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Jari

Perko
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Asiakkuusmarkkinointiliitto ry:stä ja oikeustieteen kandidaatti Johanna Aho Suomen Kaupan Liitto
ry:stä.
Työryhmän sihteeriksi nimitettiin tutkija Sofia Aspelund (sittemmin Rajamäki) oikeusministeriöstä.

Mietinnössä ehdotetaan uudistettavaksi kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luku, minkä lisäksi ehdotetaan
eräitä muutoksia osamaksukaupasta annettuun lakiin (91/1966) ja luottotietolakiin (527/2007).
Muutokset liittyvät kulutusluottodirektiivin täytäntöönpanoon.
Ehdotuksen mukaan kuluttajansuojalain 7 luvun soveltamisala säilyisi laajana ja direktiivin
soveltamisalaa laajempana. Lukua sovellettaisiin direktiivistä poiketen myös esimerkiksi asuntolainoihin
ja alle 200 euron luottoihin. Luvussa nykyisin käytetty käsite ”kulutusluotto” korvattaisiin käsitteellä
”kuluttajaluotto”.
Luotonantajan olisi annettava kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä keskeiset luottoa koskevat
tiedot vakiomuotoisella lomakkeella. Muutoksia ehdotetaan myös luoton todellisen vuosikoron
laskentatapaan sekä luottosopimuksen peruuttamista ja luoton ennenaikaista takaisinmaksua koskeviin
säännöksiin. Lisäksi lukuun lisättäisiin säännökset hyvästä luotonantotavasta, luotonantajan
velvollisuudesta

arvioida

kuluttajan

luottokelpoisuus

sekä

velvollisuudesta

antaa

tietoja

luottosopimuksen kuluessa.
Kansallisten luottomarkkinoiden kehittymisen johdosta ehdotetaan myös säädettäväksi laki eräiden
luotonantajien rekisteröinnistä. Ehdotetun lain mukaan kuluttajaluottoja saisi tarjota vain rekisteriin
merkitty luotonantaja. Uutta lakia sovellettaisiin tietyin poikkeuksin sellaisiin kuluttajaluottoja tarjoaviin
luotonantajiin, jotka eivät kuulu Finanssivalvonnan valvonnan piiriin, kuten pikaluottoyrityksiin ja
rahoitusyhtiöihin. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto.
Rekisteröintiä koskeva esitys ei liity direktiiviin, vaan kyse olisi puhtaasti kansallisesta sääntelystä.
Myös panttilainauslaitoksista annettuun lakiin (1353/1992) sekä luoton eräännyttämistä koskevaan
kuluttajansuojalain 7 luvun ja pantin myyntiä koskevaan kauppakaaren (3/1734) 10 luvun säännökseen
ehdotetaan

eräitä

muutoksia,

minkä

lisäksi

ehdotetaan

kuluttajansuojalain
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luvun

rangaistussäännösten kumoamista. Myöskään näiltä osin esitys ei liity direktiiviin, vaan sääntely olisi
puhtaasti kansallista.
Mietintöön on liitetty Reima Leton eriävä mielipide sekä Riitta Kokko-Herralan lausuma.
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Hallituksen esitys Eduskunnalle laiksi kuluttajansuojalain 7 luvun ja eräiden muiden luotonantoa koskevien säännösten muuttamisesta sekä laiksi eräiden luotonantajien rekisteröinnistä

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ
Esityksessä ehdotetaan uudistettavaksi kulutusluottoja koskeva kuluttajansuojalain 7
luku. Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia osamaksukaupasta annettuun lakiin ja luottotietolakiin. Muutoksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kulutusluotoista.
Kulutusluottodirektiivi sisältää lukuisia soveltamisalapoikkeuksia, kun taas nykyistä
kuluttajansuojalain 7 lukua sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin elinkeinonharjoittajan
kuluttajille tarjoamiin luottoihin. Ehdotuksen mukaan 7 luvun soveltamisala säilyisi
jatkossakin laajana ja siten direktiivin soveltamisalaa laajempana. Lukua sovellettaisiin
direktiivistä poiketen myös esimerkiksi asuntolainoihin ja alle 200 euron luottoihin.
Luvussa nykyisin käytetty käsite ”kulutusluotto” korvattaisiin käsitteellä ”kuluttajaluotto”.
Luotonantajan olisi vertailun helpottamiseksi annettava kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä keskeiset luottoa koskevat tiedot ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset
kuluttajaluottotiedot” -lomakkeella. Muutoksia ehdotetaan myös luoton todellisen vuosikoron laskentatapaan sekä luottosopimuksen peruuttamista ja luoton ennenaikaista
takaisinmaksua koskeviin säännöksiin. Lisäksi lukuun lisättäisiin säännökset hyvästä
luotonantotavasta, luotonantajan velvollisuudesta arvioida kuluttajan luottokelpoisuus
sekä velvollisuudesta antaa tietoja luottosopimuksen kuluessa.
Kansallisten luottomarkkinoiden kehittymisen johdosta ehdotetaan säädettäväksi myös
laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä, jonka mukaan kuluttajaluottoja saisi tarjota
vain luotonantajarekisteriin merkitty luotonantaja. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena
toimisi ehdotuksen mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Tältä osin esitys ei liity
direktiiviin, vaan kyse olisi puhtaasti kansallisesta sääntelystä. Uutta lakia sovellettaisiin
tietyin poikkeuksin sellaisiin kuluttajaluottoja tarjoaviin luotonantajiin, jotka eivät kuulu
Finanssivalvonnan valvonnan piiriin, kuten pikaluottoyrityksiin ja rahoitusyhtiöihin.
Rekisteröinnin edellytyksenä olisi muun muassa, että ilmoituksen tekijä on luotettava ja
että tällä on riittävä luottotoiminnan tuntemus.
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Myös panttilainauslaitoksista annettuun lakiin sekä luoton eräännyttämistä koskevaan
kuluttajansuojalain 7 luvun ja pantin myyntiä koskevaan kauppakaaren 10 luvun säännökseen ehdotetaan eräitä muutoksia, minkä lisäksi ehdotetaan kuluttajansuojalain 11
luvun rangaistussäännösten kumoamista. Myöskään näiltä osin esitys ei perustu direktiiviin, vaan sääntely olisi puhtaasti kansallista.
Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja
vahvistamisen jälkeen. Muutokset sopimusoikeudellisissa säännöksissä vaikuttaisivat
pääsääntöisesti vain lakien voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin.
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YLEISPERUSTELUT
1. Johdanto
Vuonna 2008 lähes joka toisella suomalaisella oli velkaa. Luotonotto on merkittävästi
yleistynyt viimeisten vuosikymmenien aikana, ja kasvua on ollut havaittavissa myös
aivan viime vuosina. Tilastokeskuksen luottokantatilaston mukaan vuoden 2004 ensimmäisellä vuosineljänneksellä kotitalouksien luottokanta oli alle 55 miljardia euroa,
joista asuntoluottojen ja vapaa-ajan asuntoja varten myönnettyjen luottojen osuus oli
hieman yli 38 miljardia euroa ja kulutusluottojen ja opintolainojen osuus oli hieman yli
8 miljardia euroa. Maaliskuun lopussa 2009 kotitalouksilla oli luottoja jo 94 miljardia
euroa, joista asuntoluottojen ja vapaa-ajan asuntoja varten myönnettyjen luottojen osuus
oli vajaat 70 miljardia euroa ja kulutusluottojen ja opintolainojen osuus puolestaan vajaat 15 miljardia euroa.
Myös luottojen tarjonta on monipuolistunut, ja luottoja myöntäviä tahoja tulee markkinoille jatkuvasti lisää. Pankkien ohella kuluttajille suunnattuja luottoja eli kuluttajaluottoja myöntävät myös esimerkiksi rahoitusyhtiöt, luottokorttiyhtiöt ja pikaluottoyritykset.
Myös luotonhakemistavat ovat monipuolistuneet, sillä nykyään luottoa voi hakea luotonantajan konttorissa asioinnin ohella esimerkiksi internetistä ja tekstiviestillä. Tämä
on omiaan helpottamaan luoton hakemista myös ulkomailla sijaitsevista yrityksistä.
Kulutusluotot ovat aiheuttaneet enenevässä määrin myös velkaantumisongelmia. Suomen Asiakastieto Oy:n luottotietorekisterin tietojen mukaan yksityishenkilöihin kohdistuneet tili- ja kertaluottojen sekä rahoitusyhtiösaatavien ryhmän velkomustuomiot lisääntyivät vuosina 2005–2008 runsaasta 20 000 tuomiosta vajaaseen 80 000:een. Suomen Asiakastieto Oy:n tuoreimpien tilastojen mukaan yksin tammi-kesäkuussa 2009
yksityishenkilöille annettiin yli 58 000 tili- ja kertaluottojen ryhmän velkomustuomiota,
kun vuotta aiemmin vastaava luku oli yli 34 000 kappaletta. Tammi-kesäkuussa 2009
annetuista tuomioista noin 26 700 kappaletta koski alle 300 euron saatavia eli lähinnä
pikaluottoja, kun vuotta aiemmin eli tammi-kesäkuussa 2008 vastaava luku oli noin
15 500 kappaletta. Kuten aiempina vuosina, pikaluottoja koskevat velkomustuomiot
painottuivat 18–24-vuotiaille (noin 36 prosenttia), vaikkakin heidän osuutensa oli hieman pienentynyt.
2. Direktiivi kulutusluottosopimuksista
2.1 Yleistä
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2008/48/EY kulutusluottosopimuksista ja
neuvoston direktiivin 87/102/ETY kumoamisesta (kulutusluottodirektiivi) annettiin 23
päivänä huhtikuuta 2008.
Direktiivin tavoitteena on mahdollistaa avoimempien ja tehokkaampien kulutusluottomarkkinoiden luominen sekä taata sellainen kuluttajansuojan taso, jolla luottojen vapaa
liikkuvuus voidaan toteuttaa luotonantajien ja kuluttajien kannalta parhaalla mahdolli-
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sella tavalla. Direktiivillä korvataan nykyinen, kulutusluottoja koskevien jäsenvaltioiden
lakien, asetusten ja hallinnollisten määräysten lähentämisestä vuonna 1986 annettu neuvoston direktiivi 87/102/ETY.
Kuluttajaluottoja koskevien toimivien sisämarkkinoiden syntymistä on pidetty tärkeänä
Euroopan unionissa, minkä vuoksi on katsottu tarpeelliseksi yhdenmukaistaa kuluttajaluottoja koskevaa lainsäädäntöä. Koska uusia luottomuotoja syntyy jatkuvasti ja koska
markkinoilla olevat luottotuotteetkin ovat osin erilaisia eri jäsenvaltioissa, on kuitenkin
pyritty siihen, että yhteisön lainsäädäntö on riittävän joustavaa. Direktiivi onkin aiemmasta kulutusluottodirektiivistä poiketen pääosin täysharmonisointisäädös, eli jäsenvaltiot eivät saa antaa tai pitää voimassa direktiivistä poikkeavia säännöksiä seikoista, jotka
direktiivillä on yhdenmukaistettu, mutta direktiivin useista soveltamisala- ja muista
poikkeuksista johtuen jäsenvaltioilla on kuitenkin myös jatkossa kansallista harkintavaltaa luottojen sääntelyssä.
Jäsenvaltioiden on pantava direktiivi täytäntöön ennen 11 päivää kesäkuuta 2010 sekä
sovellettava säännöksiä 11 päivästä kesäkuuta 2010.
2.2 Direktiivin sisältö
Soveltamisala
Uusi kulutusluottodirektiivi koskee lähtökohtaisesti kaikkia luottosopimuksia, joilla
luotonantaja ammatti- tai elinkeinotoiminnassaan myöntää luottoa kuluttajalle. Direktiivi sisältää kuitenkin suuren joukon soveltamisalapoikkeuksia. Direktiivi ei 2 artiklan 2
kohdassa todetuin tavoin koske:
-

-

luottoja, joiden tarkoituksena on maa-alueen tai olemassa olevan tai suunnitellun
rakennuksen omistusoikeuden hankkiminen tai säilyttäminen;
luottoja, joiden vakuutena on kiinteistö, asunto-osake tai vuokraoikeus;
luottoja, joiden kokonaismäärä on alle 200 euroa tai yli 75 000 euroa;
vuokra- tai leasingsopimuksia, jos kuluttajalla ei ole velvollisuutta lunastaa sopimuksen kohdetta;
luottoja, jotka myönnetään tilinylitysmahdollisuutena ja jotka on maksettava takaisin kuukauden kuluessa;
luottoja, jotka myönnetään korotta ja ilman muita maksuja;
luottoja, jotka on maksettava takaisin kolmen kuukauden kuluessa ja joista peritään vain vähäisiä maksuja;
panttilainauslaitosten myöntämiä luottoja;
luottoja, jotka sijoituspalveluyritys tai luottolaitos myöntää asiakkailleen sijoituspalvelun toteuttamiseksi;
luottoja, jotka työnantaja myöntää työntekijöilleen sivutoimisesti korotta tai todellisella vuosikorolla, joka alittaa markkinoilla vallitsevan korkotason, jos niitä
ei tarjota yleisölle;
luottoja, jotka myönnetään rajatulle yleisölle yleishyödyllisessä tarkoituksessa
korotta tai markkinoilla vallitsevaa korkoa alemmalla korolla taikka muilla eh-

17

-

doin, jotka ovat markkinoilla vallitsevia ehtoja edullisemmat kuluttajan kannalta, ja enintään markkinoilla vallitsevaa korkoa vastaavalla korolla;
luottosopimuksia, jotka ovat seuraus tuomioistuimessa tai muun viranomaisen
luona tehdystä sovintoratkaisusta;
luottosopimuksia, jotka koskevat maksutonta olemassa olevan velan maksamisen lykkäystä.

