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898/2017

Laki
maksupalvelulain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan maksupalvelulain (290/2010) 1 §:n 2 momentti, 2 ja 3 §, 4 §:n 1 ja 2 mo-

mentti, 5 ja 8 §, 9 §:n 1 momentti, 12 §:n 1 momentti, 14 ja 15 §, 17 a §:n 1 ja 2 momentti,
17 b §:n 1 ja 2 momentti, 19 §:n 3 momentti, 22 §:n 1 momentti, 26 §:n 1 momentti, 28–
30 §, 39 §:n 1 momentti, 40 §:n 3 ja 4 momentti, 42, 46, 49, 53, 55, 60, 62–65, 67, 68, 70,
72 ja 74 §, 77 §:n 2 momentti, 79 §, 83 §:n 1 momentti, 86 §:n 1 momentti sekä 86 a §,

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laissa 179/2014, 8 § osaksi laissa 906/2011,
17 a §:n 1 ja 2 momentti, 17 b §:n 1 ja 2 momentti ja 83 §:n 1 momentti laissa 1057/2016
sekä 86 a § laissa 59/2016, sekä

lisätään lakiin uusi 25 a ja 25 b §, 38 §:n edelle uusi väliotsikko, lakiin uusi 38 a ja
46 a § ja viimeksi mainitun edelle uusi väliotsikko sekä lakiin uusi 46 b §, 8 a luku sekä
85 b, 85 c ja 86 b–86 d § seuraavasti:

1 §

Soveltamisala

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Tätä lakia sovelletaan seuraaviin maksupalveluihin:
1) palvelu käteispanon tekemiseksi maksutilille tai käteisen nostamiseksi maksutililtä

sekä maksutilin hoitoon ja tarjoamiseen liittyvät toimet;
2) maksutapahtuman toteuttaminen tilisiirtona, varojen siirtona palveluntarjoajan

maksutilille, suoraveloituksena taikka maksukortilla tai muulla maksuvälineellä;
3) maksuvälineen liikkeeseenlasku;
4) maksunsaajan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva maksutapahtuman hyväksy-

minen ja käsitteleminen, joka johtaa varojen siirtämiseen maksunsaajalle;
5) rahanvälitys;
6) maksutoimeksiantopalvelu;
7) tilitietopalvelu.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

2 §

Soveltamisalaan kuulumattomat palvelut

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin palveluihin:
1) rahankuljetuspalvelu;
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2) palvelu, jossa tavaraa, palvelua tai muuta hyödykettä hankittaessa maksunsaaja an-
taa maksajalle käteistä osana maksamista koskevaa maksutapahtumaa;

3) erityisiin rajoitetusti käytettäviin maksuvälineisiin perustuva palvelu, jos:
a) maksuvälineitä voidaan käyttää tavaran, palvelun tai muun hyödykkeen hankkimi-

seksi ainoastaan välineen liikkeeseenlaskijan käyttämissä tiloissa taikka liikkeeseenlaski-
jan kanssa suoraan tehdyn sopimuksen nojalla hyödykkeen tarjoajien rajatussa verkossa;

b) maksuvälineitä voidaan käyttää ainoastaan valikoimaltaan erittäin rajattujen hyödyk-
keiden hankkimiseksi; tai

c) maksuvälineitä, jotka tarjotaan yrityksen taikka julkisoikeudellisen yhteisön tai lai-
toksen pyynnöstä ja jotka ovat voimassa vain yhdessä Euroopan talousalueen valtiossa,
säännellään erityisistä sosiaalisista tai verotuksellisista syistä tiettyjen hyödykkeiden
hankkimiseksi liikkeeseenlaskijan kanssa sopimuksen tehneiltä toimittajilta.

3 §

Soveltamisalaan kuulumattomat maksutapahtumat

Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin maksutapahtumiin:
1) kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetussa laissa (417/1992) tarkoitetun kaup-

paedustajan tai muun vastaavan edustajan päämiehensä puolesta neuvottelemaan tai teke-
mään tavaraa, palvelua tai muuta hyödykettä koskevaan myynti- tai ostosopimukseen liit-
tyvän maksun välittäminen, jos edustaja toimii ainoastaan maksajan tai maksunsaajan
puolesta;

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

3) maksujärjestelmässä tai arvopaperien selvitysjärjestelmässä toteutettavat maksuta-
pahtumat palveluntarjoajien ja selvitysosapuolten, keskusvastapuolen, selvitysyhteisöjen
tai keskuspankkien sekä muiden järjestelmään osallistuvien välillä;

4) sijoituspalveluyritysten, luottolaitosten, sellaisten yhteissijoitusyritysten, rahasto-
yhtiöiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien, jotka tarjoavat sijoituspalvelulain (747/2012)
1 luvun 11 §:ssä tarkoitettua sijoituspalvelua, ja 3 kohdassa tarkoitettujen tai sellaisten
muiden yritysten, jotka voivat säilyttää arvopapereita, omaisuudenhoitoon taikka arvopa-
perien lunastukseen tai myyntiin liittyvät maksutapahtumat;

5) maksutapahtumat ja niihin liittyvät palvelut emoyrityksen ja sen tytäryrityksen tai
saman emoyrityksen tytäryritysten välillä, jos maksupalvelun välittäjä kuuluu samaan
maksulaitoslain (297/2010) 5 §:n 8 kohdassa tarkoitettuun ryhmään;

6) tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) tarkoitetun teleyrityksen viestintäpalvelun
käyttöön perustuvan laskutuksensa yhteydessä käyttäjältä perimät enintään 50 euron mää-
räiset maksutapahtumat, joiden yhteenlaskettu määrä on enintään 300 euroa kuukaudessa
käyttäjää kohden, jos kysymys on:

a) maksutapahtumista digitaalisen sisällön tai ääniperusteisten palvelujen ostamista
varten; tai

b) maksutapahtumista, jotka toteutetaan sähköisestä laitteesta tai sen välityksellä joko
hyväntekeväisyystoiminnan yhteydessä tai matka-, pysäköinti- tai pääsylippujen taikka
muiden sen kaltaisten lippujen ostamista varten.

4 §

Palveluntarjoajan sijainnista ja maksutapahtumassa käytettävästä valuutasta johtuvat 
poikkeukset tiedonantovelvollisuudesta

Mitä 12 §:n 1 momentin 5 kohdassa ja 18 §:ssä säädetään toteuttamisaikaa koskevien
tietojen antamisesta, ei sovelleta maksutapahtumaan:
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1) jonka toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva mak-
sajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja; tai

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

Mitä 12 §:n 1 momentin 7 kohdassa ja 18 §:ssä säädetään perittäviä kuluja koskevien
tietojen antamisesta, ei sovelleta sellaisiin 1 momentissa tarkoitetun maksutapahtuman
osiin, jotka toteutetaan Euroopan talousalueen ulkopuolella. Palveluntarjoajan on kuiten-
kin tällöin ilmoitettava maksupalvelun käyttäjälle, että tältä saatetaan periä muitakin ku-
luja kuin ne, joista palveluntarjoajan on annettava tieto.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

5 §

Muut palveluntarjoajan sijainnista ja maksutapahtumassa käytettävästä valuutasta 
johtuvat rajoitukset

Lain 45 ja 47 §:ää ei sovelleta maksutapahtumaan:
1) jonka toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva mak-

sajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja; tai
2) joka on muun valuutan kuin euron tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion

valuutan määräinen.
Lain 46 §:ää, 64 §:n 1, 3 ja 4 momenttia, 65 ja 67 §:ää sekä 79 ja 80 §:ää ei sovelleta

maksutapahtumaan, jonka toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella
sijaitseva maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja. Lain 74 §:n 1 momenttia ei sovel-
leta tällaiseen maksutapahtumaan, ellei kyse ole 64 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tilan-
teesta.

