ja ra-
hastoyhtiön edustusto  

1 000  

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu sellainen 
vakuutusedustaja, joka on rekisteröity muussa Euroopan ta-
lousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla 
on Suomessa sivuliike  

300  

 
— — — — — — — — — — — — — —  

——— 
Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-

kuuta 2010. 

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010 

 
Tasavallan Presidentti 

TARJA HALONEN 

 
 
 
 

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi 



L a k i

N:o 303

rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetun lain
muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä 18 päivänä

heinäkuuta 2008 annetun lain (503/2008) 31 §:n 5 momentti ja 43 §, sellaisena kuin niistä on
31 §:n 5 momentti laissa 1428/2009,

muutetaan 2 §:n 12 ja 20 kohta, 11 §:n 1 ja 3 momentti, 13 §, 19 §:n 3 momentti, 21 §:n 1
momentti, 25 §:n 3 momentti, 27 §:n otsikko ja 1 momentti, 29 §:n otsikko, 1 momentti ja 2
momentin johdantokappale, 30 §, 31 §:n 1 momentin 1, 6 ja 7 kohta, 32 §:n 1 ja 2 momentti
sekä 33 §:n 1 momentti, sellaisina kuin niistä ovat 29 §:n otsikko, 1 momentti ja 2 momentin
johdantokappale, 30 §, 31 §:n 1 momentin 1, 6 ja 7 kohta, 32 §:n 1 ja 2 momentti sekä 33 §:n
1 momentti mainitussa laissa 1428/2009, sekä

lisätään lain 2 §:ään, sellaisena kuin se on osaksi laissa 918/2008, uusi 20 a kohta
seuraavasti:

2 §

Lain soveltamisala

Tätä lakia sovelletaan:
— — — — — — — — — — — — —

12 ) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä anne-
tussa laissa (398/1995) tarkoitettuun ulko-
maisen vakuutusyhtiön sivuliikkeeseen;
— — — — — — — — — — — — —

20) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoitet-
tuun maksulaitokseen ja mainitun lain 7 §:ssä
tarkoitettuun henkilöön;

20 a) ulkomaisen maksulaitoksen toimin-
nasta Suomessa annetussa laissa (298/2010)
tarkoitettuun ulkomaisen maksuliikkeen sivu-
liikkeeseen;
— — — — — — — — — — — — —

11 §

Kolmannen osapuolen toimet asiakkaan
tuntemiseksi

Asiakkaan tuntemista koskevat velvolli-
suudet voi ilmoitusvelvollisen puolesta täyt-
tää luottolaitos, rahoituslaitos, rahastoyhtiö,
sijoituspalveluyritys, maksulaitos, vakuutus-
yhtiö, vakuutusedustaja, asianajaja tai tilin-
tarkastaja, joka on saanut toimiluvan tai re-
kisteröity pakolliseen ammattirekisteriin Suo-
messa tai toisessa ETA-valtiossa. Ilmoitus-
velvollinen voi hyväksyä myös muussa kuin
ETA-valtiossa toimiluvan saaneen luottolai-
toksen, rahoituslaitoksen, sijoituspalveluyri-
tyksen, rahastoyhtiön tai vakuutusyhtiön
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ETA-valtiossa toimivan sivuliikkeen täyttä-
mään puolestaan nämä velvollisuudet.
— — — — — — — — — — — — —

Edellä 1 ja 2 momentista poiketen ilmoi-
tusvelvollinen ei voi hyväksyä sellaista mak-
sulaitosta, joka pääasiallisena maksupalve-
luna tarjoaa maksulaitoslaissa tarkoitettua ra-
hanvälitystä, eikä valuutanvaihtoa harjoitta-
vaa täyttämään velvollisuuksiaan.
— — — — — — — — — — — — —

13 §

Yksinkertaistettu asiakkaan tuntemisvelvolli-
suus, kun asiakkaana Suomen viranomainen,
luottolaitos, rahoituslaitos, sijoituspalvelu-
yritys, maksulaitos, rahastoyhtiö tai vakuu-

tusyhtiö

Ilmoitusvelvollinen voi noudattaa yksin-
kertaistettua asiakkaan tuntemismenettelyä,
jos asiakas on:

1) Suomen viranomainen;
2) Suomessa tai toisessa ETA-valtiossa toi-

miluvan saanut luottolaitos, rahoituslaitos, si-
joituspalveluyritys, maksulaitos, rahastoyhtiö
tai vakuutusyhtiö;

3) muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan
saanut luottolaitos, rahoituslaitos, sijoituspal-
veluyritys, rahastoyhtiö tai vakuutusyhtiö,
jota koskevat tätä lakia vastaavat velvollisuu-
det ja jota valvotaan näiden velvollisuuksien
noudattamisessa; tai

4) muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan
saaneen luottolaitoksen, rahoituslaitoksen, si-
joituspalveluyrityksen, rahastoyhtiön tai va-
kuutusyhtiön ETA-valtiossa toimiva sivu-
konttori.

19 §

Kirjeenvaihtajapankkisuhteisiin liittyvä
tehostettu tuntemisvelvollisuus

— — — — — — — — — — — — —
Jos sijoituspalveluyritys, maksulaitos, ra-

hastoyhtiö tai vakuutusyhtiö tekee sopimuk-
sen 1 momenttia vastaavasta järjestelystä, il-
moitusvelvollisen on noudatettava, mitä tässä
pykälässä säädetään.

21 §

Asiakkaan tuntemisvelvollisuus sivuliikkeissä
ja muissa yhtiöissä

Luottolaitoksen, rahoituslaitoksen, sijoitus-
palveluyrityksen, maksulaitoksen, rahastoyh-
tiön, vakuutusyhtiön, vakuutusyhdistyksen ja
vakuutusedustajan on noudatettava asiakkaan
tuntemiseksi tässä luvussa säädettyjä velvol-
lisuuksia myös muussa kuin ETA-valtiossa
sijaitsevassa sivuliikkeessään. Lisäksi edellä
tarkoitetun ilmoitusvelvollisen on huolehdit-
tava, että tässä luvussa säädettyjä velvolli-
suuksia noudatetaan myös muussa kun ETA-
valtiossa sijaitsevassa yhtiössä, jonka osak-
keiden tai osuuksien tuottamasta äänimää-
rästä ilmoitusvelvollisella on enemmän kuin
50 prosenttia.
— — — — — — — — — — — — —

25 §

Salassapitovelvollisuus ja salassapitovelvol-
lisuutta koskevat poikkeukset

— — — — — — — — — — — — —
Edellä 1 momentin estämättä ilmoitusvel-

vollinen saa luovuttaa tiedon siitä, että 23 tai
24 §:ssä tarkoitettu ilmoitus on tehty Suo-
messa tai toisessa ETA-valtiossa toimiluvan
saaneelle 2 §:n 1—7 kohdassa tarkoitetulle
ilmoitusvelvolliselle ja maksulaitokselle, joka
on osallisena sellaisessa yksittäisessä liiketoi-
messa, joka liittyy siihen asiakkaaseen ja lii-
ketoimeen, jota ilmoitus koskee. Samoilla
edellytyksillä tieto voidaan luovuttaa muussa
kuin ETA-valtiossa toimiluvan saaneelle
2 §:n 1—7 kohdassa tarkoitetulle ilmoitus-
velvolliselle, jos tiedon vastaanottajaa koskee
tätä lakia vastaavat velvollisuudet ja yhteisöä
valvotaan näiden velvollisuuksien noudatta-
misesta sekä tiedon vastaanottajaa koskee li-
säksi yksilöiden suojelusta henkilötietojen
käsittelyssä ja näiden tietojen vapaasta liikku-
vuudesta annetun Euroopan parlamentin ja
neuvoston direktiiviä 95/46/EY vastaavat
henkilötietoja suojaa koskevat velvollisuudet.
— — — — — — — — — — — — —
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27 §