Vain osaa direktiivin säännöksistä sovelletaan luottosopimuksiin, jotka myönnetään
tilinylitysmahdollisuutena ja joiden mukaan luotto on maksettava takaisin pyynnöstä tai
kolmen kuukauden kuluessa sekä luottosopimuksiin, joissa on kyse tili- tai luottorajan
ylityksestä (2 artiklan 3 ja 4 kohta).
Jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin lisäksi säätää, että direktiivin säännöksiä ei sovelleta ollenkaan tai vain osaa sen säännöksistä sovelletaan luotto-osuuskuntien (credit
union) tarjoamiin luottoihin (2 artiklan 5 kohta). Vastaava mahdollisuus rajoitettuun
soveltamiseen koskee luottosopimuksia, joissa edellytetään maksujärjestelyistä sopimista silloin, kun kuluttaja ei ole noudattanut alkuperäistä luottosopimusta, kun tällaisten
järjestelyjen avulla vältetään tuomioistuinmenettely ja kun ehdot eivät maksujärjestelyjen myötä muuttuisi kuluttajan kannalta alkuperäisen luottosopimuksen ehtoja epäedullisemmiksi (2 artiklan 6 kohta).
Mainonnassa ilmoitettavat vakiotiedot
Direktiivin 4 artiklassa säädetään luottosopimuksia koskevassa mainonnassa annettavista vakiotiedoista silloin, kun mainonnassa ilmoitetaan luoton korko tai mikä hyvänsä
muu luoton kustannuksia koskeva luku. Vakiotiedoista on tällöin käytävä ilmi selkeästi,
näkyvästi ja edustavan esimerkin avulla luoton korko ja kokonaismäärä, luoton todellinen vuosikorko, luottosopimuksen kesto, hyödykkeen käteishinta ja mahdollisten ennakkomaksujen määrä, jos kyse on tietyn hyödykkeen maksun lykkäyksenä myönnettävästä luotosta, sekä kuluttajan maksettava kokonaismäärä ja maksuerien määrä. Lisäksi
jos luottosopimukseen liittyvää lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on pakollinen edellytys luoton saamiseksi joko yleensä tai markkinoiduin ehdoin eikä tämän
palvelun kustannuksia voida määrittää ennakkoon, velvollisuus tehdä tällainen sopimus
on mainittava selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi yhdessä todellisen vuosikoron kanssa. Artiklalla ei rajoiteta sopimattomista kaupallisista menettelyistä annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin (2005/29/EY) soveltamista.
Ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot
Direktiivin 5 artiklassa säädetään tiedoista, jotka luotonantajan ja -välittäjän on annettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen kuin luottosopimus tai tarjous sitoo kuluttajaa. Tiedot on annettava kirjallisesti tai muulla pysyvällä välineellä direktiivin liitteessä II olevan lomakkeen avulla. Näitä ennen sopimuksen tekoa annettavia tietoja ovat esimerkiksi luotonantajan henkilöllisyys ja yhteystiedot, luottotuotteen pääominaisuudet, luoton
kustannukset sekä tiedot eräistä kuluttajan oikeuksista. Jos kyseessä on rahoituspalvelu-
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jen etämyynti, kuluttajalle on annettava myös rahoituspalvelujen etämyyntisäännösten
mukaiset, liitteen 5 kohdassa mainitut lisätiedot.
Jos sopimus on kuluttajan pyynnöstä tehty käyttäen etäviestintävälinettä, jonka avulla
tietoja ei voida edellä mainitulla tavalla toimittaa, luotonantajan on toimitettava kuluttajalle ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kulutusluottotiedot” -lomake kokonaisuudessaan
täytettynä välittömästi luottosopimuksen tekemisen jälkeen.
Lomakkeen lisäksi kuluttajalle on tämän pyynnöstä toimitettava maksutta luottosopimusluonnos. Lisäksi luotonantajan ja mahdollisen luotonvälittäjän on annettava kuluttajalle riittävät selvitykset, jotta kuluttaja kykenee arvioimaan, soveltuuko tarjottu luottosopimus hänen tarpeisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa. Tämä toteutetaan tarvittaessa selittämällä kuluttajalle ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” lomakkeessa mainitut tiedot, tarjottujen tuotteiden olennaiset ominaisuudet ja niiden
mahdolliset erityiset vaikutukset kuluttajaan sekä kuluttajan suoritettavaksi tulevien
maksujen laiminlyönnin seuraamukset.
Direktiivin 7 artiklan mukaan 5 artiklaa ei sovelleta tavaroiden toimittajiin tai palveluiden suorittajiin, jotka toimivat luotonvälittäjinä vain sivutoimisesti. Luotonantajalla on
kuitenkin myös tällöin velvollisuus varmistaa, että kuluttaja saa 5 artiklassa tarkoitetut
tiedot ennen sopimuksen tekoa.
Velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus
Direktiivin 8 artiklassa asetetaan jäsenvaltioille velvollisuus varmistaa, että luotonantaja
arvioi ennen luottosopimuksen tekemistä kuluttajan luottokelpoisuuden riittävien tietojen perusteella. Jos osapuolet sopivat luoton kokonaismäärän muuttamisesta sopimuksen tekemisen jälkeen, luotonantajan on päivitettävä käytettävissään olevat kuluttajaa
koskevat tiedot ja arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus uudelleen ennen luoton kokonaismäärän merkittävää lisäämistä.
Jos luottohakemus hylätään tietokantaan tehdyn haun perusteella, luotonantajan on ilmoitettava kuluttajalle välittömästi ja maksutta tällaisen haun tuloksesta ja tarkemmat
tiedot käytetystä tietokannasta (9 artikla).
Luottosopimuksissa mainittavat tiedot ja tiedonantovelvoitteet luottosopimuksen
voimassaoloaikana
Direktiivin 10 artiklassa säädetään luottosopimuksissa mainittavista tiedoista. Artiklan
mukaan luottosopimukset on laadittava kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla, ja kunkin sopimusosapuolen on saatava kappale luottosopimuksesta. Artiklan 1 kohta sisältää
22-kohtaisen luettelon luottosopimuksessa mainittavista tiedoista. Vaaditut tiedot koskevat suurelta osin samoja seikkoja, joista kuluttajalle on annettava tietoja jo ennen
luottosopimuksen tekemistä.
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Lisäksi luotonantajalla on 11 artiklan mukaan velvollisuus ilmoittaa kuluttajalle mahdollisesta lainakoron muutoksesta ja sen vaikutuksista kuluttajan suorituksiin.
Sopimuksen päättäminen
Direktiivin 13 artiklan mukaan kuluttaja voi irtisanoa toistaiseksi voimassa olevan luottosopimuksen maksutta päättymään milloin tahansa, jos osapuolet eivät ole sopineet
irtisanomisajasta. Irtisanomisaikaa ei saa sopia yhtä kuukautta pidemmäksi. Jos luottosopimuksessa niin sovitaan, luotonantaja voi puolestaan irtisanoa toistaiseksi tehdyn
luottosopimuksen antamalla siitä kuluttajalle vähintään kaksi kuukautta etukäteen ilmoituksen kirjallisesti tai muulla pysyvällä välineellä. Luottosopimuksessa voidaan myös
sopia, että luotonantaja voi objektiivisesti perustelluista syistä lakkauttaa kuluttajan oikeuden nostaa luottoa.
Direktiivin 14 artiklan mukaan kuluttajalla on neljätoista kalenteripäivää aikaa peruuttaa
luottosopimus perusteluja esittämättä. Peruuttamistilanteessa kuluttajan on maksettava
luotonantajalle pääoma ja sille kertynyt korko luoton nostopäivästä päivään, jona pääoma maksetaan takaisin, tarpeettomasti viivyttelemättä ja viimeistään 30 kalenteripäivän kuluttua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä luotonantajalle. Artiklaa sovelletaan
myös etä- ja kotimyynnissä siltä osin kuin on kyse kulutusluottodirektiivin soveltamisalaan kuuluvasta luotosta.
Ennenaikaista takaisinmaksua koskevan 16 artiklan mukaan kuluttajalla on milloin tahansa oikeus täyttää luottosopimuksen mukaiset velvollisuutensa kokonaan tai osittain.
Jos kuluttaja maksaa luoton ennenaikaisesti, hänellä on oikeus kohtuulliseen vähennykseen luoton kokonaiskustannuksista. Tämä vähennys koostuu koroista ja kustannuksista
sopimuksen jäljellä olevana voimassaoloaikana. (artiklan 1 kohta)
Luotonantajalla on oikeus korvaukseen luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvistä kustannuksista vain, jos takaisinmaksu tapahtuu jaksolla, jonka osalta on sovittu
kiinteästä lainakorosta. Korvaus ei saa olla enempää kuin yksi prosentti ennenaikaisesti
maksetun luoton määrästä, jos ennenaikaisen takaisinmaksun ja luottosopimuksen sovitun päättymisajankohdan välinen ajanjakso on yli vuoden pituinen. Jos ennenaikaisen
suorituksen ja alun perin sovitun takaisinmaksuajan välinen aika ei sen sijaan ylitä yhtä
vuotta, korvaus voi olla korkeintaan puoli prosenttia ennenaikaisesti takaisinmaksetun
luoton määrästä. (artiklan 2 kohta)
Kansallisesti on lisäksi mahdollisuus säätää, että luotonantaja voi vaatia korvausta ennenaikaisesta takaisinmaksusta vain, jos ennenaikaisesti takaisinmaksettu määrä ylittää
tietyn kynnysarvon. Kynnysarvo ei saa olla millään 12 kuukauden jaksolla suurempi
kuin 10 000 euroa. Lisäksi kansallisesti on mahdollisuus säätää, että luotonantaja voi
poikkeuksellisesti vaatia suurempaa korvausta, jos hän voi osoittaa, että ennenaikaisesta
takaisinmaksusta aiheutunut tappio ylittää edellä kuvatulla tavalla laskettavan määrän.
Tällöin kuluttaja voi vaatia vastaavasti korvauksen alentamista, jos luotonantajan vaatima korvaus ylittää todellisen tappion. (artiklan 4 kohta)
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Direktiivi ei sisällä säännöksiä luottosopimuksen purkamisesta sopimusrikkomuksen
perusteella. Tältä osin sääntely jää kansallisen lain varaan (johdanto-osan 33 kappale).
Liitännäiset luottosopimukset
Direktiivin 15 artiklassa säädetään liitännäisistä luottosopimuksista. Jos kuluttaja on
käyttänyt yhteisön oikeuteen perustuvaa oikeuttaan peruuttaa tavaran toimittamista tai
palvelun suorittamista koskeva sopimus, liitännäinen luottosopimus ei enää sido häntä.
Jos liitännäisen luottosopimuksen tarkoittamaa tavaraa ei toimiteta tai palvelua suoriteta
taikka jos se toimitetaan tai suoritetaan vain osittain tai se ei ole sopimuksen mukainen,
kuluttajalla on artiklan 2 kohdan mukaan oikeus vaatia oikeuksiensa täyttämistä luotonantajalta, mikäli kuluttaja on vaatinut oikeuksiensa täyttämistä tavaran myyjältä tai
palvelun suorittajalta mutta ei ole saanut tältä lain taikka tavaran toimitusta tai palvelujen suorittamista koskevan sopimuksen mukaista suoritusta. Jäsenvaltioiden tulee määritellä, missä laajuudessa ja millä edellytyksillä näitä oikeuskeinoja voi käyttää.
Artiklalla ei sen 3 kohdan mukaan rajoiteta kansallisten säännösten soveltamista, joiden
mukaan luotonantaja on yhteisvastuussa kuluttajan tavaran myyjälle tai palvelun suorittajalle mahdollisesti esittämistä vaatimuksista, kun tavaran tai palvelun hankinta on rahoitettu luottosopimuksella.
Oikeuksien siirto
Direktiivin 17 artiklassa säädetään oikeuksien siirrosta. Jos luottosopimuksen mukaiset
luotonantajan oikeudet tai itse luottosopimus siirretään kolmannelle osapuolelle, kyseisen artiklan mukaan kuluttajalla on oikeus esittää siirronsaajaa kohtaan kaikki ne väitteet, jotka hän olisi voinut esittää alkuperäistä luotonantajaa kohtaan, esimerkiksi vaatia
kuittausta, jos se sallitaan kyseisessä jäsenvaltiossa.
Jos luottosopimus siirretään, tästä on ilmoitettava kuluttajalle lukuun ottamatta tapauksia, joissa alkuperäinen luotonantaja toimii edelleen luottosopimuksen uuden haltijan
suostumuksella luotonantajana suhteessa kuluttajaan.
Todellisen vuosikoron laskeminen