Lain 48 ja 52 §:ää ei sovelleta maksutapahtumaan, joka on muun valuutan kuin euron
tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan määräinen.

8 §

Määritelmät

Tässä laissa tarkoitetaan:
1) maksupalvelun käyttäjällä sitä, joka palveluntarjoajan kanssa tekemänsä sopimuk-

sen perusteella voi käyttää maksupalvelua maksajana tai maksunsaajana;
2) palveluntarjoajalla luonnollista henkilöä 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
käytettäväksi;

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

5) maksutilillä tiliä, jota voidaan käyttää maksutapahtumiin;
6) tilisiirrolla maksajan maksutilin veloittamista maksajan toimeksiannosta varojen

siirtämiseksi maksunsaajan maksutilille;
7) suoraveloituksella maksajan maksutilin veloittamista maksunsaajan aloitteesta va-

rojen siirtämiseksi maksunsaajan maksutilille, kun maksaja on antanut suostumuksensa
maksutapahtumaan joko maksunsaajalle tai maksunsaajan palveluntarjoajalle taikka
omalle palveluntarjoajalleen;

8) rahanvälityksellä palvelua, jossa palveluntarjoaja vastaanottaa maksajalta varoja
perustamatta maksutiliä maksajan tai maksunsaajan nimiin ainoana tarkoituksena siirtää
vastaanotettuja varoja vastaava määrä maksunsaajalle tai maksunsaajan puolesta toimival-
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le toiselle palveluntarjoajalle taikka jossa palveluntarjoaja vastaanottaa varat maksunsaa-
jan puolesta ja asettaa ne tämän käyttöön;

9) maksutoimeksiantopalvelulla palvelua, jossa palveluntarjoaja käynnistää toisen pal-
veluntarjoajan pitämää maksutiliä koskevan maksutoimeksiannon maksupalvelun käyttä-
jän pyynnöstä;

10) tilitietopalvelulla palvelua, jossa palveluntarjoaja antaa tietoverkon välityksellä
koottua tietoa toisen palveluntarjoajan tai useamman palveluntarjoajan pitämistä maksu-
palvelun käyttäjän maksutileistä;

11) maksuvälineellä maksukorttia tai muuta käyttäjäkohtaista välinettä tai menettely-
tapaa taikka näiden yhdistelmää, jonka käyttämisestä maksutoimeksiantoihin maksupal-
velun käyttäjä ja palveluntarjoaja ovat sopineet;

12) maksuvälineen haltijalla sitä, jolle on myönnetty maksuvälineen käyttöoikeus;
13) pienmaksuvälineellä maksuvälinettä:
a) jota puitesopimuksen mukaan voidaan käyttää enintään 30 euron tai, jos maksuväli-

nettä voidaan käyttää vain kotimaan maksutapahtumiin, enintään 60 euron määräisiin
maksutapahtumiin;

b) jonka käyttöraja puitesopimuksen mukaan on enintään 150 euroa tai, jos maksuväli-
nettä voidaan käyttää vain kotimaan maksutapahtumiin, enintään 300 euroa; taikka

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

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

15) puitesopimuksella tili- tai muuta sopimusta, jonka perusteella voidaan toteuttaa yk-
sittäisiä tai peräkkäisiä maksutapahtumia;

16) erillisellä maksutapahtumalla maksutapahtumaa, joka ei kuulu puitesopimuksen
piiriin;

17) etäviestimellä puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota
voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä;

18) varoilla käteistä, tilille kirjattua raha-arvoa ja maksulaitoslain 5 §:n 6 a kohdassa
tarkoitettua sähköistä rahaa;

19) arvopäivällä viiteajankohtaa, jota palveluntarjoaja käyttää laskiessaan korkoa va-
roille, jotka veloitetaan maksutililtä tai maksetaan maksutilille;

20) työpäivällä päivää, jona maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja on avoinna
siten, että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman;

21) yksilöivällä tunnisteella palveluntarjoajan maksupalvelun käyttäjälle määrittämää
kirjain-, numero- tai merkkiyhdistelmää, joka maksupalvelun käyttäjän on esitettävä, jotta
toinen maksutapahtumaan liittyvä maksupalvelun käyttäjä tai tämän maksutili voidaan
yksilöidä;

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

23) maksujärjestelmällä sääntöihin perustuvaa järjestelmää, jossa määritetään tai to-
teutetaan rahamääräisiä velvoitteita taikka siirretään maksutapahtumien katteet;

24) vahvalla tunnistamisella maksupalvelun käyttäjän sähköistä tunnistamista, jossa
suojataan tunnistamistiedon luottamuksellisuutta ja käytetään menettelyä, joka perustuu
vähintään kahteen seuraavista kolmesta toisistaan riippumattomasta vaihtoehdosta: 

a) johonkin, mitä vain maksupalvelun käyttäjä tietää;
b) johonkin, mitä vain maksupalvelun käyttäjällä on hallussaan;
c) maksupalvelun käyttäjän yksilöivään ominaisuuteen;
25) henkilökohtaisilla turvatunnuksilla henkilökohtaisia toimintoja, jotka palveluntar-

joaja antaa maksupalvelun käyttäjälle tunnistamistarkoituksiin;
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26) arkaluonteisilla maksutiedoilla henkilökohtaisia turvatunnuksia ja muita maksu-
tietoja, joita voidaan käyttää petollisesti, lukuun ottamatta tilinhaltijan nimeä ja tilinume-
roa.

9 §

Yleissäännös annettavista tiedoista ja ilmoituksista

Palveluntarjoajan on annettava tässä laissa tarkoitetut tiedot ja ilmoitukset maksupalve-
lun käyttäjälle selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Jolleivät osapuolet sovi
muun kielen käyttämisestä, tiedot ja ilmoitukset on annettava suomeksi tai ruotsiksi taik-
ka, jos maksupalvelua tarjotaan muualla kuin Suomessa, kyseisen valtion virallisella kie-
lellä.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

12 §

Maksupalvelusta ja maksutilistä annettavat tiedot

Maksupalvelusta on annettava seuraavat tiedot:
1) kuvaus maksupalvelun pääominaisuuksista;
2) kuvaus yksilöivästä tunnisteesta tai muista tiedoista, jotka maksupalvelun käyttäjän

on annettava maksutoimeksiannon käynnistämiseksi tai toteuttamiseksi;
3) tieto siitä, miten maksupalvelun käyttäjä voi antaa ja peruuttaa suostumuksensa

maksutoimeksiannon käynnistämiseen tai maksutapahtuman toteuttamiseen;
4) tieto ajankohdasta, jona maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, sekä tieto

maksajan palveluntarjoajan mahdollisesti asettamasta aikarajasta, jonka jälkeen vastaan-
otettu maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi seuraavana työpäivänä;