Valuutanvaihtotoiminnan harjoittajien
rekisteröitymisvelvollisuus

Valuutanvaihtotoimintaa harjoittavan on
ennen toiminnan aloittamista rekisteröidyt-
tävä. Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske
toimintaa, jota harjoitetaan satunnaisesti tai
hyvin rajoitetusti ja joka täyttää 4 §:ssä tar-
koitetut edellytykset.
— — — — — — — — — — — — —

29 §

Valuutanvaihtorekisteri sekä yrityspalvelu-
rekisteri

Aluehallintovirasto pitää rekisteriä valuu-
tanvaihtotoimintaa harjoittavista (valuutan-
vaihtorekisteri) sekä omaisuudenhoito- ja yri-
tyspalvelujen tarjoajista (yrityspalvelurekis-
teri). Valuutanvaihtorekisteriä pidetään va-
luutanvaihtotoiminnan harjoittajien sekä yri-
tyspalvelurekisteriä omaisuudenhoito- ja yri-
tyspalveluiden tarjoajien tämän lain
säännösten noudattamisen valvomista varten.

Valuutanvaihtorekisteriin ja yrityspalvelu-
rekisteriin merkitään:
— — — — — — — — — — — — —

30 §

Rekisteristä poistaminen

Aluehallintoviraston on poistettava rekiste-
röity valuutanvaihtorekisteristä tai yrityspal-
velurekisteristä, jos rekisteröity ei enää täytä
rekisteröinnin edellytyksiä tai on lopettanut
toimintansa. Rekisteröidylle on ennen rekis-
teristä poistamista varattava tilaisuus tulla
kuulluksi.

31 §

Valvonta

Tämän lain ja sen nojalla annettujen sään-
nösten noudattamista valvoo:

1) Finanssivalvonta 2 §:n 1 kohdassa tar-
koitetun luotto- ja rahoituslaitoksen sekä mai-

nitun pykälän 2, 4—8, 10—13, 20 ja 20 a
kohdassa tarkoitettujen ilmoitusvelvollisten
osalta;
— — — — — — — — — — — — —

6) aluehallintovirasto 2 §:n 9 ja 23 koh-
dassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen osalta;

7) aluehallintovirasto muuta 2 §:n 1 koh-
dassa tarkoitettua ilmoitusvelvollista kuin
luotto- tai rahoituslaitosta, muuta 2 §:n
3 kohdassa tarkoitettua ilmoitusvelvollista
kuin sijoituspalveluyritystä, 2 §:n 16, 19, 21
ja 22 kohdassa tarkoitettua ilmoitusvelvol-
lista sekä 2 §:n 24 kohdassa tarkoitettuja
muita oikeudellisia palveluita tarjoavaa; ja
— — — — — — — — — — — — —

32 §

Valvontaviranomaisen tarkastusoikeus

Aluehallintoviraston asianomaisella virka-
miehellä on oikeus tämän lain ja sen nojalla
annettujen säännösten noudattamisen valvo-
miseksi toimittaa tarkastus 29 §:ssä tarkoitet-
tuun rekisteriin merkityn ilmoitusvelvollisen
liike- ja varastotiloihin.

Aluehallintoviraston asianomaisella virka-
miehellä on oikeus tämän lain ja sen nojalla
annettujen säännösten noudattamisen valvo-
miseksi toimittaa tarkastus 2 §:n 16, 19, 21 ja
22 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvollisen,
2 §:n 24 kohdassa tarkoitetun muun oikeudel-
lisia palveluita tarjoavan sekä 2 §:n 1 koh-
dassa tarkoitetun muun ilmoitusvelvollisen
kuin luotto- ja rahoituslaitoksen sekä muun 2
§:n 3 kohdassa tarkoitetun ilmoitusvelvolli-
sen kuin sijoituspalveluyrityksen liike- ja va-
rastotiloihin.
— — — — — — — — — — — — —