Direktiivin 19 artiklassa säädetään todellisen vuosikoron laskemisesta, luoton kokonaiskustannuksia määriteltäessä huomioon otettavista seikoista sekä todellista vuosikorkoa
laskettaessa tehtävistä oletuksista. Todellinen vuosikorko lasketaan direktiivin liitteen I
osassa I esitetyn matemaattisen kaavan mukaisesti.
On huomattava, että todellisen vuosikoron laskemista varten määritettäviin kuluttajalle
aiheutuviin luoton kokonaiskustannuksiin luetaan 3 artiklan g kohdan mukaisesti myös
luottosopimukseen liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, kuten vakuutusmaksut, jos
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palvelusopimuksen tekeminen on pakollista luoton saamiseksi joko yleensä tai markkinoiduin ehdoin.
Luotonantajia ja luotonvälittäjiä koskeva sääntely
Direktiivin 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että luotonantajia valvoo jokin rahoituslaitoksista riippumaton laitos tai viranomainen tai että luotonantajien
toimintaa säännellään.
Direktiivin 21 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että luotonvälittäjä
ilmoittaa mainoksissa ja kuluttajille tarkoitetuissa asiakirjoissa valtuuksiensa laajuuden,
erityisesti sen, työskenteleekö välittäjä ainoastaan yhden vai useamman luotonantajan
kanssa vai riippumattomana luotonvälittäjänä. Jäsenvaltioiden on myös varmistettava,
että jos kuluttajan on maksettava luotonvälittäjälle tämän palveluista, maksun suuruus
ilmoitetaan kuluttajalle ja siitä sovitaan kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla kuluttajan kanssa. Luotonvälittäjän tulee myös ilmoittaa maksun suuruus luotonantajalle todellisen vuosikoron laskentaa varten.
3. Nykytila
3.1 Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö
Kuluttajansuojalain 7 luku (Kulutusluotot)
Kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luku koskee kulutusluottoja eli luottoja, joita elinkeinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana,
maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana järjestelynä. Mainitun luvun soveltamisalaan
kuuluvana luottona ei kuitenkaan pidetä sellaiseen sopimukseen perustuvaa luottoa,
jonka mukaan kuluttajalla on oikeus maksaa jatkuvasti toimitettavan hyödykkeen hinta
maksuerissä sopimuksen voimassaoloaikana. Asunnon hankkimiseksi tai opintojen rahoittamiseksi myönnettävään luottoon 7 lukua sovelletaan siltä osin kuin erityissäännöksissä ei toisin säädetä. (1 §)
Kaikki luvun säännökset eivät koske luottoja, joissa luottoaika on enintään kolme kuukautta. Lyhytaikaisiin luottoihin ei sovelleta säännöksiä todellisen vuosikoron ilmoittamisesta markkinoinnissa, ennen luottosopimuksen tekemistä annettavista tiedoista,
säännöksiä luottosopimuksen sisällöstä ja muodosta paitsi jos luottoa voidaan käyttää
luottokortin tai muun vastaavan tunnisteen avulla eikä myöskään säännöstä kuluttajan
oikeudesta maksaa kulutusluotto ennen sen erääntymistä (4 §). Hallituksen esityksessä
64/2009 vp on kuitenkin ehdotettu 4 §:ää muutettavaksi siten, että myös pienissä ja lyhytaikaisissa luotoissa olisi ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko.
Luvun 5−9 § koskee kulutusluottojen markkinointia. Kulutusluoton myöntämistä ei 5
§:n mukaan saa käyttää pääasiallisena markkinointikeinona markkinoitaessa muita kulutushyödykkeitä. Kulutusluottoa markkinoitaessa on 6 ja 7 §:n mukaan ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko tavanomaisia luottoehtoja tai tililuoton tyypillistä käyttöä
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kuvaavana esimerkkinä. Todellisen vuosikoron laskentakaavasta sekä sen laskemisessa
käytettävistä oletuksista säädetään tarkemmin kauppa- ja teollisuusministeriön päätöksellä kuluttajansuojalain 7 luvun eräiden säännösten soveltamisesta (874/1986). Jos kertaluoton markkinoinnissa ilmoitetaan hyödykkeen käteishinta, on 6 §:n mukaan samalla
ilmoitettava sen luottohinta. Jos luoton myöntämisen edellytyksenä on hyödykkeen vakuuttaminen, on myös vakuutuksesta ja sen maksuista ilmoitettava. Ennen luottosopimuksen tekemistä kuluttajalle on 9 §:n mukaan ilmoitettava sopimusehdot ja muut määrätyt tiedot, minkä lisäksi hänelle on annettava tilaisuus tutustua niihin kirjallisina.
Luvun 10 ja 11 §:ssä säädetään kulutusluottosopimuksen laatimistavasta sekä kulutusluottosopimuksessa mainittavista tiedoista. Kulutusluottosopimus on tehtävä kirjallisesti, ja kuluttajalle on annettava oma sopimuskappale. Sopimuksessa on mainittava määrätyt luottosuhdetta koskevat tiedot ja kaikki sopimusehdot. Kuluttajalta ei saa periä
minkäänlaista maksua, korkoa, hyvitystä tai korvausta, josta ei ole sovittu luottosopimuksessa.
Kun kulutusluottoa tarjotaan etämyynnissä eli elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa luoton markkinointiin ja sopimuksen tekemiseen käytetään yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä, kuluttajalla on 11 a §:n mukaan oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän määräajassa. Peruuttamisoikeutta ei kuitenkaan ole enää silloin, kun sopijapuolet ovat jo täyttäneet sopimusvelvoitteensa kokonaisuudessaan kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä. Jos kuluttaja peruuttaa luottosopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena todellisen vuosikoron ajalta, jonka luotto on
ollut hänen käytettävissään. Korvausta ei kuitenkaan voi vaatia, jos luotonantaja ei ole
ilmoittanut kuluttajalle ennakolta todellisen vuosikoron perimisestä tai jos luotonantaja
on aloittanut sopimuksen täyttämisen ilman kuluttajan nimenomaista pyyntöä. Luvun 11
b §:ssä säädetään varojen palauttamisesta peruuttamistilanteessa.
Luvun 12 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus maksaa kulutusluotto ennenaikaisesti, jolloin hän saa hyvityksen niistä luottokustannuksista, jotka kohdistuvat käyttämättä jäävään luottoaikaan. Luotonantaja saa periä korvauksen luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta, jos luottoa on myönnetty yli 100 000 markkaa ja luoton korko on kiinteä tai
viitekoron määräytymisjakso vähintään kolme vuotta. Lisäksi edellytetään, että kyseisen
luotonantajan maksuajankohtana tarjoaman vastaavan uuden luoton korkotaso on alempi kuin sovittu korko. Korvauksena saa periä enintään sopimuksen mukaisen koron ja
vastaavan uuden luoton koron erotuksen jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottoajalta
tai viitekoron määräytymisjaksolta.
Luvun 13 §:ssä säädetään, että jos kuluttajalla on oikeus tehdä väitteitä myyjää tai palveluksen suorittajaa vastaan tämän sopimusrikkomuksen perusteella, hänellä on tämä
oikeus myös sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen.
Luvun 14 §:n mukaan kulutusluottoon perustuvasta saatavasta ei saa ottaa kuluttajan
eikä hänen kanssaan yhteisessä taloudessa elävän henkilön vekselisitoumusta tai muuta
juoksevaa sitoumusta. Säännös ei koske pankin asettamaa omaa vekseliä. Edellä kuvattuja 13 ja 14 §:ää sovelletaan ainoastaan hyödykesidonnaisiin luottoihin eli kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnettäviin kulutusluottoihin, joiden antajana on myyjä
tai palveluksen suorittaja itse taikka muu elinkeinonharjoittaja myyjän tai palveluksen
suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun kuluttajien luotottamista koskevan
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järjestelyn perusteella. Perinteisesti hyödykesidonnaisina luottoina on pidetty esimerkiksi ajoneuvojen ja kodinkoneiden hankkimiseksi myönnettyjä luottoja. Lisäksi korkein oikeus on ratkaisussaan KKO:2007:6 katsonut, että myös yleisluottokortit ovat
kuluttajansuojalain 7 luvussa tarkoitettuja hyödykesidonnaisia luottoja.
Luvun 15 §:n mukaan kuluttajalla on oikeus määrätä, mitä saman luotonantajan useammasta saatavasta hänen suorituksellaan lyhennetään.
Kuluttajan maksuviivästyksen tai muun sopimusrikkomuksen varalta säädetään 16 §:ssä
edellytyksistä, joiden täyttyessä luotonantaja voi eräännyttää luoton, ottaa tavaran takaisin tai saattaa voimaan muun erityisen seuraamuksen. Luotonantaja ei pääsääntöisesti
voi kuitenkaan ryhtyä näihin toimenpiteisiin, jos kyse on maksuviivästyksestä ja viivästys on johtunut kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta näihin rinnastettavasta
seikasta. Mikäli luotonantaja on oikeutettu ottamaan tavaran takaisin, hänen ja kuluttajan välillä on toimitettava 17 §:n mukainen tilitys.
Luvussa on lisäksi säännöksiä tilinhaltijan vastuusta, kun luottokorttia käytetään oikeudettomasti, määräystenantovaltuuksista sekä luvun säännösten noudattamisen valvonnasta ja säännösten rikkomisen seuraamuksista. Säännösten noudattamista valvovat
kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina lääninhallitukset sekä Finanssivalvonta silloin, kun luotonanto liittyy Finanssivalvonnan valvomaan toimintaan.
Hallituksen esityksessä 64/2009 vp on ehdotettu kuluttajansuojalain 7 lukuun lisättäväksi säännös, jossa asetettaisiin luotonantajalle nimenomainen velvollisuus todentaa lainanhakijan henkilöllisyys huolellisesti. Lisäksi on ehdotettu, että luottosopimuksen nojalla maksettavat varat saisi luovuttaa kuluttajalle vasta aamulla, jos lainaa haetaan ja se
myönnetään myöhään illalla tai yöllä. Muutosehdotukset liittyvät pikaluottojen tarjonnassa esiintyneisiin ongelmiin.
Luvun säännökset ovat kuluttajan hyväksi pakottavia. (20 §)
Sähköistä kaupankäyntiä ja muuta etämyyntiä koskevat säännökset
Kuluttajansuojalain 6 a luvussa säädetään rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyynnistä. Myös luotot ovat luvussa tarkoitettuja rahoituspalveluita, ja jos luottoja tarjotaan etämyyntinä eli elinkeinonharjoittajan järjestämän sellaisen etätarjontamenetelmän avulla, jossa sopimuksen tekemiseen ja sitä edeltävään markkinointiin käytetään
yksinomaan yhtä tai useampaa etäviestintä, luottoihin sovelletaan 7 luvun lisäksi 6 a
luvun säännöksiä.
Luotonantajan on etämyynnissä annettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen
tekemistä 6 a luvun 6−9 §:ssä tarkoitetut tiedot. Tiedot koskevat elinkeinonharjoittajaa,
rahoituspalvelua eli luottoa, etäsopimusta ja käytettävissä olevia oikeussuojakeinoja.
Lähtökohtana on, että edellä mainitut tiedot ja sopimusehdot annetaan kuluttajalle hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti
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siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina. Jos kuluttaja pyytää,
että sopimus tehdään sellaista etäviestintä käyttäen, ettei tietoja ja sopimusehtoja voida
antaa edellä kuvatulla pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä, tiedot ja sopimusehdot on annettava tällä tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen (11 §).
Sama koskee muun lainsäädännön, kuten tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta
annetun lain (458/2002) nojalla annettavia tietoja.
Luvun säännökset ovat kuluttajan hyväksi pakottavia (3 §).