5) tieto siitä, mikä on enimmäisaika, jonka kuluessa maksupalvelu toteutetaan;
6) tieto siitä, onko puitesopimuksessa tarkoitus sopia maksuvälineen käyttörajoista;
7) tieto maksupalvelun käyttäjältä perittävien kulujen yhteismäärästä ja, jos mahdollis-

ta, kulujen erittely;
8) tieto mahdollisesta korosta ja käytettäessä viitekorkoa sovellettavan koron määräy-

tymisperusteesta, viitekoron määrityspäivästä sekä indeksistä tai muusta laskentaperus-
teesta;

9) tieto sovellettavasta valuutan vaihtokurssista tai käytettäessä viitekurssia viitekurs-
sin 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;

11) tieto mahdollisista korttimaksujen siirtohintoja koskevan asetuksen 8 artiklan mu-
kaisista maksutuotemerkkien yhdistelmäkäyttöön liittyvistä maksupalvelun käyttäjän oi-
keuksista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

14 §

Varotoimista, vastuukysymyksistä ja oikeussuojakeinoista annettavat tiedot

Varotoimista, vastuukysymyksistä ja oikeussuojakeinoista on annettava seuraavat tie-
dot:

1) selvitys siitä, millaisiin toimiin maksuvälineen haltijan on ryhdyttävä pitääkseen
maksuvälineen turvassa, sekä siitä, miten palveluntarjoajalle tehdään ilmoitus maksuväli-
neen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käy-
töstä;
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2) selvitys turvallisesta menettelystä, jolla palveluntarjoaja ilmoittaa maksupalvelun
käyttäjälle petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvistä uhkista;

3) selvitys edellytyksistä, joiden täyttyessä palveluntarjoajalla on oikeus estää maksu-
välineen käyttö, jos tällaisesta oikeudesta on puitesopimuksessa tarkoitus sopia;

4) selvitys maksupalvelun käyttäjän vastuusta maksuvälineen oikeudettomasta käytös-
tä sekä tieto vastuun määrästä;

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

6) selvitys palveluntarjoajan vastuusta oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai vir-
heellisesti toteutetusta maksutapahtumasta;

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

8) tieto mahdollisesta sopimusehdosta puitesopimukseen sovellettavasta laista tai toi-
mivaltaisesta tuomioistuimesta;

9) tieto mahdollisuudesta ilmoittaa palveluntarjoajan menettelystä palveluntarjoajan
toimintaa valvovalle viranomaiselle ja mahdollisuudesta saattaa puitesopimukseen perus-
tuva riita kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi.

15 §

Puitesopimuksen muuttamista ja irtisanomista koskevista ehdoista annettavat tiedot

Puitesopimuksen muuttamisesta ja irtisanomisesta on annettava seuraavat tiedot:
1) tieto mahdollisesta sopimusehdosta, jonka mukaan maksupalvelun käyttäjän katso-

taan hyväksyneen palveluntarjoajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei hän en-
nen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää vastusta niitä;

2) tieto puitesopimuksen kestosta;
3) selvitys maksupalvelun käyttäjän ja, jos siitä on tarkoitus sopia, palveluntarjoajan

oikeudesta irtisanoa puitesopimus;
4) selvitys mahdollisista irtisanomista koskevista sopimusehdoista.

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 Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutassa. Palveluista voidaan
toissijaisesti käyttää markkinointinimiä yhteisten käsitteiden mukaisten nimitysten ohella.

Asiakirja on otsikoitava palvelumaksuja koskevaksi tietoasiakirjaksi ja se on yksilöitä-
vä otsikon vieressä esitettävällä Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa käytettä-
vällä yhdenmukaistetulla asiakirjan tunnuksella. Asiakirjassa on mainittava, että siinä esi-
tetään edustavimmista maksutiliin liittyvistä palveluista veloitettavat maksut ja että ennen
sopimuksen tekemistä annettavat tiedot ja sopimustiedot esitetään kaikkien palveluiden
osalta muissa asiakirjoissa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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17 b §

Palvelumaksuerittely

Palveluntarjoajan on annettava kuluttajalle vähintään kerran vuodessa maksutta pysy-
vällä tavalla ja kuluttajan pyynnöstä paperilla erittely kaikista tämän maksutiliin liittyvistä
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 Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutassa.
Palveluista voidaan toissijaisesti käyttää markkinointinimiä yhteisten käsitteiden mukais-
ten nimitysten ohella.

Erittely on otsikoitava palvelumaksuerittelyksi ja se on yksilöitävä otsikon vieressä esi-
tettävällä Euroopan talousalueeseen kuuluvissa valtioissa käytettävällä yhdenmukaistetul-
la asiakirjan tunnuksella.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

19 §

Toteutetusta maksutapahtumasta maksajalle annettavat tiedot

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jollei puitesopimuksessa ole sovittu, millä tavalla 1 momentissa tarkoitetut tiedot anne-

taan, palveluntarjoajan on toimitettava ne kirjallisesti 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. Maksaja voi
kuitenkin vaatia, että tiedot annetaan määräajoin ja sovitulla tavalla noudattaen, mitä 2
momentissa säädetään. Puitesopimuksessa on mainittava tästä oikeudesta.

22 §

Ennakkotiedot erillistä maksutapahtumaa koskevasta sopimuksesta

Jos maksupalvelusta ei ole tehty puitesopimusta, palveluntarjoajan on annettava mak-
supalvelun käyttäjälle 12 §:n 1 momentin 2, 5 ja 7 kohdassa tarkoitetut tiedot ennen kuin
erillistä maksutapahtumaa koskeva sopimus tai tarjous tulee maksupalvelun käyttäjää si-
tovaksi. Jos maksutapahtumassa suoritetaan valuutanmuunto, maksajalle on lisäksi ilmoi-
tettava 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 maksutapahtuman toteuttamisessa.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

Muita palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä

25 a §

Ennakkotiedot erillisestä maksutoimeksiannon käynnistämistä koskevasta sopimuksesta

Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuuteen sovelletaan, mitä
22 §:ssä säädetään erillistä maksutapahtumaa koskevasta sopimuksesta annettavista en-
nakkotiedoista.

Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on lisäksi annettava maksajalle ennen toimeksi-
annon käynnistämistä 11 §:n 1–3 ja 5 kohdassa tarkoitetut tiedot noudattaen, mitä 22 §:ssä
säädetään.
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25 b §

Maksutoimeksiannon käynnistämisen jälkeen annettavat tiedot

Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on välittömästi maksutoimeksiannon käynnistet-
tyään toimitettava maksajalle tai asetettava tämän saataville seuraavat tiedot:

1) tieto siitä, että maksutoimeksianto on käynnistetty;
2) tieto, jonka avulla maksutapahtuma voidaan tunnistaa;
3) maksutapahtuman yhteydessä siirrettävät tiedot;
4) tieto maksutapahtuman määrästä;
5) tieto maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan tältä perimien kulujen määrästä sekä, jos

mahdollista, kulujen erittely.
Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on välittömästi maksutoimeksiannon käynnistet-

tyään toimitettava maksunsaajalle tai asetettava tämän saataville 1 momentissa tarkoitetut
tiedot tämän osalta sekä, jos mahdollista, lisäksi tieto, jonka avulla maksunsaaja voi tun-
nistaa maksajan.

Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on asetettava maksutiliä pitävän palveluntarjo-
ajan saataville tiedot, joiden avulla maksutapahtuma voidaan tunnistaa.

26 §

Tietojen antamisesta sekä oikaisu- ja varotoimista perittävät kulut

Palveluntarjoaja ei saa periä maksupalvelun käyttäjältä kuluja tässä laissa tarkoitettujen
tietojen antamisesta eikä oikaisu- ja varotoimista, ellei 40 §:n 6 momentista, 42 §:n 3 mo-
mentista, 66 §:n 3 momentista tai 68 §:n 4 momentista muuta johdu.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

28 §

Valuutan muuntaminen

Jos maksunsaaja tarjoaa maksajalle valuutan muuntamista ennen maksutapahtuman
käynnistämistä tai jos muu kuin maksunsaaja tarjoaa valuutan muuntamista myyntipaikas-
sa tai pankkiautomaatissa, maksajalle on ilmoitettava valuutan muuntamisesta aiheutuvat
kulut ja käytettävä vaihtokurssi ennen maksutapahtuman käynnistämistä.

29 §

Maksuvälineen käyttämisestä johtuvat lisäkulut tai alennukset

Jos maksunsaaja pyytää maksajalta maksua tietyn maksuvälineen käyttämisestä tai tar-
joaa alennusta sen vuoksi, että tiettyä maksuvälinettä käytetään, maksunsaajan on ilmoi-
tettava tästä maksajalle ennen maksutapahtuman käynnistämistä.

Jos palveluntarjoaja tai muu taho pyytää maksupalvelun käyttäjältä palvelumaksua tie-
tyn maksuvälineen käyttämisestä, palveluntarjoajan tai muun tahon on ilmoitettava palve-
lumaksusta maksupalvelun käyttäjälle ennen maksutapahtuman käynnistämistä.

Maksajalla ei ole velvollisuutta maksaa palvelumaksuja, joista ei ole ilmoitettu hänelle
1 ja 2 momentin mukaisesti.

30 §

Puitesopimuksen muuttaminen palveluntarjoajan aloitteesta

Jos palveluntarjoaja ehdottaa muutoksia puitesopimukseen, ehdotus on toimitettava
maksupalvelun käyttäjälle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla vähintään kaksi kuu-
kautta ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Ennen tätä päivää maksupalvelun
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käyttäjä voi joko hyväksyä muutokset tai vastustaa niitä. 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 ennen
muutosten ehdotettua voimaantulopäivää vastusta niitä, maksupalvelun käyttäjää on muu-
tosehdotuksessa muistutettava hänen oikeudestaan vastustaa muutoksia. Maksupalvelun
käyttäjällä on muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa pui-
tesopimus päättyväksi heti tai myöhemmästä ehdotettua voimaantulopäivää edeltävästä
ajankohdasta lukien. Muutosehdotuksessa on mainittava tästä oikeudesta.

4 luku

Maksutapahtuman käynnistäminen ja toteuttaminen

Maksutapahtuman käynnistämistä ja toteuttamista koskevat yleiset säännökset

38 §
—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

38 a §

Maksutoimeksiantopalvelun käyttö

Jos maksutiliä voidaan käyttää tietoverkon välityksellä, maksutiliä pitävän palveluntar-
joajan on sallittava maksajan käynnistää maksutapahtuma maksutoimeksiantopalvelun
tarjoajan välityksellä. Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on sallittava maksutoimek-
siantopalvelun tarjoajan hyödyntää vahvan tunnistamisen menettelyjä, jotka maksutiliä
pitävä palveluntarjoaja tarjoaa maksupalvelun käyttäjälle tässä laissa edellytetyllä tavalla.

Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on:
1) tunnistauduttava maksajan maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle aina, kun maksu-

tapahtuma käynnistetään sen välityksellä;
2) huolehdittava siitä, että maksupalvelun käyttäjän henkilökohtaiset turvatunnukset

eivät ole muiden kuin maksupalvelun käyttäjän ja tunnusten myöntäjän saatavilla;
3) huolehdittava siitä, että muut maksupalvelun käyttäjää koskevat tiedot annetaan ai-

noastaan maksunsaajalle siinä laajuudessa kuin maksupalvelun käyttäjä on tähän nimen-
omaisesti suostunut.

Maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja ei saa:
1) pitää hallussaan maksajan varoja maksutoimeksiantopalvelun tarjoamisen yhtey-

dessä;
2) tallentaa maksupalvelun käyttäjän arkaluonteisia maksutietoja;
3) käyttää, hankkia tai säilyttää mitään tietoja muuten kuin maksutoimeksiantopalve-

lun suorittamiseksi maksajan nimenomaisen pyynnön mukaisesti;
4) muuttaa maksutapahtuman määrää tai muita ominaisuuksia.
Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan, joka saa maksutoimeksiantopalvelua käyttävältä

maksajalta nimenomaisen suostumuksen maksutapahtuman toteuttamiseen 38 §:n mukai-
sesti, on:

1) toimitettava maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalle tai asetettava tämän saataville
välittömästi maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen kaikki tiedot maksutapahtu-
man käynnistämisestä ja saatavillaan olevat tiedot maksutapahtuman toteuttamisesta;

2) käsiteltävä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä annettuja maksutoi-
meksiantoja ja maksajan suoraan antamia maksutoimeksiantoja tasapuolisesti erityisesti
toteuttamisajan, toteuttamisjärjestyksen ja palvelumaksujen suhteen.
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Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja voi evätä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalta
pääsyn maksutilille, jos se voi osoittaa, että epäämiselle on perusteltu syy, joka liittyy
asianomaisen maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan oikeudettomaan tai petolliseen mak-
sutilin käyttöön. Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on ilmoitettava epäämisestä ja sen
perusteista maksajalle sovitulla tavalla, jollei ilmoittamatta jättämiselle ole perusteltuja
turvallisuussyitä tai ilmoittamista ole muualla laissa kielletty. Ilmoitus on tehtävä, jos
mahdollista, ennen pääsyn epäämistä ja viimeistään välittömästi epäämisen jälkeen. Pääsy
maksutilille on sallittava, kun epäämiselle ei enää ole perustetta.

39 §

Maksutoimeksiannon vastaanottohetki

Maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun maksajan palveluntarjoaja on vas-
taanottanut sen. Maksajan tiliä ei saa veloittaa ennen maksutoimeksiannon vastaanotta-
mista.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

40 §

Maksutoimeksiannon peruuttaminen

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos maksutapahtuma käynnistetään maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä,

maksaja ei voi peruuttaa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun suostumus maksutapahtu-
man käynnistämiseen on annettu maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalle. Jos maksutapah-
tuma on maksunsaajan käynnistämä tai hänen välityksellään käynnistetty, maksaja ei voi
peruuttaa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun toimeksianto tai maksajan suostumus
maksutapahtuman toteuttamiseen on annettu maksunsaajalle. Suoraveloitusta koskevan
toimeksiannon maksaja voi kuitenkin peruuttaa viimeistään sitä päivää edeltävänä työ-
päivänä, jona varat on sovittu veloitettaviksi.

