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1057/2016

Laki
maksupalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maksupalvelulain (290/2010) 12 §:n otsikko, 37 §:n 2 momentti sekä 83 ja

84 §, sellaisina kuin niistä ovat 37 §:n 2 momentti laissa 631/2014 ja 84 § laissa 770/2012,
sekä

lisätään 9 §:ään uusi 2 momentti, 12 §:ään uusi 2 momentti, lakiin uusi 17 a ja 17 b §
sekä niiden edelle uusi väliotsikko, 35 §:ään uusi 3 momentti ja 37 §:ään, sellaisena kuin
se on osaksi laissa 631/2014, uusi 4 momentti seuraavasti:

9 §

Yleissäännös annettavista tiedoista ja ilmoituksista

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Palveluntarjoajan on käytettävä kuluttajille annettavissa sopimustiedoissaan, kaupalli-

sissa tiedoissaan ja markkinointitiedoissaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008)
3 §:n 3 momentin 5 a kohdassa tarkoitetun luettelon mukaisia yhteisiä käsitteitä. Palve-
luissa voidaan käyttää markkinointinimiä, jos niitä vastaavat yhteiset käsitteet yksilöidään
selkeästi.

12 §

Maksupalvelusta ja maksutilistä annettavat tiedot

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Maksutilistä, jota tarjotaan yhdistettynä siihen liittymättömään tuotteeseen tai palve-

luun, on annettava kuluttajalle tieto, onko maksutili erikseen saatavilla. Jos maksutili on
erikseen saatavilla, on lisäksi eriteltävä kulut kaikista sellaisista yhdistettyyn tarjoukseen
kuuluvista tuotteista tai palveluista, jotka ovat erikseen saatavilla.
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Palveluntarjoajan erityiset velvollisuudet antaa kuluttajille tietoja maksutilin kuluista

17 a §

Palvelumaksuja koskeva tietoasiakirja ja sanasto

Palveluntarjoajan, joka tekee kuluttajan kanssa maksutiliä koskevan sopimuksen, on
hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä toimitettava kuluttajalle kirjallisesti tai muulla
pysyvällä tavalla erillinen lyhyt tietoasiakirja, joka sisältää Finanssivalvonnasta annetun
lain 3 §:n 3 momentin 5 a kohdassa tarkoitetun luettelon mukaiset yhteiset käsitteet ja, jos
palveluntarjoaja tarjoaa luettelossa tarkoitettuja palveluja, kustakin palvelusta veloitetta-
vat maksut. Jos maksutiliin liittyviä palveluja tarjotaan toisiinsa yhdistettyinä, asiakirjassa
on ilmoitettava yhdistelmästä veloitettava kokonaismaksu, yhdistelmään sisältyvät palve-
lut ja niiden määrä sekä kokonaismaksun kattaman määrän ylittävistä palveluista veloitet-
tavat lisämaksut. Asiakirjan tiedot on esitettävä maksutilin valuutassa tai muussa osapuol-
ten sopimassa ETA-valtion valuutassa. Palveluista voidaan toissijaisesti käyttää markki-
nointinimiä yhteisten käsitteiden mukaisten nimitysten ohella.

Asiakirja on otsikoitava palvelumaksuja koskevaksi tietoasiakirjaksi ja se on yksilöitä-
vä otsikon vieressä esitettävällä ETA-valtioissa yhdenmukaistetulla asiakirjan tunnuksel-
la. Asiakirjassa on mainittava, että siinä esitetään edustavimmista maksutiliin liittyvistä
palveluista veloitettavat maksut ja että ennen sopimuksen tekemistä annettavat tiedot ja
sopimustiedot esitetään kaikkien palveluiden osalta muissa asiakirjoissa.

Palveluntarjoajan on pidettävä tietoasiakirja sekä 1 momentissa tarkoitettuja yhteisiä
käsitteitä ja niihin liittyviä määritelmiä koskeva sanasto aina kuluttajien helposti saatavilla
toimitiloissaan ja mahdollisilla verkkosivuillaan sekä annettava ne kuluttajan pyynnöstä
maksutta kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla.

17 b §

Palvelumaksuerittely

Palveluntarjoajan on annettava kuluttajalle vähintään kerran vuodessa maksutta pysy-
vällä välineellä ja kuluttajan pyynnöstä kirjallisesti erittely kaikista tämän maksutiliin liit-
tyvistä palveluista veloitetuista maksuista ja mahdollisista maksutilin koroista. Erittelyssä
on käytettävä Finanssivalvonnasta annetun lain 3 §:n 3 momentin 5 a kohdassa tarkoitetun
luettelon mukaisia yhteisiä käsitteitä. Erittelyn tiedot on esitettävä maksutilin valuutassa
tai muussa osapuolten sopimassa ETA-valtion valuutassa. Palveluista voidaan toissijai-
sesti käyttää markkinointinimiä yhteisten käsitteiden mukaisten nimitysten ohella.