Laki osamaksukaupasta
Laissa osamaksukaupasta (91/1966) säädetään sellaisesta irtaimen esineen kaupasta,
jota koskevan sopimuksen mukaan hinta suoritetaan maksuerissä, joista yksi tai useampi
erääntyy sen jälkeen, kun esine on luovutettu ostajalle, ja jossa myyjä on pidättänyt itselleen oikeuden esineen takaisinottamiseen, jos ostaja laiminlyö hänelle sopimuksesta
johtuvan velvollisuuden täyttämisen, taikka omistusoikeuden esineeseen siihen asti, kun
joko koko hinta tai ainakin määrätty osa niistäkin maksueristä, jotka erääntyvät esineen
luovuttamisen jälkeen, on suoritettu (1 §). Lakia sovelletaan myös elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliseen osamaksukauppaan.
Osamaksukaupasta on tehtävä erityisellä lomakkeella päivätty kirjallinen sopimus
(osamaksusopimus), joka on myyjän tai hänen edustajansa sekä ostajan allekirjoitettava.
Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliseen kauppaan sovelletaan lisäksi kuluttajansuojalain 7 luvun 10 ja 11 §:ää, joissa säädetään sopimuksen muodosta ja kulutusluottosopimuksessa mainittavista tiedoista (1 a §). Lomaketta ja hintailmoittelua koskee osamaksukauppalain 19 a §:n nojalla annettu kauppa- ja teollisuusministeriön päätös
(Kauppa- ja teollisuusministeriön päätös osamaksukauppalain lomakkeista ja hintailmoittelusta; 875/1986), jonka 1 §:ssä luetellaan osamaksusopimuksessa mainittavat tiedot.
Myös osamaksukauppalain säännöksiä sopimusrikkomuksen seuraamuksista, tilityksestä ja tavaran takaisinotosta sovelletaan kuluttajankaupassa osittain rinnakkain kuluttajansuojalain 7 luvun vastaavien säännösten kanssa. Joidenkin säännösten osalta kuluttajansuojalain säännökset ovat kuitenkin ensisijaisia.
Maksupalvelulaki
Maksupalveludirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2007/64/EY
maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 97/7/EY, 2002/65/EY, 2005/60/EY ja
2006/48/EY muuttamisesta ja direktiivin 97/5/EY kumoamisesta) III ja IV osaston täytäntöönpanoon liittyvässä hallituksen esityksessä 169/2009 vp ehdotetaan säädettäväksi
maksupalveluita koskeva laki eli maksupalvelulaki. Maksupalveluilla tarkoitetaan muun
muassa luotto- tai muulla maksukortilla tehtäviä maksuja.
Ehdotetussa maksupalvelulaissa on säännöksiä muun muassa palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuuksista, palveluntarjoajan oikeudesta sulkea luottokortti tai muu maksuvä-
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line sekä palveluntarjoajan oikeudesta irtisanoa tai purkaa puitesopimus. Näitä säännöksiä sovellettaisiin siis joissakin tapauksissa osin rinnakkain kuluttajansuojalain 7 luvun
kanssa.
Maksupalvelulaista johtuisi myös seurannaismuutoksia kuluttajansuojalain kulutusluottoja koskevaan 7 lukuun. Ehdotuksen mukaan 7 luvun 19 §:ssä säädettyä tilinhaltijan
vastuuta luottokortin tai muun vastaava tunnisteen oikeudettomasta käytöstä lievennettäisiin nykyisestä. Tilinhaltijan vastuu voisi syntyä muun muassa sillä perusteella, että
maksuvälineen oikeudeton käyttö johtuu hänen huolimattomuudestaan tai että hän on
laiminlyönyt tehdä ilmoituksen maksuvälineen katoamisesta ilman aiheetonta viivytystä
sen havaittuaan. Uutta olisi se, että tilinhaltija näissä tapauksissa pääsääntöisesti vastaisi
maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä enintään 150 euroon saakka. Nykyisin vastuulle ei ole säädetty ylärajaa.
Elinkeino-oikeudellinen sääntely
Osa kuluttajaluottoja tarjoavista elinkeinonharjoittajista tarvitsee toiminnalleen viranomaisen luvan. Luvan myöntämisen edellytykset riippuvat toiminnan luonteesta ja laajuudesta sekä siihen liittyvistä riskeistä. Toimilupavaatimus koskee nykyisin luottolaitoksia ja panttilainauslaitoksia samoin kuin vähäisessä määrin kuluttajaluottojakin tarjoavia sijoituspalveluyrityksiä. Lisäksi maksupalveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin muiden kuin III ja IV osaston (2007/64/EY) täytäntöönpanoon liittyvässä hallituksen esityksessä 172/2009 vp maksulaitoslaiksi ehdotetaan, että maksupalvelujen tarjoaminen säädettäisiin luvanvaraiseksi elinkeinoksi.
Oikeudesta harjoittaa luottolaitostoimintaa säädetään laissa luottolaitostoiminnasta
(121/2007). Luottolaitostoiminnalla tarkoitetaan lain 4 §:n mukaan liiketoimintaa, jossa
yleisöltä vastaanotetaan takaisinmaksettavia varoja sekä tarjotaan omaan lukuun luottoja
tai muuta rahoitusta taikka harjoitetaan yleistä maksujenvälitystä tai lasketaan liikkeeseen sähköistä rahaa. Luottolaitostoimintaa ei saa harjoittaa ilman toimilupaa. Toimiluvan myöntää Finanssivalvonta, joka toimii myös valvontaviranomaisena.
Panttilainaustoimintaa eli liiketoimintana harjoitettavaa rahalainojen antamista luonnollisille henkilöille irtainta panttia vastaan säännellään lailla panttilainauslaitoksista
(1353/1992). Panttilainaustoiminnan harjoittamiseen on haettava toimilupa EteläSuomen lääninhallitukselta. Etelä-Suomen lääninhallitus myös valvoo panttilainauslaitoksista annetun lain noudattamista.
Sijoituspalveluyrityksistä annetun lain (922/2007) mukaan sijoituspalvelua saa pääsääntöisesti tarjota vain toimiluvan saanut sijoituspalveluyritys. Toimiluvan myöntää Finanssivalvonta, joka myös valvoo sijoituspalveluyrityksistä annetun lain ja sen nojalla
annettujen säännösten ja määräysten noudattamista.
Ehdotetun maksulaitoslain mukaan maksupalvelua saisi pääsääntöisesti tarjota vain Finanssivalvonnalta toimiluvan saanut maksulaitos. Erityistapauksessa Finanssivalvonta
voisi päättää, että suomalainen luonnollinen henkilö tai oikeushenkilö saa tarjota maksupalvelua ilman toimilupaa. Edellytyksenä olisi, että oikeushenkilön toteuttamien mak-
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sutapahtumien yhteismäärä olisi arviota edeltäneiden 12 kuukauden aikana keskimäärin
enintään kolme miljoonaa euroa kuukaudessa. Jos kyse on puolestaan luonnollisesta
henkilöstä, keskimääräinen toteutettujen maksutapahtumien kuukausittainen enimmäismäärä olisi 50 000 euroa. Finanssivalvonta valvoisi sekä maksulaitoksia että viimeksi mainittuja, ilman toimilupaa maksupalveluja tarjoamaan oikeutettuja tahoja.
Kauppakaaren säännökset pantista
Kauppakaaren (3/1734) 10 luvussa säädetään irtaimen pantista. Luku sisältää säännöksiä muun muassa pantin antamisesta, myymisestä ja säilyttämisestä, edelleen panttaamisesta ja pantinhaltijan vahingonkorvausvastuusta pantin myymistä koskevien säännösten
noudattamisen laiminlyönnin johdosta. Lukua sovelletaan esimerkiksi asuntoluoton vakuutena olevien asunto-osakkeiden panttaukseen.
Jotta pantinhaltija saa myydä pantin ja ottaa saatavansa kauppahinnasta, edellytyksenä
on luvun 2 §:n mukaan ensinnäkin, että saatava on erääntynyt maksettavaksi. Toiseksi
edellytetään, että pantin omistajalle on ilmoitettu, että jollei saatavaa makseta tietyn,
vähintään yhden kuukauden pituisen ajan kuluessa ilmoituksesta, esine myydään. Lisäksi edellytetään, että ilmoituksessa mainittu aika on kulunut, eikä saatavaa ole maksettu.
Edellä mainitun estämättä pantti voidaan kuitenkin myydä, jos vaatimusten noudattamisesta ilmeisesti aiheutuisi pantin arvon alenemisen takia olennaista vahinkoa.
Jos pantiksi on annettu osakkeita, jotka oikeuttavat hallitsemaan huoneistoa, jota yksinomaan tai pääasiallisesti käytetään pantin omistajan asuntona, 2 §:n 3 momentin mukaan pantinhaltijalle on varattava aikaa saatavan maksamiseen kuukauden sijasta vähintään kaksi kuukautta ilmoituksesta. Sopimus, jolla lyhennetään määräaikaa tai poiketaan edellä kuvatuista edellytyksistä osakkeiden omistajan vahingoksi, on tehoton.
Pantin myymisestä ei ole säännöksiä kauppakaaressa, vaan siinä noudatetaan soveltuvin
osin, mitä elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain
(688/1988; jäljempänä myyntilaki) 4 ja 8–10 §:ssä säädetään. Mainittuja lainkohtia sovellettaessa pantinhaltijaa koskee, mitä myyntilaissa säädetään elinkeinonharjoittajasta,
ja pantin omistajaa, mitä mainitussa laissa säädetään tilaajasta. Jos pantin omistaja on
asetettu konkurssiin, sovelletaan konkurssilain (120/2004) 17 luvun säännöksiä.
Myyntilain 8 §:n mukaan esinettä myytäessä on otettava huomioon myös tilaajan ja
myyntilain 4 §:ssä tarkoitetun henkilön edut. Lain 4 §:ssä tarkoitettuja henkilöitä ovat
esineen mahdollinen muu omistaja kuin tilaaja, pantinhaltija sekä se, jolla on hallintaoikeus esineeseen, eli muut tahot, joilla on sellaisia panttiomaisuuteen kohdistuvia oikeuksia, että näiden etu on otettava panttia myytäessä huomioon.
Kuluttajansuojalain rangaistussäännökset
Kuluttajansuojalain 11 luvussa säädetään kuluttajansuoja- ja kulutusluottorikkomuksesta sekä niiden käsittelystä.
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Kuluttajansuojarikkomuksesta tuomitaan se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo markkinointia ja menettelyä asiakassuhteessa koskevan 2 luvun tiettyjä
säännöksiä taikka joka tahallaan jättää luovuttamatta kotimyyntiasiakirjan kotimyyntiä
koskevan 6 luvun 8 §:ssä tarkoitetulla tavalla. Kuluttajansuojarikkomuksesta tuomitaan
myös se, joka tahallaan ottaa vastaan kuluttajansuojalain aikaosuusasuntoja koskevan
10 luvun 13 §:ssä kielletyn maksusuorituksen. Jos edellä mainituissa tapauksissa teko
olisi kuitenkin rangaistava rikoslain (39/1889) 30 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna markkinointirikoksena, sovelletaan rikoslakia. Kulutusluottorikkomuksesta tuomitaan puolestaan se, joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo kuluttajansuojalain kulutusluottoja koskevan 7 luvun tiettyjä säännöksiä tai niiden nojalla annettuja määräyksiä. Seuraamuksena sekä kuluttajansuoja- että kulutusluottorikkomuksesta on sakkoa.
3.2 Kansainvälinen kehitys sekä ulkomaiden lainsäädäntö
Kulutusluottodirektiivin täytäntöönpano eräissä EU-maissa
Ruotsi
Ruotsissa kulutusluottodirektiivi on tarkoitus panna täytäntöön säätämällä uusi kuluttajaluottolaki. Tarkoituksena on, että lakia koskeva mietintö valmistuu loppusyksystä
2009. Jäljempänä mainitut tiedot mietinnön sisällöstä voivatkin sen vuoksi vielä muuttua.
Lakia on tarkoitus soveltaa lähtökohtaisesti kaikkiin kuluttajille tarjottaviin luottoihin.
Kokonaan lain soveltamisalan ulkopuolelle jäänevät ainoastaan panttilainat, valtion varoista myönnettävät lainat eli opintolainat sekä hyödykesidonnaiset luottosopimukset,
jos luottoaika on korkeintaan kolme kuukautta, luotto maksetaan takaisin yhdessä erässä
ja luotosta perittävät kustannukset ovat vähäisiä. Sen sijaan alle 200 euron luottoihin
lakia tultaneen soveltamaan täysimääräisesti muun muassa siitä syystä, että niin sanotut
pikaluotot ovat aiheuttaneet Ruotsissa ongelmia.
Valmisteilla olevaa uutta lakia sovellettaisiin myös asunto- ja kiinnitysluottoihin lukuun