Edellä 1–3 momentissa tarkoitetun ajankohdan jälkeen maksutoimeksianto voidaan pe-
ruuttaa vain, jos maksupalvelun käyttäjä ja asianomaiset palveluntarjoajat niin sopivat.
Edellä 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa edellytyksenä on lisäksi, että maksunsaaja
suostuu toimeksiannon peruuttamiseen.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

42 §

Ilmoitus maksutoimeksiannon toteuttamisesta tai maksutapahtuman käynnistämisestä 
kieltäytymisestä

Jos palveluntarjoaja kieltäytyy toteuttamasta maksutoimeksiantoa tai käynnistämästä
maksutapahtumaa, palveluntarjoajan on ilmoitettava maksupalvelun käyttäjälle kieltäyty-
misestä, kieltäytymisen perusteesta sekä menettelystä, jolla kieltäytymiseen johtanut vir-
he tai puute voidaan korjata, jollei ilmoittamista ole muualla laissa kielletty.

Ilmoitus on toimitettava maksupalvelun käyttäjälle tai asetettava hänen saatavilleen so-
vitulla tavalla mahdollisimman pian. Ilmoitus on tehtävä ennen kuin se määräaika, jonka
kuluessa maksutoimeksianto tulisi toteuttaa, päättyy.

Osapuolet voivat puitesopimuksessa sopia, että palveluntarjoajalla on oikeus periä ku-
lut ilmoituksen tekemisestä, jos palveluntarjoajalla on ollut perusteltu syy kieltäytymi-
seen. Perittävien kulujen on oltava asianmukaiset eivätkä ne saa ylittää palveluntarjoajan
tosiasiallisia kustannuksia.
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46 §

Maksutapahtuman toteuttamisesta perittävät kulut

Maksaja ja maksunsaaja vastaavat kumpikin oman palveluntarjoajansa maksutapahtu-
man toteuttamisesta perimistä kuluista.

Maksunsaaja ei saa periä maksua sellaisten maksuvälineiden käytöstä, joihin liittyvistä
siirtohinnoista säädetään korttimaksujen siirtohintoja koskevan asetuksen II luvussa eikä
maksupalveluista, joihin sovelletaan euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koske-
vista teknisistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o
924/2009 muuttamisesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o
260/2012, jäljempänä SEPA-asetus.

Maksutapahtuman katetta koskevat erityiset säännökset

46 a §

Rahamäärältään avoin maksutapahtuma

Jos kyse on maksunsaajan käynnistämästä tai maksunsaajan välityksellä käynnistetystä
korttipohjaisesta maksutapahtumasta, jonka tarkka rahamäärä ei ole tiedossa sillä hetkellä,
kun maksaja antaa suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, maksajan palve-
luntarjoaja voi tehdä katevarauksen maksajan maksutilille vain, jos maksaja on antanut
suostumuksen, jossa on yksilöity katevarauksen tarkka rahamäärä.

Maksajan palveluntarjoajan on vapautettava 1 momentissa tarkoitettu katevaraus mak-
sajan maksutililtä ilman aiheetonta viivytystä maksutapahtuman tarkasta rahamäärästä tie-
don saatuaan sen ylittäviltä osin ja kokonaisuudessaan viimeistään välittömästi maksutoi-
meksiannon vastaanottamisen jälkeen.

46 b §

Korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittavien varojen käytettävissä olon 
vahvistaminen

Korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskeva palveluntarjoaja voi pyytää maksu-
tiliä pitävältä palveluntarjoajalta vahvistusta siitä, onko korttipohjaisen maksutapahtuman
toteuttamiseen tarvittava määrä käytettävissä maksajan maksutilillä, jos:

1) maksaja on antanut palveluntarjoajalle nimenomaisen suostumuksen vahvistuksen
pyytämiseen;

2) maksaja on käynnistänyt maksutapahtuman palveluntarjoajan liikkeeseen laskemal-
la korttipohjaisella maksuvälineellä;

3) palveluntarjoaja tunnistautuu kyseistä maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle ennen
kutakin vahvistuspyyntöä.

Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on annettava 1 momentissa tarkoitettu vahvistus
välittömästi, jos:

1) maksajan maksutiliä voidaan käyttää tietoverkon välityksellä pyynnön esittä-
misajankohtana;

2) maksaja on antanut maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle etukäteen nimenomai-
sen suostumuksen vastata tietyn palveluntarjoajan pyyntöön saada 1 momentissa tarkoi-
tettu vahvistus.

Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja ei saa vahvistuksen antamisen yhteydessä tehdä ka-
tevarausta maksajan maksutilille. Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on maksajan pyyn-
nöstä ilmoitettava tälle korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevan palveluntarjo-
ajan yksilöintitiedot ja annettu vahvistus.
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Vahvistusta ei saa säilyttää eikä käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen korttipoh-
jaisen maksutapahtuman toteuttamiseen.

49 §

Maksunsaajan palveluntarjoajan noudatettava toteuttamisaika

Maksunsaajan palveluntarjoajan on maksettava maksutapahtuman rahamäärä maksun-
saajan maksutilille välittömästi saatuaan sen tililleen. Jos maksunsaajalla ei ole palvelun-
tarjoajan pitämää maksutiliä, maksunsaajan palveluntarjoajan on samassa ajassa asetetta-
va maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan käytettäväksi.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei kuitenkaan sovelleta, jos maksunsaajan palveluntarjo-
aja suorittaa maksutapahtumassa sellaisen valuutanmuunnon, jossa ainakin yhtenä valuut-
tana on muu kuin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutta.

53 §

Maksuvälineestä huolehtiminen

Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä kos-
kevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava
maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen
myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syr-
jiviä.

Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä hen-
kilökohtaisista turvatunnuksista alkaa, kun hän vastaanottaa ne.

Palveluntarjoajan on osaltaan varmistettava, että muilla kuin maksuvälineen haltijalla
ei ole pääsyä maksuvälineeseen liittyviin henkilökohtaisiin turvatunnuksiin.

55 §

Keinot ilmoittaa maksuvälineen katoamisesta

Palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus
tehdä milloin tahansa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle maksutta il-
moitus maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oi-
keudettomasta käytöstä.

Palveluntarjoaja saa 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa periä maksuvälineen hal-
tijalta vain kustannukset, jotka välittömästi johtuvat maksuvälineen korvaamisesta uudel-
la.

60 §

Maksu tai alennus maksuvälineen käyttämisestä

Palveluntarjoaja ei saa estää maksunsaajaa pyytämästä maksajalta maksua maksuväli-
neen käyttämisestä eikä tarjoamasta alennusta sen vuoksi, että maksuvälinettä käytetään,
taikka muutoin ohjaamasta häntä tietyn maksuvälineen käyttöön.