33 §

Pakkokeinot

Jos valuutanvaihtoa harjoittava taikka
omaisuudenhoito- ja yrityspalveluita tarjoava
laiminlyö rekisteröitymisvelvollisuuden tai
jatkaa edelleen rekisteröinnin yhteydessä
kielletyn toiminnan harjoittamista taikka re-
kisteristä poistettuna jatkaa toimintaansa,
aluehallintovirasto voi kieltää tätä jatkamasta
toimintaansa. Jos toimintaa harjoittava lai-
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minlyö ilmoittaa rekisteriin merkittyjen tieto-
jen muuttumisesta, aluehallintovirasto voi ke-
hottaa asianomaista määräajassa täyttämään
velvollisuutensa.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Tätä lakia sovelletaan maksulaitoslain
52 §:n 2 momentin nojalla maksupalvelua
tarjoavaan siten kuin tätä lakia sovelletaan
maksulaitokseen ja mainitun lain 52 §:n
5 momentin nojalla maksupalvelua tarjo-
avaan siten kuin tätä lakia sovelletaan maksu-
laitoslain 7 §:ssä tarkoitettuun henkilöön.

Finanssivalvonta valvoo tämän lain ja sen
nojalla annettujen säännösten noudattamista
2 momentissa tarkoitettujen palveluntarjo-
ajien osalta. Finanssivalvonnan toimivaltuuk-
siin sen suorittaessa tässä momentissa säädet-
tyä valvontaa sovelletaan, mitä Finanssival-
vonnasta annetussa laissa säädetään Finanssi-
valvonnan toimivaltuuksista sen valvoessa
muuta finanssimarkkinoilla toimivaa.

Aluehallintovirasto siirtää kahden kuukau-
den kuluessa tämän lain voimaantulosta Fi-
nanssivalvonnalle maksuliike- ja valuutan-
vaihtorekisterissä olleet maksupalveluita tar-
joavia koskevat tiedot.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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L a k i

N:o 304

kirjanpitolain 8 luvun 1 ja 2 §:n muuttamisesta

Annettu Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 30 päivänä joulukuuta 1997 annetun kirjanpitolain (1336/1997) 8 luvun 1 §:n 4

momentti, sellaisena kuin se on laissa 1312/2004, sekä
muutetaan 8 luvun 1 §:n 3 momentti ja 2 §:n 3 momentti, sellaisina kuin ne ovat mainitussa

laissa 1312/2004, seuraavasti:

8 luku

Erinäiset säännökset

1 §

Lain valvonta

— — — — — — — — — — — — —
Finanssivalvonta valvoo tämän lain nou-

dattamista:
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa

tarkoitetuissa luottolaitoksissa ja niiden kon-
solidointiryhmiin kuuluvissa rahoituslaitok-
sissa;

2) osuuspankeista ja muista osuuskunta-
muotoisista luottolaitoksista annetussa laissa
(1504/2001) tarkoitetuissa osuuspankkien yh-
teenliittymissä;

3) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa
tarkoitetuissa talletuspankkien vakuusrahas-
toissa ja talletussuojarahastossa sekä sijoitus-
palveluyrityksistä annetussa laissa tarkoite-
tussa sijoittajien korvausrahastossa;

4) sijoituspalveluyrityksistä annetussa
laissa (922/2007) tarkoitetuissa sijoituspalve-
luyrityksissä ja niiden konsolidointiryhmiin
kuuluvissa rahoituslaitoksissa;

5) sijoitusrahastolaissa tarkoitetuissa rahas-
toyhtiöissä ja sijoitusrahastoissa;

6) kaupankäynnistä vakioiduilla optioilla
ja termiineillä annetussa laissa (772/1988)
tarkoitetuissa optioyhteisöissä;

7) maksulaitoslaissa (297/2010) tarkoite-
tuissa maksulaitoksissa;

8) vakuutusyhtiölaissa (521/2008) tarkoite-
tuissa vakuutusyhtiöissä;

9) työeläkevakuutusyhtiöistä annetussa
laissa (354/1997) tarkoitetuissa työeläkeva-
kuutusyhtiöissä;