ottamatta säännöksiä peruuttamisoikeudesta ja toistaiseksi voimassa olevan luottosopimuksen irtisanomisesta. Myöskään direktiivin säännöksiä luotonantajan oikeudesta korvaukseen kuluttajan maksaessa luoton ennenaikaisesti takaisin ei sovellettaisi asuntoluottoihin, vaan niissä korvaus määräytyisi samalla tavoin kuin nykyisin.
Ruotsi ei tulle käyttämään direktiivin 16 artiklan 4 kohdan mukaisia optioita, joiden
mukaan jäsenvaltiot voivat säätää, että luotonantaja voi vaatia korvausta ennenaikaisesta
takaisinmaksusta vain, jos tietty kansallisessa lainsäädännössä määritelty kynnysarvo
ylittyy, tai että luotonantajalla on poikkeuksellisesti oikeus vaatia direktiivissä säädettyä
suurempi korvaus.
Ruotsin kuluttajaluottolaissa säädetään jo nykyisin luotonantajan ja tavaran myyjän yhteisvastuusta sopimusrikkomustilanteissa. Tämä sääntely säilyisi uudessa laissa asiallisesti samansisältöisenä.
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Saksa
Saksan liittopäivät (Bundestag) hyväksyi kulutusluottodirektiivin täytäntöönpanoon
liittyvät lakimuutokset 2 päivänä heinäkuuta 2009. Kulutusluottodirektiiviin perustuvia
säännöksiä sovelletaan Saksassa kaikkiin yli 200 euron luottoihin mukaan lukien asunto- ja kiinnitysluotot. Kiinnitysluotoissa todellisen vuosikoron laskemisessa ei kuitenkaan huomioida vakuuden antamiseen liittyviä kuluja.
Saksa ei hyödynnä edellä kuvattuja, direktiivin 16 artiklan 4 kohdan mukaisia optioita,
jotka liittyvät luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittäviin korvauksiin. Sen sijaan kuluttajaluottosopimukset on Saksassa jatkossakin allekirjoitettava. Allekirjoitus
voi olla joko omakätinen tai kvalifioitu sähköinen allekirjoitus.
Saksan lainsäädännössä ei ole säännöksiä luotonantajan ja tavaran myyjän tai palvelun
suorittajan yhteisvastuusta, joten myös jatkossa kuluttajalla on Saksan lain mukaan oikeus vaatia oikeuksiensa täyttämistä luotonantajalta vasta sitten, kun kuluttaja on vaatinut oikeuksiensa täyttämistä tavaran toimittajalta tai palvelun suorittajalta mutta ei ole
saanut näiltä hänelle lain tai sopimuksen mukaisesti kuuluvaa suoritusta.
Ranska
Ranskan senaatti hyväksyi kululutusluottodirektiivin täytäntöön panemista koskevan
hallituksen esityksen kesäkuussa 2009. Lain lopullisesta sisällöstä on saatavissa tieto
vasta sen jälkeen, kun Ranskan kansalliskokous on käsitellyt esityksen syksyllä 2009 ja
molemmat kamarit ovat päässeet yksimielisyyteen laista.
Tarkoituksena on, että kulutusluottoja koskevan lain soveltamisalasta suljettaisiin pois
muun muassa luotot, joiden tarkoituksena on maa-alueen tai olemassa olevan tai suunnittelun rakennuksen omistusoikeuden hankkiminen tai säilyttäminen. Lain soveltamisalan eivät kuuluisi myöskään pienet, alle 200 €:n suuruiset luotot, eivätkä suuret, yli
75 000 €:n suuruiset luotot. Ennenaikaisen takaisinmaksuoikeuden osalta Ranskan on
tarkoitus käyttää optiota, jonka mukaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus säätää direktiivin 16 artiklan 4 kohdan mukaisesti 10 000 €:n suuruinen kynnysarvo. Sitä vastoin tarkoituksena ei ole käyttää 15 artiklan 3 kohdan mukaista oikeutta säätää luotonantajien ja
tavaran myyjän tai palvelun tarjoajan yhteisvastuusta.
Hyvää luotonantotapaa koskeva sääntely muissa Pohjoismaissa
Ruotsi
Ruotsin voimassa olevan kulutusluottolain (konsumentkreditlagen 1992:830) mukaan
elinkeinonharjoittajan on suhteessaan kuluttajaan noudatettavaa hyvää luotonantotapaa
ja siinä yhteydessä huomioitava kuluttajan edut asianmukaisella huolellisuudella (5 §).
Lisäksi kulutusluottodirektiivin täytäntöönpanoa koskevassa mietinnössä tultaneen ehdottamaan elinkeinonharjoittajan yleisiä velvollisuuksia koskevaa säännöstä täydennettäväksi siten, että elinkeinonharjoittajan olisi annettava kuluttajalle myös tämän tarvit-
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semat selvitykset sen ratkaisemiseksi, sopiiko luottosopimus hänen tarpeisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa. Lisäyksellä pantaisiin täytäntöön direktiivin 6 artiklan 5 kohta.
Kulutusluottolain esitöiden (Prop. 1991/92:83) mukaan hyvä luotonantotapa edellyttää
ensinnäkin, että luotonantaja antaa luotettavaa tietoa luotosta sekä informoi kuluttajaa
luottoharkinnassa huomioon otettavista seikoista. Jos luotonantajan luottopäätös on kielteinen, hyvä luotonantotapa edellyttää, että kuluttajalle mahdollisuuksien mukaan ilmoitetaan tämän pyynnöstä syy kielteiseen päätökseen.
Hyvä luotonantotapa asettaa esitöiden mukaan vaatimuksia myös kulutusluottosopimuksille. Sopimuslomakkeiden tulee olla riittävän helppotajuisia, ne eivät saa olla harhaanjohtavia eikä niissä saa peitellä ehtoja. Sopimusehtojen tulee olla kohtuullisia, eivätkä ne saa johtaa epätasapainoon luotonantajan hyväksi. Lisäksi hyvä luotonantotapa
asettaa vaatimuksia luoton markkinoinnille. Markkinointia voidaan esitöiden mukaan
pitää hyvän luotonantotavan vastaisena, jos luottoa markkinoidaan huolettomana ratkaisuna asiakkaan mahdollisiin taloudellisiin ongelmiin.
Kulutusluottolain esitöiden mukaan hyvä luotonantotapa edellyttää myös sitä, että luotonantaja pyrkii estämään kuluttajaa velkaantumasta tämän tulot ja muut taloudelliset
olosuhteet huomioon ottaen liiallisesti, mikä edellyttää sitä, että muissa kuin pienissä ja
lyhytaikaisissa luotoissa luotonantaja harkitsee luoton myöntämistä huolellisesti.
Luottoharkinnasta säädetään nimenomaisesti kulutusluottolain 5 a §:ssä, jonka mukaan
elinkeinonharjoittajan on ennen luoton myöntämistä tutkittava, onko kuluttajalla taloudelliset edellytykset täyttää luottosopimukseen perustuvat sitoumuksensa. Luottoharkintaa ei tarvitse kuitenkaan tehdä, jos elinkeinonharjoittajalla on kuluttajan tuntemisen tai
muiden olosuhteiden johdosta perusteltu syy olettaa, että kuluttajalla on taloudelliset
edellytykset täyttää sitoumuksensa. Luottoharkintaa ei tarvitse tehdä myöskään silloin,
kun kyse on kertaluotosta, jonka luottoaika on korkeintaan kolme kuukautta ja joka on
maksettava kerralla takaisin taikka jos kyse on pienemmistä luotoista. Poikkeusten kumoamista tullaan kuitenkin todennäköisesti ehdottamaan direktiivin täytäntöönpanon
yhteydessä.
Lisäksi luottoharkintaa koskevaan pykälään ehdotettaneen lisäystä, jonka mukaan luottoharkinnan on perustuttava riittäviin tietoihin, jotka on voitu saada kuluttajalta, luottotietorekisteristä taikka tietokannasta, joka sisältää tietoja kuluttajan taloudellisesta tilanteesta. Lisäksi pykälään tullaan todennäköisesti ehdottamaan uutta 2 momenttia, jonka
mukaan uutta luottoharkintaa ei tarvitse tehdä, jos luoton määrää korotetaan alkuperäisen sopimuksen jälkeen vain vähäisesti.
Myös luottolaitoksia koskevan pankki- ja rahoitusliikkeistä annetun lain (Lag om bankoch finansieringsrörelse; 2004:297) mukaan luottolaitoksen on ennen luoton myöntämistä arvioitava riski siitä, että luottosopimuksesta johtuvia velvoitteita ei kyetä täyttämään. Luottolaitos voi myöntää luottoa vain, jos sillä on perusteltuja syitä olettaa, että
velvoitteet täytetään. Luottoharkintaa ei kuitenkaan tarvitse tehdä silloin, kun siihen ei
olisi velvollisuutta myöskään kulutusluottolain 5 a §:n nojalla. Luottolaitoksen luottoharkinnan tulee olla järjestetty siten, että päätöksentekijällä on käytettävissään riittävästi
tietoa luoton myöntämiseen liittyvien riskien arvioimiseksi.
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Hyvää luotonantotapaa koskevan säännöksen rikkomisesta ei ole säädetty erillistä sanktiota. Rahoitustarkastuksella ja Kuluttajavirastolla on kuitenkin yleissäännösten nojalla
oikeus puuttua hyvän luotonantotavan vastaiseen luotonantoon. Hyvän luotonantotavan
rikkomisella voi lain esitöiden mukaan olla merkitystä myös esimerkiksi sopimus- ja
muita oikeustoimia koskevan lain (lag om avtal och andra rättshandlingar på förmögenhetsrättens område; 1915:218) kohtuullistamissäännöstä sovellettaessa.
Norja
Norjan lainsäädännössä ei ole nimenomaista säännöstä hyvästä luotonantotavasta. Norjan rahoitussopimuslain (Lov om finansavtaler og finansoppdrag; finansavtaleloven
1999:46) mukaan luotonantajalla on kuitenkin varoitusvelvollisuus (frarådningsplikt).
Jos luotonantaja ennen kulutusluottosopimuksen tekemistä tai luoton maksamista kuluttajalle havaitsee, että lainanhakijan taloudellinen kyky tai muut olosuhteet huomioon
ottaen tämän olisi syytä vakavasti harkita lainanotosta pidättäytymistä, luotonantajan on
ilmoitettava tästä kirjallisesti lainanhakijalle. Jos luotonantaja laiminlyö varoitusvelvollisuuden, lainanottajan tulee täyttää velvollisuutensa vain siinä määrin kuin sitä voidaan
pitää kohtuullisena. Myös Norjan luottokauppalain (lov om kredittkjøp, 1985:82) kulutusluottokauppaa koskevaan lukuun lisättiin 1 päivänä tammikuuta 2009 voimaan tulleella lailla säännös varoitusvelvollisuudesta. Varoitusvelvollisuus koskee luotonantajan
ohella luotonvälittäjää.
Tanska
Tanskassa ei ole yleistä kaikkia luotonantajia koskevaa säännöstä hyvästä luotonantotavasta. Eräitä rahoitusalan toimijoita kuten rahoitus- ja kiinnitysluottolaitoksia ja sijoituspalveluyrityksiä koskee kuitenkin vaatimus, jonka mukaan niiden on harjoitettava
rahoitustoimintaa kullakin toimialalla noudatettavien hyvän kauppatavan ja hyvien käytäntöjen mukaan (lov om finansiel virksomhed, nr. 897:2008). Talous- ja elinkeinoministeriön antamien tarkempien määräysten (bekendtgørelse om god skik for finansielle
virksomheder, nr. 1222 af 19.10.2007) mukaan näiden toimijoiden on kohdeltava asiakkaitaan kunniallisesti ja lojaalisti (3 §).
Luotonantajien rekisteröinti- tai toimilupavaatimukset muissa Pohjoismaissa
Ruotsi
Ruotsissa muiden kuin luottolaitosten rekisteröinnistä säädetään erillisessä laissa (lag
om anmälningsplikt avseende viss finansiell verksamhet; 1996:1006), joka kattaa valuutanvaihtotoiminnan, rahasiirtopalvelun ja muun rahoitustoiminnan. Sen sijaan laki ei
koske esimerkiksi vakuutuksenvälittäjiä ja luottolaitoksia, vaan näiden toiminnasta säädetään muussa lainsäädännössä.
Rahoitustoiminnan aloittamista suunnittelevan luonnollisen henkilön tai oikeushenkilön
on ilmoitettava toiminnasta rekisterin ylläpitäjälle eli Rahoitustarkastukselle (Finansinspektionen). Rekisteröinnin edellytyksenä on, että ilmoitusvelvollisella on riittävät me-
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netelmät sen estämiseksi, että yrityksen palveluja käytettäisiin rahanpesuun. Lisäksi
edellytetään, että ilmoitusvelvollinen ei ole laiminlyönyt huomattavassa laajuudessa
velvollisuuksiaan elinkeinotoiminnassa tai vastaavassa toiminnassa ja että tämä ei ole
syyllistynyt vakaviin rikoksiin. Jos toiminnanharjoittaja on oikeushenkilö, viimeksi
mainitut vaatimukset koskevat sekä yrityksen johtoa että niitä, joilla on tietyn suuruinen
omistusosuus tai äänivalta taikka muutoin olennainen vaikutusvalta yrityksessä. Jo rekisteröityjen tahojen on ilmoitettava viipymättä Rahoitustarkastukselle yrityksen omistussuhteissa tai johdossa tapahtuneista muutoksista.
Rahoitustarkastuksen tulee vähintään kerran vuodessa tarkastaa, että rekisteröity täyttää