Maksunsaajan maksuvälineen käyttämisestä perimän maksun on oltava asianmukainen
eikä se saa ylittää maksunsaajalle aiheutuvia tosiasiallisia kustannuksia. Kiellosta periä
maksua eräiden maksuvälineiden käyttämisestä säädetään 46 §:n 2 momentissa.
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62 §

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä

Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palve-
luntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen mak-
suvälineen käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeu-
deton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on:

1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa;

taikka
3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeä-

mälle muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeu-
dettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä.

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin
2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelle-
ta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai
törkeän huolimattomasti.

Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen

nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeu-
dettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä;

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

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

4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista.
Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, 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 oikeudettomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, pal-
veluntarjoajan, jonka asiakkaan varoja on käytetty maksutapahtuman toteuttamiseen, on
välittömästi ja viimeistään seuraavana työpäivänä siitä, kun se havaitsi maksutapahtuman
tai sille ilmoitettiin maksutapahtumasta, palautettava maksutapahtuman rahamäärä asiak-
kaalleen tai palautettava tämän maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta.

Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos palveluntarjoajalla on perusteltu syy
epäillä tahallista väärää ilmoitusta tai muuta sellaista petollista menettelyä ja palveluntar-
joaja ilmoittaa tästä sekä epäilyksen syistä kirjallisesti Finanssivalvonnalle.

Maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, jona oikeudettoman
maksutapahtuman rahamäärä veloitettiin.

Jos maksutapahtuma on käynnistetty maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksel-
lä, tämän pykälän mukainen palautusvelvollisuus on asianomaista maksutiliä pitävällä
palveluntarjoajalla. Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan takautumisoikeudesta maksutoi-
meksiantopalvelun tarjoajaa kohtaan säädetään 74 §:ssä.

64 §

Vastuu maksajan käynnistämästä toteuttamatta jääneestä taikka virheellisesti tai 
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myöhässä toteutetusta maksutapahtumasta

Jos maksajan käynnistämä maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu
virheellisesti, maksajan palveluntarjoajan on ilman aiheetonta viivytystä palautettava
maksutapahtuman rahamäärä maksajalle tai palautettava maksajan maksutili siihen tilaan,
jossa se olisi ollut ilman veloitusta. Maksajan maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava
viimeistään se päivä, jona maksutapahtuman rahamäärä veloitettiin.

Jos maksutapahtuma on käynnistetty maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksel-
lä, palautusvelvollisuus on maksajan maksutiliä pitävällä palveluntarjoajalla. Maksutiliä
pitävän palveluntarjoajan takautumisoikeudesta maksutoimeksiantopalvelun tarjoajaa
kohtaan säädetään 74 §:ssä.

Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos maksajan palveluntarjoaja voi osoittaa
maksunsaajan palveluntarjoajan vastaanottaneen maksutapahtuman rahamäärän 47 §:n
mukaisessa määräajassa. Maksunsaajan palveluntarjoajan on tällöin välittömästi makset-
tava maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan maksutilille tai, jollei maksunsaaja käytä
maksutiliä, asetettava maksutapahtuman rahamäärä hänen käytettäväkseen. Maksunsaa-
jan maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, joka arvopäivä olisi
ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu oikein.

Jos maksutapahtuma on toteutettu myöhässä, maksunsaajan palveluntarjoajan on mak-
sajan palveluntarjoajan maksajan puolesta esittämästä pyynnöstä varmistettava, että mak-
sunsaajan maksutilin hyvityksen arvopäivä on viimeistään se päivä, joka arvopäivä olisi
ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu oikein.

65 §

Vastuu maksunsaajan käynnistämästä tai hänen välityksellään käynnistetystä 
toteuttamatta jääneestä taikka virheellisesti tai myöhässä toteutetusta 

maksutapahtumasta

Jos maksunsaajan käynnistämä tai hänen välityksellään käynnistetty maksutapahtuma
on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, maksajan palveluntarjoajan on il-
man aiheetonta viivytystä palautettava maksutapahtuman rahamäärä maksajalle tai palau-
tettava maksajan maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta. Maksajan
maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, jona maksutapahtuman
rahamäärä veloitettiin.

Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos:
1) maksutapahtuman toteuttamatta jääminen tai virheellinen toteuttaminen johtuu siitä,

että maksunsaajan palveluntarjoaja on laiminlyönyt 48 tai 49 §:n mukaisia velvollisuuk-
siaan; taikka

2) maksajan palveluntarjoaja voi osoittaa maksunsaajan palveluntarjoajan vastaanotta-
neen maksutapahtuman rahamäärän, vaikka maksajan palveluntarjoajan suoritus olisi vii-
västynyt.

Jos maksutapahtuma toteutetaan myöhässä, maksunsaajan palveluntarjoajan maksun-
saajan maksutilille suorittaman maksun arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, joka
arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu oikein.

67 §

Velvollisuus palauttaa kulut ja korvata korko

Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti tai myö-
hässä, maksupalvelun käyttäjällä on oikeus saada palveluntarjoajaltaan takaisin kulut, jot-
ka häneltä on peritty maksutapahtumasta. Lisäksi maksupalvelun käyttäjällä on oikeus
14
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saada palveluntarjoajaltaan korvaus korosta, jonka hän joutuu suorittamaan maksutapah-
tuman toteuttamatta jäämisen taikka virheellisen tai myöhästyneen toteuttamisen vuoksi.

68 §

Virheellinen yksilöivä tunniste

Palveluntarjoaja ei ole 64–67 §:n mukaisesti vastuussa toteuttamatta jääneestä tai vir-
heellisesti toteutetusta maksutapahtumasta, jos syynä on se, että maksupalvelun käyttäjän
antama yksilöivä tunniste on virheellinen.

Maksajan palveluntarjoajan on 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa kuitenkin koh-
tuullisin toimenpitein pyrittävä saamaan virheellisesti toteutetun maksutapahtuman varat
takaisin. Maksunsaajan palveluntarjoajan on annettava maksajan palveluntarjoajalle kaik-
ki varojen takaisin saamisen kannalta merkitykselliset tiedot ja muutenkin toimittava yh-
teistyössä tämän kanssa varojen takaisin saamiseksi.

Jos varojen takaisin saaminen ei ole mahdollista, maksajan palveluntarjoajan on mak-
sajan kirjallisesta pyynnöstä toimitettava tälle kaikki saatavillaan olevat maksajalle mer-
kitykselliset tiedot.

Palveluntarjoaja saa periä maksupalvelun käyttäjältä kulut maksutapahtuman varojen
takaisin hankkimisesta, jos tällaisesta oikeudesta on sovittu puitesopimuksessa. Perittä-
vien kulujen on oltava asianmukaiset eivätkä ne saa ylittää palveluntarjoajan tosiasiallisia
kustannuksia.

70 §

Ilmoitus oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä taikka virheellisesti tai myöhässä 
toteutetusta maksutapahtumasta

Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta saada palveluntarjoajalta maksutapahtuman
rahamäärän palautusta tai muuta hyvitystä siten kuin tässä luvussa säädetään, jollei hän il-
moita palveluntarjoajalle oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä taikka virheellisesti tai
myöhässä toteutetusta maksutapahtumasta ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan ja
13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman rahamäärän veloittamisesta maksutililtään tai
hyvittämisestä maksutililleen. Viimeksi mainittua määräaikaa ei sovelleta, jos palvelun-
tarjoaja ei ole antanut maksupalvelun käyttäjälle maksutapahtumaa koskevia tietoja siten
kuin 2 luvussa säädetään.