10) ulkomaisista vakuutusyhtiöistä anne-
tussa laissa (398/1995) tarkoitetuissa ulko-
maisissa vakuutusyhtiöissä;

11) vakuutusyhdistyslaissa (1250/1987)
tarkoitetuissa vakuutusyhdistyksissä;

12) vakuutuskassalaissa (1164/1992) tar-
koitetuissa vakuutuskassoissa;

13) eläkesäätiölaissa (1774/1995) tarkoite-
tuissa eläkesäätiöissä;

14) Eläketurvakeskuksesta annetussa laissa
(397/2006) tarkoitetussa Eläketurvakeskuk-
sessa;

15) maatalousyrittäjän eläkelaissa
(1280/2006) tarkoitetussa maatalousyrittäjien
eläkelaitoksessa;

16) merimieseläkelaissa (1290/2006) tar-
koitetuissa merimieseläkekassoissa;

17) vakuutusedustuksesta annetussa laissa
(570/2005) tarkoitetuissa vakuutusedusta-
jissa;

18) liikennevakuutuslaissa (279/1959) tar-
koitetussa Liikennevakuutuskeskuksessa;

19) potilasvahinkolaissa (585/1986) tarkoi-
tetussa Potilasvakuutuskeskuksessa;

20) tapaturmavakuutuslaissa (608/1948)
tarkoitetussa Tapaturmavakuutuslaitosten lii-
tossa;

21) ympäristövahinkovakuutuksesta anne-
tussa laissa (81/1998) tarkoitetussa
Ympäristövakuutuskeskuksessa;
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22) valtion eläkerahastosta annetussa laissa
(1297/2006) tarkoitetussa eläkerahastossa;

23) kunnallisessa eläkelaissa (549/2003)
tarkoitetussa kunnallisessa eläkelaitoksessa;

24) työttömyyskassalaissa (603/1984) tar-
koitetussa työttömyyskassassa;

25) työttömyysetuuksien rahoituksesta an-
netussa laissa (555/1998) tarkoitetussa työttö-
myysvakuutusrahastossa;

26) Koulutusrahastosta annetussa laissa
(1306/2002) tarkoitetussa Koulutusrahas-
tossa;

27) vakuutusyhtiölaissa ja vakuutusyhdis-
tyslaissa tarkoitetuissa vakuutusomistusyhtei-
söissä;

28) rahoitus- ja vakuutusryhmittymien val-
vonnasta annetussa laissa (699/2004) tarkoi-
tetussa ryhmittymän omistusyhteisössä;

29) kansainvälisiä tilinpäätösstandardeja
noudattavissa kirjanpitovelvollisissa siten
kuin Finanssivalvonnasta annetun lain
(878/2008) 37 §:ssä tarkemmin säädetään.

2 §

Kirjanpitolautakunta

— — — — — — — — — — — — —
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään kirjanpi-

tolautakunnan toimivallasta ja tehtävistä, ei
sovelleta 1 §:n 3 momentin 1—28 kohdassa
tarkoitettuihin kirjanpitovelvollisiin eikä mui-
hinkaan kirjanpitovelvollisiin siltä osin kuin
kyse on 7 a luvun 1 §:ssä tarkoitettujen kan-
sainvälisten tilinpäätösstandardien soveltami-
sesta. Kirjanpitolautakunta voi kuitenkin
edellä mainitun estämättä antaa lausuntoja
standardien soveltamisesta Finanssivalvon-
nalle sen 1 §:ssä tarkoitettua valvontatehtävää
varten sekä Finanssivalvonnasta annetun lain
37 §:ssä tarkoitetulle kirjanpitovelvolliselle,
joka on pyytänyt lausuntoa lainkohdassa tar-
koitetulla tavalla.
— — — — — — — — — — — — —

Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä touko-
kuuta 2010.

Helsingissä 30 päivänä huhtikuuta 2010

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Hallinto- ja kuntaministeri Mari Kiviniemi
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