edelleen rekisteröinnin edellytykset. Jos edellytykset eivät enää täyty, Rahoitustarkastus
saa viime kädessä määrätä toiminnan lopetettavaksi. Rekisteröity poistetaan rekisteristä,
kun määräys toiminnan lopettamisesta on saanut lainvoiman. Rahoituslaitos (finansiellt
institut) voidaan poistaa rekisteristä myös, jos se ilmoituksensa mukaan ei enää harjoita
rekisteröimisvelvollisuuden alaista toimintaa, tai jos muutoin ilmenee, että sen toiminta
on päättynyt.
Norja
Norjan rahoitustoiminnasta ja rahoituslaitoksista annetun lain (lov om finansieringsvirksomhet og finansinstitusjoner, 1988-06-10 nr 40) mukaan rahoitusyritystoimintaa ei saa
harjoittaa ilman toimilupaa. Rahoitustoimintana ei kuitenkaan pidetä tavaran tai palvelun myyjältä saatua luottoa.
Lupahakemuksessa tulee ilmoittaa hakemuksen käsittelyn kannalta merkitykselliset
tiedot. Hakemukseen tulee liittää yhtiöjärjestys (säännöt) tai luonnos yhtiöjärjestykseksi
sekä toimintasuunnitelma yrityksen kolmelle ensimmäiselle toimintavuodelle.
Toimilupa tulee evätä muun muassa silloin, kun yrityksen johtajalla tai muulla yritystä
tosiasiassa johtavalla henkilöllä ei voida katsoa olevan tehtävän edellyttämää riittävää
kokemusta tai kun yrityksen johtaja tai muu yritystä tosiasiassa johtava henkilö on tuomittu sellaisesta rikoksesta, joka antaa aiheen epäillä tämän kykyä suoriutua tehtävästään. Sama koskee tilannetta, jossa yrityksen johtaja tai muu yritystä tosiasiassa johtava
henkilö on käyttäytynyt muussa tehtävässään tai toimessaan siten, että hänen kykyään
suoriutua tehtävistään tai toimestaan voidaan perustellusti epäillä.
Lisäksi laissa on säännöksiä muun muassa toimiluvan myöntämisestä ulkomaiselle rahoitusyhtiölle, toimiluvan peruuttamisesta, pääomavaatimuksista, yrityksen elimistä
sekä yrityksen toiminnasta.
Tanska
Tanskan lainsäädännössä ei edellytetä rekisteröintiä tai toimilupaa yleisesti kaikilta kuluttajaluottojen tarjoajilta. Osa kuluttajaluottoja tarjoavista elinkeinonharjoittajista kuitenkin tarvitsee toiminnalleen viranomaisen luvan. Lupaa edellytetään rahoitustoiminnasta annetun lain (lov om finansiel virksomhed, nr. 897:2008) mukaan muun muassa
luottolaitoksilta, kiinnitysluottopankeilta ja sijoituspalveluyrityksiltä. Valvontaviranomaisena toimii Finanssivalvonta.
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Luoton eräännyttämistä koskeva sääntely muissa Pohjoismaissa
Ruotsi
Ruotsin kulutusluottolain mukaan luotonantajalla on oikeus eräännyttää luotto vain, jos
tästä on sovittu luottosopimuksessa ja jokin seuraavista olosuhteista on käsillä:
1) kuluttaja on viivästynyt maksussa vähintään kuukauden ja viivästynyt määrä on yli
10 prosenttia luottosaatavasta,
2) kuluttaja on viivästynyt maksussa vähintään kuukauden ja viivästynyt määrä ylittää
5 prosenttia luottosaatavasta ja viivästyminen koskee kahta tai useampaa erää, jotka
ovat viivästyneet eri ajankohtina,
3) kuluttaja on muulla tavoin olennaisesti viivästynyt maksussa,
4) luoton vakuuden arvo on merkittävästi huonontunut, tai
5) on ilmeistä, että kuluttaja välttelemällä, piilottamalla omaisuutta tai muulla tavoin
pidättäytyy maksamasta velkaansa.
Luottosaatavalla tarkoitetaan lainamäärän ja luottokustannusten summaa.
Jos luoton vakuus muodostuu omistuksenpidätysehdosta, luotonantajalla on oikeus
eräännyttää luotto vakuuden merkittävän alenemisen johdosta ainoastaan, jos vakuuden
merkittävä aleneminen johtuu kuluttajan tahallisuudesta tai törkeästä huolimattomuudesta.
Jos asuntoluotoissa luoton korko on sopimusaikana kiinteä kokonaan tai osaksi, kuitenkin vähintään kolme kuukautta, luotonantajalla on sopimuksen mukaan ja erityisistä
syistä oikeus kohtien 1 ja 2 estämättä eräännyttää luotto silloin, kun kiinteä korkojakso
päättyy.
Säännöksen 4 kohdan estämättä luotonantaja saa vedota muiden säädösten nojalla oikeuteen vaatia ennenaikaista takaisinmaksua vakuuden heikennyttyä. Muutoinkaan
säännös ei estä pankkeja tai muita luotonantajia soveltamasta ankarampia eräännyttämisehtoja, jos niillä on velvollisuus siihen muiden säädösten nojalla.
Norja
Norjan rahoitussopimuslain 52 §:n mukaan luotonantaja voi eräännyttää luoton muun
muassa, jos lainansaaja olennaisesti rikkoo luottosopimusta, lainansaaja on asetettu
konkurssiin tai hänelle on myönnetty velkajärjestely taikka jos lainansaaja kuolee ja
lainan maksamiseksi ei aseteta vakuutta kohtuullisessa ajassa. Tietyissä tapauksissa luotonantaja voi vaatia turvaavan vakuuden, ja jos tätä ei aseteta, luotonantajalla on oikeus
muistutuksesta eräännyttää luotto. Pykälässä mainitut vaatimukset on esitettävä kirjallisesti, ja ne on perusteltava.
Norjan luottokauppalain 12 §:n mukaan luotonantaja voi eräännyttää velan, jos vähintään 10 prosenttia luottohinnasta tai vähintään kaksi erää on maksamatta, kun kuukausi
on kulunut eräpäivästä, tilikaupassa vähintään 10 prosenttia määrästä, joka on kattamat-
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ta tilillä, on maksamatta, kun kuukausi on kulunut eräpäivästä, taikka maksamisen vakuudeksi on asetettu pantti, ja ostaja saattaa pantin olennaiseen vaaraan.
Edellytyksenä luoton eräännyttämiselle on, että ostaja on saanut kirjallisen varoituksen,
jossa tälle on varattu kaksi viikkoa aikaa korjata tilanne.
Tanska
Tanskan luottosopimuslain 29 §:ssä säädetään luoton eräännyttämisestä luottokaupassa.
Säännöksen mukaan kuluttajan laiminlyödessä luottokaupassa maksuvelvollisuutensa
luotonantajalla ei ole oikeutta vaatia erääntymättömän määrän suorittamista, ottaa tavaraa takaisin tai tehdä muuta erityistä seuraamusta, jollei kuluttaja ole viivästynyt maksussaan vähintään 30 päivää eivätkä seuraavat edellytykset täyty:
1) viivästynyt erä on vähintään kymmenesosa takaisin maksettavasta määrästä, tai
2) jos viivästyminen koskee useita eriä, viivästynyt erä on vähintään kahdeskymmenesosa takaisin maksettavasta määrästä, tai
3) viivästynyt erä muodostaa koko jäännössaatavan.
3.3 Viranomaisohjeet
Kuluttaja-asiamies on antanut seuraavat kuluttajaluottoja koskevat linjaukset:
- Kulutusluotto tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa (v. 2008)
- Maksaminen ja laskutus (v. 2008)
- Tekstiviestilainojen perussäännöt (v. 2007)
Linjauksissaan kuluttaja-asiamies on muistuttanut muun muassa markkinoinnissa annettavista ennakkotiedoista, peruuttamisoikeudesta ja sitä koskevien säännösten pakottavuudesta sekä velallisen edun huomioimisesta.
Kuluttaja-asiamies on korostanut, että luottojen markkinoinnin on oltava asiallista.
Markkinoinnissa ei tule käyttää iskulauseita, jotka yllyttävät harkitsemattomaan luotonottoon. Luottoja ei tule markkinoida helppoina ja nopeasti saatavina talouden tasapainottajina. Lisäksi tavaroiden ja palvelujen markkinoinnissa on huolehdittava siitä,
ettei luotto hallitse markkinointia ja ettei tililuottoa markkinoida siten, että kuluttaja saa
kuvan kertaluotosta.
Kuluttaja-asiamies on edellyttänyt luotonantajan huolehtivan siitä, että kuluttajalle jää
lainanhakuprosessissa riittävästi aikaa tutustua luottoehtoihin ja luoton hintaan sekä
luottoehtojen tallentamiseen tai tulostamiseen. Kuluttaja-asiamies on myös katsonut,
ettei luottomaksamisen yhteydessä saa tarjota alennusta verrattuna käteisellä maksettaessa perittävään hintaan, sillä tämä houkuttelisi kuluttajia epäasiallisella tavalla luoton
ottamiseen. Kuluttajan kanssa on myös selkeästi sovittava, millä tavalla luotto maksetaan takaisin.
Lisäksi kuluttaja-asiamies on katsonut hyvän perintätavan edellyttävän, että luotonantaja ottaa huomioon myös velallisen edut esimerkiksi tekemällä maksusopimuksen mak-
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suviivästystilanteessa. Hyvän luotonantotavan mukaista on puolestaan kertoa esimerkiksi verkkosivuilla, millaisia seurauksia kuluttajalle aiheutuu, jos hän ei maksa luottoa
eräpäivänä.
Finanssivalvonta on antanut kulutusluottojen tarjoamiseen liittyviä suosituksia tai määräyksiä useassa eri standardissa, kuten:
- Luottoriskien hallinta (standardi 4.4a)
- Rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat (2.1)
- Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden markkinointi (2.2)
Finanssivalvonnan valvonnassa olevilla on Finanssivalvontaa edeltäneen Rahoitustarkastuksen määräysten nojalla velvollisuus noudattaa hyvää luotonantotapaa. Luoton
myöntämisessä noudatettavista periaatteista ja luotonmyöntöprosessista on määrätty
tarkemmin luottoriskien hallinnasta annetussa Finanssivalvonnan standardissa.
Finanssivalvonnan rahoituspalvelujen tarjoamisessa noudatettavia menettelytapoja koskevassa standardissa on suosituksia luottolaitospalvelujen tarjoamisessa noudatettavista
menettelytavoista eli luotonantajan tiedonanto- ja selonottovelvollisuudesta. Tiedonantovelvollisuuden täyttämiseksi luotonantajan on annettava tietoja eri luottovaihtoehdoista, luoton keskeisistä ehdoista ja luottoon liittyvistä kustannuksista. Selonottovelvollisuuden täyttämiseksi luotonantajan on ennen luoton myöntämistä hankittava asiakkailta
riittävät tiedot tämän maksukyvyn arvioimiseksi. Selonottovelvollisuuden tarkoituksena on luottoriskin hallinnan lisäksi pyrkiä ottamaan huomioon asiakkaan taloudellinen
turvallisuus niin, että asiakas kykenee selviytymään luotosta. Valvottavan on luoton
luonne ja koko huomioon ottaen pyrittävä varmistumaan esimerkiksi siitä, että luotonhoitokustannukset eivät muodostu liian suuriksi olosuhteiden muutosten, esimerkiksi
asiakkaan taloudellisen aseman ja lainan viitekoron muutosten vuoksi. Lisäksi Finanssivalvonnan markkinointistandardin mukaan luottolaitosten tulisi markkinoida luottoja
vastuullisesti siten, että asiakkaiden liiallista velkaantumista pyritään välttämään.
3.4 Itsesääntely
Finanssialan Keskusliitto ry (jäljempänä FK) on toimialajärjestö, joka edustaa Suomessa toimivia pankkeja, vakuutusyhtiöitä, rahoitusyhtiöitä, arvopaperivälittäjiä sekä sijoitusrahastoyhtiöitä. FK:lla ja sitä edeltäneellä Suomen Pankkiyhdistys ry:llä on pitkät
perinteet rahoitustoimialan itsesääntelyn kehittämisessä. Keskeisin luotonantoon liittyvä
ohje on pankkien yhteisesti hyväksymät hyvän pankkitavan säännöt. Ohjeita on annettu
lisäksi muun muassa pankkisalaisuudesta, tietosuojasta sekä luottotiedoista.
Hyvän pankkitavan säännöt sisältävät asiakkaan ja pankin välistä suhdetta sekä pankkien toimintatapoja koskevia periaatteita. Sääntöjen mukaan hyvään pankkitapaan kuuluu,
että pankki tuntee asiakkaansa ja hänen taloudellisen tilansa asiakassuhteen edellyttämässä laajuudessa. Lisäksi hyvä pankkitapa edellyttää, että asiakas saa pankista muun
muassa tietoja sen tarjoamista luottovaihtoehdoista sekä luoton keskeisistä ehdoista.
FK:n jäsenpankit ovat myös ottaneet vuonna 2002 yhteisesti käyttöön vakiomuotoisen
”Tietoja asuntolainasta” -lomakkeen (The European Standardised Information Sheet eli