Erittely on otsikoitava palvelumaksuerittelyksi ja se on yksilöitävä otsikon vieressä esi-
tettävällä ETA-valtiossa yhdenmukaistetulla asiakirjan tunnuksella.

Palvelumaksuerittelyssä on mainittava ainakin:
1) kustakin palvelusta veloitettu yksikkömaksu ja palvelun käyttökertojen lukumäärä

sekä toisiinsa yhdistettyinä tarjottujen palvelujen osalta yhdistelmästä veloitettu koko-
naismaksu, kokonaismaksun veloituskertojen lukumäärä ja kokonaismaksun kattaman
määrän ylittävistä palveluista veloitetut lisämaksut;

2) kustakin palvelusta, kustakin palvelujen yhdistelmästä ja yhdistelmän kokonais-
maksun kattaman määrän ylittävistä palveluista veloitettujen maksujen kokonaismäärät;

3) mahdollisen tililuoton korkokanta ja veloitetun koron kokonaismäärä;
4) mahdollisen talletuskoron korkokanta ja kertyneen koron kokonaismäärä;
5) kaikista palveluista veloitettujen maksujen kokonaismäärä.
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35 §

Palveluntarjoajan oikeus irtisanoa puitesopimus

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Puitesopimuksen irtisanomisessa on lisäksi otettava huomioon, mitä luottolaitostoimin-

nasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 6 ja 6 b §:ssä säädetään asiakkaan oikeudesta pe-
ruspankkipalveluihin ja perusmaksutiliä koskevan puitesopimuksen irtisanomisesta.

37 §

Puitesopimuksen purkaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Palveluntarjoajalla on oikeus purkaa puitesopimus, jos maksupalvelun käyttäjä on olen-

naisesti rikkonut sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Puitesopimuksen purkamisessa on lisäksi otettava huomioon, mitä luottolaitostoimin-
nasta annetun lain 15 luvun 6 ja 6 b §:ssä säädetään asiakkaan oikeudesta peruspankkipal-
veluihin ja perusmaksutiliä koskevan puitesopimuksen purkamisesta.

83 §

Valvontaviranomaiset ja tietojen antaminen

Finanssivalvonta valvoo tämän lain noudattamista valvottaviensa osalta. Myös kulutta-
ja-asiamies valvoo tämän lain noudattamista, jos maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja.

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

Valvontaviranomaisten on maksutileihin liittyvien maksujen vertailukelpoisuudesta,
maksutilien siirtämisestä ja mahdollisuudesta käyttää perusmaksutilejä annetun Euroopan
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/92/EU mukaisia tehtäviä hoitaessaan toimitta-
va tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä ulkomaisten ETA-valvontaviranomaisten kanssa
noudattaen mainitun direktiivin 22 ja 23 artiklaa. Direktiivin 22 artiklassa tarkoitettuna
yhteysviranomaisena toimii Finanssivalvonta.

Palveluntarjoaja on velvollinen luovuttamaan valvontaviranomaisen nähtäviksi tämän
lain valvonnan kannalta tarpeelliset asiakirjat. Palveluntarjoajan on myös viipymättä il-
moitettava Finanssivalvonnasta annetun lain 3 §:n 3 momentin 5 b kohdassa ja luottolai-
tostoiminnasta annetun lain 15 luvun 6 d §:ssä tarkoitetuille vertailusivustoille tiedot mak-
supalveluistaan ja niiden hinnoittelusta sekä mahdollisista muutoksista.

84 §

Finanssivalvonnan valvontatehtävän hoitaminen

Finanssivalvonnan valvontatehtävän hoitamisesta, sen oikeudesta määrätä seuraamuk-
sia sekä muutoksenhausta Finanssivalvonnan päätökseen säädetään Finanssivalvonnasta
annetussa laissa.

————
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Tämä laki tulee voimaan 1 päivänä tammikuuta 2017.
Lain 9 §:n 2 momentin sekä 17 a ja 17 b §:n voimaantulosta säädetään kuitenkin valtio-

neuvoston asetuksella.

Helsingissä 9 päivänä joulukuuta 2016

Tasavallan Presidentti

 Sauli Niinistö

Valtiovarainministeri Petteri Orpo
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