72 §

Todistustaakka

Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää antaneensa suostumuksensa maksutapahtuman to-
teuttamiseen, hänen palveluntarjoajansa on osoitettava, että suostumus on annettu sovitul-
la tavalla. Jos maksupalvelun käyttäjä väittää, että maksutapahtumaa ei ole toteutettu
asianmukaisesti, palveluntarjoajan on osoitettava, että maksutapahtuma on kirjattu ja mer-
kitty tileille oikein ja ettei maksutapahtuman käsittelyyn ole vaikuttanut tekninen vika tai
muu häiriö.

Jos maksutapahtuma on käynnistetty maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksel-
lä, tällä on todistustaakka 1 momentissa tarkoitetuista seikoista oman suorituksensa osalta
ja siitä, että maksajan maksutiliä pitävä palveluntarjoaja on vastaanottanut maksutoimek-
siannon.

Se seikka, että palveluntarjoaja voi näyttää, että suostumus maksutapahtuman toteutta-
miseen on annettu maksuvälineellä, ei välttämättä yksin riitä osoittamaan, että maksuvä-
lineen haltija on antanut suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, toiminut pe-
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tollisesti taikka laiminlyönyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti 53 ja 54 §:ssä säädet-
tyjä velvollisuuksiaan.

74 §

Palveluntarjoajan takautumisoikeus

Jos palveluntarjoaja on 63–65 tai 67 §:n nojalla joutunut vastuuseen maksupalvelun
käyttäjälle sellaisesta oikeudettomasta maksutapahtumasta tai virheestä, joka johtuu toi-
sesta maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuvasta palveluntarjoajasta tai välittäjästä,
palveluntarjoajalla on oikeus saada suorittamansa palautus tai hyvitys kyseiseltä palvelun-
tarjoajalta tai välittäjältä.

Jos maksunsaaja tai tämän palveluntarjoaja laiminlyö velvollisuutensa huolehtia mak-
sajan vahvasta tunnistamisesta, sen on korvattava maksajan palveluntarjoajalle oikeudet-
tomasta maksutapahtumasta aiheutunut vahinko.

Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei rajoita palveluntarjoajan lakiin tai sopimukseen
perustuvia muita oikeuksia.

77 §

Vastuusta sopiminen käytettäessä pienmaksuvälinettä

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
Jos pienmaksuväline on ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä käytettäessä käyttäjän

henkilöllisyys ei tule ilmi, tai jos palveluntarjoaja ei voi muista pienmaksuvälineen omi-
naisuuksiin liittyvistä syistä osoittaa, että pienmaksuvälineen haltija on antanut suostu-
muksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, osapuolet voivat sopia, ettei pienmaksuväli-
nettä koskevaan sopimukseen sovelleta, mitä 62 §:n 1 ja 2 momentissa ja 3 momentin 1–
3 kohdassa sekä 63 ja 72 §:ssä säädetään.

79 §

Maksupalautuksen edellytykset

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

1) ei täsmällisesti ilmene maksajan antamassa suostumuksessa; ja
2) on suurempi kuin maksaja on kohtuudella voinut odottaa ottaen huomioon hänen ai-

kaisempi kulutuskäyttäytymisensä, puitesopimuksen ehdot sekä muut olosuhteet.
Maksajan maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, jona kysei-

nen määrä veloitettiin.
Jos kyse on SEPA-asetuksen 1 artiklassa tarkoitetusta suoraveloituksesta, maksajalla

on oikeus maksupalautukseen silloinkin, kun 1 momentin mukaiset edellytykset eivät täy-
ty.

Maksaja ja hänen palveluntarjoajansa voivat puitesopimuksessa 1 ja 3 momentin estä-
mättä sopia, ettei maksajalla ole suoraveloituksessa oikeutta maksupalautukseen, jos mak-
saja on antanut suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen palveluntarjoajalleen ja
palveluntarjoaja tai maksunsaaja on ilmoittanut hänelle maksutapahtuman veloittamisesta
sovitulla tavalla vähintään neljä viikkoa ennen eräpäivää.
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8 a luku

Tilitietopalvelut

82 a §

Oikeus käyttää tilitietopalveluja

Jos maksutiliä voidaan käyttää tietoverkon välityksellä, maksutiliä pitävän palveluntar-
joajan on sallittava maksupalvelun käyttäjän käyttää tilitietopalveluja. Maksutiliä pitävän
palveluntarjoajan on sallittava tilitietopalvelun tarjoajan hyödyntää vahvan tunnistamisen
menettelyjä, jotka maksutiliä pitävä palveluntarjoaja tarjoaa maksupalvelun käyttäjälle
tässä laissa edellytetyllä tavalla.

Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on käsiteltävä tilitietopalvelujen tarjoajan palve-
lujen kautta välitettyjä tietopyyntöjä tasapuolisesti suhteessa muihin tietopyyntöihin.

82 b §

Tilitietopalvelun tarjoajan velvollisuudet

Tilitietopalvelun tarjoaja saa tarjota vain palveluja, joihin maksupalvelun käyttäjä on
nimenomaisesti suostunut.

Tilitietopalvelun tarjoajalla ei ole oikeutta kuin nimettyjen maksutilien ja niihin liitty-
vien maksutapahtumien tietoihin, eikä se saa käyttää, hankkia tai säilyttää mitään tietoja
muussa tarkoituksessa kuin tilitietopalvelun suorittamiseksi maksupalvelun käyttäjän ni-
menomaisen pyynnön mukaisesti. Tilitietopalvelun tarjoaja ei saa pyytää maksutileihin
liittyviä arkaluonteisia maksutietoja.

Tilitietopalvelun tarjoajan on:
1) tunnistauduttava kunkin viestintätapahtuman yhteydessä kullekin maksupalvelun

käyttäjän tilejä pitävälle palveluntarjoajalle;
2) huolehdittava siitä, että maksupalvelun käyttäjän henkilökohtaiset turvatunnukset

eivät ole muiden kuin käyttäjän ja niiden myöntäjän saatavilla.

82 c §

Maksutilille pääsyn epääminen

Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja voi evätä tilitietopalvelun tarjoajalta pääsyn maksu-
tilille, jos se voi osoittaa, että epäämiselle on perusteltu syy, joka liittyy asianomaisen ti-
litietopalvelun tarjoajan oikeudettomaan tai petolliseen maksutilin käyttöön. Maksuti-
liä pitävän palveluntarjoajan on ilmoitettava epäämisestä ja sen perusteista maksajalle so-
vitulla tavalla, jollei ilmoittamatta jättämiselle ole perusteltuja turvallisuussyitä tai ilmoit-
tamista ole muualla laissa kielletty. Ilmoitus on tehtävä, jos mahdollista, ennen pääsyn
epäämistä ja viimeistään välittömästi epäämisen jälkeen. Pääsy maksutilille on sallittava,
kun epäämiselle ei enää ole perustetta.