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ESIS-lomake), joka perustuu eurooppalaisten pankkialan järjestöjen ja Euroopan yhteisöjen komission hyväksymiin menettelysääntöihin ennen asuntolainasopimuksen tekemistä annettavista tiedoista. Lisäksi pankit ovat yhteisesti valmistelleet malliehtoja ja lomakkeita velan, luotollisten tilien ja opintolainojen yleisistä ehdoista sekä yksityishenkilön takaus- ja panttausehdoista. Uudet ja muutetut malliehdot toimitetaan Finanssivalvonnalle, ja tapauksesta riippuen niistä keskustellaan myös Kuluttajaviraston kanssa.
Suomen Pienlainayhdistys ry (jäljempänä Pienlainayhdistys) on perustettu vuonna 2007,
ja sen tavoitteena on kehittää hyvää luotonantotapaa. Pienlainayhdistykseen kuuluu
kuusi pikaluottoyritystä.
Pienlainayhdistys on laatinut pienlainatoiminnan eettiset säännöt, joita sen jäsenyritykset ovat sitoutuneet noudattamaan. Eettisissä säännöissä on asetettu jäsenyrityksille
muun muassa velvollisuus tarkistaa, että lainanhakija on luottokelpoinen sekä velvollisuus todeta asiakkaan maksukykyisyys kulloinkin saatavilla olevia varmistuskeinoja
käyttäen. Jäsenyritysten on myös maksuvaikeustilanteissa pyrittävä selvittämään ongelmat yhteistyössä asiakkaan ja muiden asiaan liittyvien tahojen kanssa. Lisäksi edellytetään, että jäsenyrityksen vastuuhenkilöt ovat nuhteettomia, vakavaraisia ja hyvämaineisia. Eettisten sääntöjen rikkomisesta aiheutuvista seuraamuksista päättää Pienlainayhdistyksen hallitus.
3.5 Nykytilan arviointi
Kulutusluottoja koskevia säännöksiä on tarpeen uudistaa sekä kulutusluottodirektiivin
säännösten täytäntöön panemiseksi että kansallisten luottomarkkinoiden kehittymisen
johdosta.
Kulutusluottodirektiivin johdosta keskeisin muutostarve liittyy ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen käyttöönottoon, jolla pyritään helpottamaan kuluttajan mahdollisuutta verrata eri luotonantajien tarjoamia luottoja. Uudistustarpeita liittyy myös muun muassa luotonantajan velvollisuuteen arvioida kuluttajan
luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen tekemistä sekä antaa tietoja sopimussuhteen
kuluessa ja kuluttajan oikeuteen peruuttaa tehty luottosopimus sekä maksaa luotto ennen sovittua eräpäivää.
Kuten 1 jaksossa todetaan, luotonotto on merkittävästi yleistynyt viime vuosikymmeninä ja kasvua on ollut havaittavissa myös aivan viime vuosina. Markkinoille on tullut
myös lisää luottojen tarjoajia ja tarjottujen luottojen valikoima on monipuolistunut.
Nämä eri tekijät ovat osaltaan johtaneet siihen, että osa kuluttajista kärsii velkaongelmista. Tämän johdosta on tarpeen kehittää säännöksiä, joilla edistetään vastuullisia menettelytapoja sekä luottosopimusta tehtäessä että sen aikana ja siten ennaltaehkäistään
velkaongelmien syntymistä ja pahentumista. Tarpeen on myös turvata se, että ammattimaisesti luottoja tarjoavat tahot ovat luotettavia ja että heillä on luottotoiminnan harjoittamisen edellyttämä ammattitaito. Edelleen on tarpeen turvata se, että kuluttaja- ja muut
luottotoimintaa valvovat viranomaiset saavat vaivatta tiedon luottotoiminnan harjoittajista ja heidän yhteystiedoistaan. Koska kulutusluottojen tarjoaminen ei voimassa ole-
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van lain mukaan edellytä toimilupaa tai rekisteröintiä, on valvontaviranomaisilla ollut
vaikeuksia saada tarkat tiedot toiminnanharjoittajista ja heidän yhteystiedoistaan.
Kulutusluottojen tarjoamista koskevaa lainsäädäntöä on tarpeen myös teknisesti uudistaa. Kulutusluottoja koskevat kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset ovat peräisin vuodelta 1986, minkä jälkeen luvun soveltamisalaa on laajennettu ja lukuisia yksittäisiä
säännöksiä uudistettu ilman, että säännöksiä olisi kattavasti käyty läpi. Lisäksi sääntely
on osittain vaikeasti avautuvaa: elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan väliseen osamaksukauppaan on sovellettu sekä kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä että osamaksukaupasta annetun lain säännöksiä. Sama tilanne on myös panttilainauslaitosten myöntämissä lainoissa, joihin sovelletaan siis paitsi mainittuja 7 luvun säännöksiä myös panttilainauslaitoksista annetun lain säännöksiä.
4. Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset
4.1 Yleistä
Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön uusi kulutusluottodirektiivi. Direktiivin säännökset vastaavat pääpiirteissään sisällöltään voimassa
olevan kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä, mutta ovat huomattavasti yksityiskohtaisempia. Tarkoituksena on myös ottaa luvussa käyttöön käsite ”kuluttajaluotto”, sillä
nykyisin käytetty käsite ”kulutusluotto” on omiaan antamaan harhaanjohtavan kuvan
siitä, että luvun säännökset eivät koskisi esimerkiksi asuntoluottoja. Tarkistusten runsaslukuisuuden vuoksi koko kuluttajansuojalain 7 luku ehdotetaan teknisesti uudistettavaksi.
Direktiivin liite I (todellisen vuosikoron laskentakaava), liite II (vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot), liite III (tilinylityksiä, tiettyjen luottoorganisaatioiden myöntämiä kuluttajaluottoja ja velan muuntamista koskevat eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot) sekä luottosopimuksessa mainittavia tietoja koskeva yksityiskohtainen sääntely on tarkoitus panna täytäntöön oikeusministeriön asetuksella.
Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä direktiivin täytäntöönpanoon liittymättömiä uudistuksia. Merkittävin näistä uudistuksista on se, että kuluttajaluottojen tarjoaminen säädettäisiin rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi. Rekisteröinnistä säädettäisiin oma erillinen laki. Ehdotettu uudistus johtuu erityisesti pikaluottojen tarjonnassa esiintyneistä
ongelmista. Lisäksi tarkistuksia ehdotetaan muun muassa panttilainoja, osamaksukauppaa sekä pantin realisointia koskeviin säännöksiin.
4.2 Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät ehdotukset
Kansallisen harkintavallan käyttö
Edellä 2.1 jaksossa todetun mukaisesti jäsenvaltioilla on harkintavaltaa myös jatkossa
kuluttajaluottoja säänneltäessä. Näin on erityisesti säännösten soveltamisalaan, mainonnassa annettaviin tietoihin, vastuulliseen luotonantoon, luoton ennenaikaiseen takaisin-
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maksuoikeuteen sekä liitännäisiin luottosopimuksiin liittyvissä kysymyksissä. Kansallisen harkintavallan käytöstä päätettäessä keskeisenä seikkana on ollut se, että direktiivin
täytäntöönpanon ei tule johtaa kuluttajansuojantason alenemiseen Suomessa. Kansallisen liikkumavaran käyttöä selvitetään tarkemmin jäljempänä kunkin asiakysymyksen
yhteydessä.
Soveltamisala
Uusi kulutusluottodirektiivi sisältää suuren joukon soveltamisalapoikkeuksia, kun taas
voimassa olevaa, kulutusluottoja koskevaa kuluttajansuojalain 7 lukua sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin luottoihin, joita elinkeinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana
taloudellisena järjestelynä. Ehdotuksen mukaan luvun soveltamisala säilyisi jatkossakin
laajana ja siten direktiivin soveltamisalaa laajempana. Luvun soveltamisalaan kuuluisivat siten esimerkiksi direktiivin soveltamisalasta poissuljetut asuntoluotot, luotot, joiden
vakuutena on kiinteistö tai asunto-osake, sekä määrältään pienet tai suuret luotot. Tarkoituksenmukaista on niin kuluttajien kuin luotonantajienkin kannalta, että samat säännökset koskevat lähtökohtaisesti kaikkia kuluttajille tarjottavia luottoja niiden käyttötarkoituksesta ja suuruudesta riippumatta.
Direktiiviin perustuvan sääntelyn soveltamista asuntoluottoihin pidetään perusteltuna
paitsi edellä mainituista tarkoituksenmukaisuussyistä myös siksi, että asuntoluotot ovat
usein muita luottoja monimutkaisempia tuotteita, joilla on huomattava merkitys kuluttajan taloudelle. Tämä huomioon ottaen johdonmukaisena ei voida pitää sitä, että asuntoluotoista olisi esimerkiksi annettava kuluttajalle vähemmän tietoa kuin muista luotoista.
Asuntoluottoihin liittyvien erityispiirteiden vuoksi niiden osalta säädettäisiin kuitenkin
eräistä jäljempänä selvitettävistä poikkeuksista.
Ottaen huomioon pikaluottojen tarjonnasta viime vuosina aiheutuneet ongelmat pidetään perusteltuna myös sitä, että direktiivin säännöksiä sovelletaan täysimääräisesti pieniin luottoihin. Pikaluottoihin liittyviä ongelmia on selvitetty 1.1 jaksossa sekä aiemmin
annetussa pikaluottotyöryhmän mietinnössä (Pikaluottoihin liittyvän lainsäädännön uudistaminen; työryhmämietintö 2008:7).
Panttilainauslaitosten myöntämät panttilainat sen sijaan jäisivät ehdotuksen mukaan
kokonaan luvun soveltamisalan ulkopuolelle, ja siltä osin kuin sopimusoikeudellinen
sääntely on näissä luotoissa tarpeen, sääntely sisällytettäisiin selvyyden vuoksi kokonaisuudessaan panttilainauslaitoksista annettuun lakiin.
Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot
Ehdotuksen mukaan tiedonantovelvollisuutta kuluttajaluoton mainonnassa laajennettaisiin siten, että mainonnassa ilmoitettavia vakiotietoja olisi nykyistä enemmän. Näin kuluttaja saisi hyvän kokonaiskuvan mainostetusta luotosta ja voisi myös vertailla erilaisia
luottoja nykyistä paremmin keskenään.
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Direktiivin mukaan mainonnassa ilmoitettavat vakiotiedot tulee antaa silloin, kun mainonnassa ilmoitetaan luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava
luku. Jäsenvaltion harkintaan jää, edellyttääkö se direktiivissä mainittujen tietojen antamista myös muissa tapauksissa. Ehdotuksen mukaan tiedot tulisi antaa myös silloin,
kun mainonnasta ilmenee muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto, kuten luottoaika.
Viimeksi mainituilta osin sääntely ei siis perustuisi direktiiviin, vaan se vastaisi asiallisesti voimassa olevaa lakia. Direktiiviä kattavampaa sääntelyä pidetään edelleen perusteltuna, jotta kuluttaja saisi kokonaiskäsityksen markkinoidusta luotosta sekä mahdollisuuden vertailla erilaisia tarjouksia keskenään siitä riippumatta, onko yksittäinen tieto,
jolla luottoa markkinoidaan, luoton kustannuksia kuvaava luku vai esimerkiksi tieto
luoton takaisinmaksuajasta.
Ennen luottosopimuksen tekoa annettavat tiedot
Ehdotuksen mukaan kuluttajansuojalain 7 lukuun ja sen nojalla säädettävään oikeusministeriön asetukseen otetaan yksityiskohtaisemmat säännökset tiedoista, jotka luotonantajan on annettava kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä. Vertailtavuuden parantamiseksi ehdotetaan myös, että tiedot olisi annettava ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen avulla. Vertailun helpottaminen on erityisen tärkeää ottaen huomioon, että direktiivin tavoitteena on lisätä rajat ylittävien luottojen tarjontaa. Sääntely perustuu direktiiviin, ja se on täysharmonisoivaa. Sääntely olisi kuitenkin puhtaasti kansallista siltä osin kuin sitä ehdotetaan sovellettavaksi muihin luottoihin