83 §

Valvontaviranomaiset ja tietojen antaminen

Finanssivalvonta valvoo tämän lain noudattamista, kun palveluntarjoaja on Finanssi-
valvonnasta annetun lain 4 §:n 2–5 momentissa tarkoitettu taho tai 5 §:ssä tarkoitettu muu
finanssimarkkinoilla toimiva. Myös kuluttaja-asiamies valvoo tämän lain noudattamista,
jos maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 
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10 luku

Erinäiset säännökset ja voimaantulo

85 b §

Tunnistaminen

Palveluntarjoajan on käytettävä vahvaa tunnistamista, jos maksaja:
1) käyttää maksutiliään tietoverkon välityksellä;
2) käynnistää sähköisen maksutapahtuman;
3) toteuttaa etäkanavan kautta toimen, johon voi liittyä väärinkäytöksen riski.
Jos maksaja käynnistää sähköisen maksutapahtuman etäviestimellä, palveluntarjoajan

on käytettävä vahvaa tunnistamista, johon yhdistetään maksutapahtuman määrä ja mak-
sunsaaja maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65, EY, 2009/110/EY ja
2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY
kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366,
jäljempänä maksupalveludirektiivi, 97 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla.

Palveluntarjoajan on riittävin turvatoimenpitein huolehdittava vahvassa tunnistamises-
sa käytettävien henkilökohtaisten turvatunnusten luottamuksellisuuden ja eheyden suojaa-
misesta.

Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun vahvan tunnistamisen sekä 3 momentissa tarkoi-
tettujen turvatoimenpiteiden on täytettävä tarkemmat vaatimukset, joista säädetään mak-
supalveludirektiivin 98 artiklan nojalla annetuissa komission teknisissä sääntelystandar-
deissa.

Tämän pykälän mukaisesta velvollisuudesta vahvaan tunnistamiseen sekä henkilökoh-
taisten turvatunnusten luottamuksellisuuden ja eheyden suojaamiseen voidaan poiketa, jos
maksupalveludirektiivin 98 artiklan nojalla annetuissa komission teknisissä sääntelystan-
dardeissa niin säädetään.

85 c §

Viestintästandardit

Palveluntarjoajan on tunnistamista, todentamista, ilmoittamista, tietojen antamista ja
turvatoimenpiteiden toteuttamista koskevissa yhteyksissään toisten palveluntarjoajien,
maksajien ja maksunsaajien kanssa noudatettava yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintäs-
tandardeja, joita koskevista vaatimuksista säädetään maksupalveludirektiivin 98 artiklan
nojalla annetuissa komission teknisissä sääntelystandardeissa.

86 §

Henkilötietojen käsittely

Palveluntarjoaja saa vain maksupalvelun käyttäjän nimenomaisella suostumuksella kä-
sitellä sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelujen tarjoamiseksi.

—  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  —  — —  —  —  —  —  —  — 

86 a §

Asiakasvalitusten käsittely

Palveluntarjoajilla on oltava tehokkaat menettelytavat maksupalvelun käyttäjien tämän
lain mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien valitusten käsittelemiseksi. Jolleivät
osapuolet sovi muun kielen käyttämisestä, menettelyssä on käytettävä suomea tai ruotsia
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taikka, jos maksupalvelua tarjotaan muualla kuin Suomessa, kyseisen valtion virallista
kieltä.

Palveluntarjoajan on vastattava valitukseen paperilla, jolleivät osapuolet ole sopineet,
että vastaus annetaan muulla pysyvällä tavalla. Vastauksessa on otettava kantaa kaikkiin
valituksessa esitettyihin seikkoihin, ja se on toimitettava maksupalvelun käyttäjälle 15
työpäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos vastausta ei palveluntarjoajasta
riippumattomista ja poikkeuksellisista syistä voida antaa määräajassa, palveluntarjoajan
on annettava maksupalvelun käyttäjälle väliaikainen vastaus, jossa ilmoitetaan vastauksen
viivästymisen syy sekä määräaika, johon mennessä maksupalvelun käyttäjä saa lopullisen
vastauksen. Lopullinen vastaus on joka tapauksessa toimitettava maksupalvelun käyttäjäl-
le 35 työpäivän kuluessa valituksen vastaanottamisesta.

86 b §

Velvollisuus antaa tietoja tuomioistuimen ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä

Sen lisäksi, mitä kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b §:ssä säädetään, palveluntarjoajan on
esitettävä liiketiloissaan tieto vähintään yhdestä sellaisesta riidanratkaisuelimestä, joka on
ilmoitettu kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o
2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta (vaihtoehtoista kuluttajariitojen rat-
kaisua koskeva direktiivi) annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin
2013/11/EU 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan komissiolle ja joka on toimivaltai-
nen käsittelemään tämän lain mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä riita-asioita
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä.

86 c §

Korttimaksujen siirtohintoja koskevaan asetukseen liittyvien riitojen ratkaisu

Maksunsaajien palveluntarjoajien on varmistettava, että maksunsaajien ja niiden palve-
luntarjoajien väliset korttimaksujen siirtohintoja koskevan asetuksen soveltamista koske-
vat yksittäiset erimielisyydet voidaan saattaa ratkaisusuosituksia antavan riippumattoman
toimielimen käsiteltäviksi. Toimielimen sääntöjen tulee turvata erimielisyyksien puoluee-
ton, asiantunteva, avoin, tehokas ja oikeudenmukainen käsittely.

Palveluntarjoajan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle 1 momentissa tarkoitetun toimi-
elimen nimi ja yhteystiedot. Finanssivalvonnan pyynnöstä palveluntarjoajan on toimitet-
tava Finanssivalvonnalle toimielimen säännöt ja muut 1 momentin säännösten noudatta-
misen valvontaa varten tarvittavat Finanssivalvonnan määräämät selvitykset.

86 d §

Komission esite maksupalveluja koskevista kuluttajien oikeuksista

Palveluntarjoajan on asetettava maksupalveludirektiivissä tarkoitettu komission laati-
ma esite kuluttajien oikeuksista helposti saataville mahdollisella verkkosivustollaan ja pa-
perilla liiketiloissaan. Lisäksi esitteen on oltava helposti saatavilla 83 §:ssä tarkoitettujen
viranomaisten verkkosivustoilla. Esitteen tiedot on asetettava myös vammaisten henkilöi-
den saataville asianmukaisten vaihtoehtoisten välineiden avulla.

————
Tämä laki tulee voimaan 13 päivänä tammikuuta 2018. Lain 85 b ja 85 c §:n voimaan-

tulosta säädetään kuitenkin valtioneuvoston asetuksella.
Maksutapahtumaan, jota koskevan toimeksiannon maksutapahtuman toteuttamiseen

osallistuva maksupalvelun käyttäjän palveluntarjoaja on vastaanottanut ennen tämän lain
voimaantuloa, sovelletaan tämän lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä.
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Tämän lain 46 §:n 2 momentin sijasta sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa ollei-
ta säännöksiä, jos maksutavasta perittävästä maksusta on sovittu ennen lain voimaantuloa.

Tämän lain 62 §:ää sovelletaan siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty oikeudetto-
masti lain voimaantulon jälkeen, vaikka se menettely, jonka perusteella maksupalvelun
käyttäjää vaaditaan vastuuseen, olisi tapahtunut ennen lain voimaantuloa.
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