kuin direktiivin soveltamisalaan kuuluviin luottoihin, esimerkiksi asuntolainoihin.
Kuten edellä jaksossa 3.4 selvitettiin, Euroopan yhteisöjen komissio on laatinut suosituksen asuntolainoja koskevasta vakiomuotoisesta tietolomakkeesta. Komissio on uudistamassa tätä lomaketta, ja tämänhetkisen arvion mukaan uusi lomake valmistuu vuoden 2010 alkupuolella. Tämän esityksen jatkovalmistelussa onkin harkittava, olisiko
asuntolainoissa tarkoituksenmukaisempaa käyttää tätä lomaketta ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen sijaan.
Eräiden erityisten luottojen, kuten tilinylitysmahdollisuutena myönnettävien luottojen
osalta ehdotetaan kevennettyä tiedonantovelvollisuutta. Sääntely eroaisi muita kuluttajaluottoja koskevasta sääntelystä myös siten, että näissä luotoissa ennakkotietolomakkeen
(Eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot -lomake) käyttäminen ei olisi luotonantajille pakollista, vaan ennakkotiedot voisi antaa kuluttajalle myös muulla tavoin.
Voimassa olevan 7 luvun 4 §:n mukaan luvun säännöksiä ennen sopimuksen tekoa annettavista tiedoista ei sovelleta luottoon, jossa luottoaika on enintään kolme kuukautta.
Säännöstä ehdotetaan muutettavaksi siten, että rajauksen soveltuminen edellyttäisi lisäksi, ettei tällaisesta lyhytaikaisesta luotosta peritä korkoa ja että luotosta perittävät
luottokustannukset eivät ylitä todelliseksi vuosikoroksi muunnettuna korkolain
(633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun koron määrää. Uudistus merkitsee muun
muassa sitä, että pikaluotot tulevat täysimääräisesti kuluttajansuojalain 7 luvun soveltamisalan piiriin.
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Todellisen vuosikoron laskeminen
Luoton todellisen vuosikoron laskentakaava säilyisi ennallaan, mutta luoton todellisen
vuosikoron laskentatapaa ehdotetaan muutettavaksi siten, että vuosikoron laskemisessa
huomioon otettaviin luoton kokonaiskustannuksiin luettaisiin myös luottosopimuksiin
liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan
sopimuksen tekeminen on luoton saamisen edellytyksenä. Nykyisin edellytetään ainoastaan, että kertaluoton markkinoinnissa ilmoitetaan vakuutuksesta ja sen maksuista, jos
hyödykkeen vakuuttaminen on luoton myöntämisen edellytys, mutta maksuja ei tarvitse
ottaa huomioon luoton todellista vuosikorkoa laskettaessa.
Ehdotuksen mukaan uutta luoton todellisen vuosikoron laskentatapaa sovellettaisiin
myös asuntoluottoihin sillä erotuksella, että asuntoluotoissa luoton todellista vuosikorkoa laskettaessa ei otettaisi huomioon vakuuden arvon turvaamiseksi vaaditun vakuutuksen kustannuksia, kuten asunnon palovakuutusta. Tavanomaista on, että kuluttaja
joka tapauksessa ottaisi tällaisen vakuutuksen, eikä sen kustannuksia sen vuoksi olekaan
tarkoituksenmukaista ottaa huomioon laskettaessa asuntoluoton todellista vuosikorkoa.
Asuntoluottojen ja muiden luottojen erilaisesta sääntelystä ei myöskään arvioida olevan
haittaa, koska asunnon rahoittamiseen ei yleensä käytetä muita luottoja kuin asuntoluottoja, jolloin mahdollisuus vertailla asuntoluottojen hintaa muiden luottojen hintaan ei
ole kuluttajalle erityisen tarpeellinen. Olennaista on, että erilaisten asuntoluottojen hinnat ovat helposti vertailtavissa keskenään.
Velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus
Kuluttajansuojalain 7 lukuun ehdotetaan lisättäväksi säännös, jolla asetettaisiin luotonantajalle velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus ennen luottosopimuksen
tekemistä. Sama koskisi luoton määrän tai luottorajan merkittävää korottamista.
Luottokelpoisuuden arvioimiseksi tarpeellisten toimenpiteiden laajuus riippuu luoton
määrästä ja muista olosuhteista. Luoton määrästä riippumatta luotonantajan tulisi kuitenkin yleensä tarkistaa vähintään se, onko luotonhakijalla maksuhäiriömerkintöjä luottotietorekisterissä. Sääntely perustuu direktiiviin, ja sillä pyritään edistämään vastuullista menettelyä luotonannossa ja ehkäisemään ylivelkaantumista.
Vaikka luotonantajalla olisikin jatkossa velvollisuus tarkistaa luotonhakijan luottotiedot,
ehdotonta kieltoa myöntää luottoa kuluttajalle, jolla on maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa, ei ole tarkoitus asettaa, vaan luotonantaja voisi ottaa huomioon kuluttajan maksuhäiriömerkintöjen määrän, niihin liittyvien velkojen määrän, merkinnän tuoreuden
sekä merkintään johtaneet tekijät. Vaikka kuluttajalla olisi maksuhäiriömerkintöjä luottotiedoissa, lainan myöntäminen kuluttajalle voi olla perusteltua ja hyvän luotonantotavan mukaista esimerkiksi silloin, kun merkintöjen rekisteröinnistä on kulunut kohtuullisen pitkä aika taikka kun merkintä on johtunut sairauden tai työttömyyden aiheuttamasta velanmaksukyvyn tilapäisestä heikkenemisestä. Toisin olisi arvioitava tilannetta, jossa kuluttajalle myönnetään luottoa, vaikka tämän maksuhäiriömerkinnät ovat suhteellisen tuoreita ja merkintöjä on useita, eikä kyse ole aikaisemmin otettujen luottojen järjes-
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telemiseksi myönnettävästä luotosta, joka ei ole ehdoiltaan epäedullisempi kuin alkuperäinen luottosopimus. Tällaiseen luotonantoon voidaan viime kädessä puuttua ehdotetun
hyvää luotonantotapaa koskevan pykälän nojalla.
Hyvä luotonantotapa
Direktiivin johdanto-osan 26 kappaleen mukaan jäsenvaltioiden tulisi toteuttaa asianmukaiset toimenpiteet vastuullisten käytäntöjen edistämiseksi kaikissa luottosuhteiden
vaiheissa ottaen huomioon luottomarkkinoidensa erityispiirteet. Ehdotuksen mukaan
suositus toteutettaisiin kansallisesti siten, että kuluttajansuojalain 7 lukuun otettaisiin
nimenomainen säännös hyvästä luotonantotavasta. Sääntelyn tavoitteena on ehkäistä
epäasianmukaista menettelyä luotonannossa ja luottosuhteen kuluessa. Tarkoituksena
on lisäksi korostaa luotonantajan velvollisuutta toimia luotonannossa avoimesti ja myös
kuluttajan etu huomioon ottaen. Jo nykyisin valvontaviranomaiset ovat voineet puuttua
luotonantajien epäasianmukaiseen toimintaan lain 2 luvun 1 §:n markkinointia ja menettelyä asiakassuhteessa koskevan yleislausekkeen sekä 3 luvun kohtuuttomia sopimusehtoja koskevien säännösten nojalla, mutta nimenomaista säännöstä hyvästä luotonantotavasta pidetään tarpeellisena selkeyssyistä.
Ehdotuksen mukaan hyvää luotonantotapaa koskeva säännös olisi luonteeltaan joustava
normi. Tämäntyyppinen sääntely mahdollistaa puuttumisen asiattomaan toimintaan sitä
mukaa kuin uusia, ennen tuntemattomia menettelytapoja otetaan käyttöön. Yhteiskunnassa vallitsevien arvostusten muuttuminen voidaan myös ottaa soveltamiskäytännössä
huomioon ilman, että perussääntelyä tarvitsisi muuttaa.
Yleislausekkeen lisäksi säännöksessä mainittaisiin menettelytapoja, joiden noudattamista luotonantajalta erityisesti edellytetään, jotta toimintaa voidaan pitää hyvän luotonantotavan mukaisena. Hyvän luotonantotavan vastaista olisi muun muassa markkinoida
luottoa siten, että markkinointi olisi omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä
harkita luoton ottamista huolellisesti. Samoin kiellettyä olisi käyttää luoton myöntämistä pääasiallisena markkinointikeinona markkinoitaessa muita kulutushyödykkeitä. Hyvä
luotonantotapa edellyttäisi myös, että luotonantaja antaa kuluttajalle selvitykset luoton
valitsemiseksi sekä sen arvioimiseksi, soveltuuko luotto kuluttajan taloudelliseen tilanteeseen. Lisäksi luotonantajan olisi maksuviivästystilanteessa annettava kuluttajalle tiedot maksuvaikeuksien syntymisen tai syvenemisen estämiseksi ja maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi sekä suhtauduttava vastuullisesti maksujärjestelyihin.
Ehdotettu säännös koskisi luotonantajaa ja osin myös luotonvälittäjää. On kuitenkin
tärkeää, että myös kuluttaja harkitsee luoton ottamista huolellisesti.
Luottosopimuksen peruuttaminen
Kuluttajan oikeutta peruuttaa luottosopimus ehdotetaan laajennettavaksi koskemaan
myös muita kuin koti- tai etämyyntinä tarjottavia luottoja. Peruuttamisoikeus koskisi
siis myös sellaisia luottosopimuksia, jotka tehdään luotonantajan toimitiloissa.
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Nykyisin luotonantaja voi etämyynnissä kuluttajan peruuttaessa luottosopimuksen vaatia korvauksena luoton todellisen vuosikoron, mutta jatkossa kulutusluottodirektiivin
soveltamisalaan kuuluvissa luotoissa luotonantajalla olisi oikeus vaatia kuluttajalta korvauksena ainoastaan luoton korko ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan käytettävissä.
Lisäksi luotonantajalla on oikeus saada kuluttajalta korvaus viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksetuista maksuista, joita ei peruuttamistapauksessa palauteta.
Korvauksen määräytymisen perusteen muutos luoton todellisesta vuosikorosta luoton
koroksi parantaa vähäisesti kuluttajan asemaa. Muutoksella on suuri merkitys sellaisten
luottojen tarjonnalle, joissa luoton hinta peritään kokonaisuudessaan muuna kuin korkona, esimerkiksi toimitus- ja käsittelykustannuksina.
Säännökset pysyisivät sisällöltään ennallaan kulutusluottodirektiivin soveltamisalan
ulkopuolelle jäävissä luotoissa, kuten alle 200 euron tai yli 75 000 euron suuruisissa
luotoissa. Myös jatkossa näiden luottojen etämyynnissä luotonantajalla olisi oikeus saada korvauksena luoton todellinen vuosikorko ajalta, jolloin luotto on ollut kuluttajan
käytettävissä.
Asuntoluotot ehdotetaan rajattavaksi kokonaan peruuttamisoikeuden ulkopuolelle silloin, kun kyse ei ole koti- tai etämyynnistä. Asuntoluottojen myöntämisen yhteydessä
luotonantajalle aiheutuu tyypillisesti myös muille kuin viranomaisille maksettavia kertaluonteisia kuluja, kuten korkokattopalkkioita. Jos asuntoluottoihin sovellettaisiin direktiivin sääntelyä, luotonantaja ei saisi periä tällaisia muita kuin viranomaisille maksettuja
kuluja kuluttajalta takaisin. Koska tällaiset kulut voivat olla asuntoluotoissa merkittäviä,
direktiiviin perustuvan sääntelyn soveltaminen asuntoluottoihin voisi johtaa luotonantajan kannalta kohtuuttomaan lopputulokseen. Vaihtoehtona olisi, että korvauksista peruuttamistilanteessa säädettäisiin asuntoluottojen osalta erikseen, mutta tällöin vaarana
on, että sääntely muodostuu tarpeettoman monimutkaiseksi ilman, että erityissääntelystä
olisi kuluttajille sanottavaa hyötyä. Peruuttamisoikeus ei liene asuntoluotoissa kuluttajien kannalta erityisen tarpeellinen, koska asuntoluottoja ei tyypillisesti oteta hetken mielijohteesta, ja lisäksi on huomattava, että kuluttajalla olisi jatkossakin oikeus maksaa
asuntoluotto ennenaikaisesti takaisin.
Tiedonantovelvollisuus luottosopimuksen kuluessa
Ehdotuksen mukaan luotonantajille asetettaisiin velvollisuus antaa kuluttajalle milloin
tahansa sopimussuhteen kuluessa tämän pyynnöstä maksutta lyhennystaulukko, jos luottosopimus on tehty määräajaksi ja jos velka lyhennetään erissä. Asuntoluotoissa oikeutta kuitenkin rajoitettaisiin siten, että taulukon saisi maksutta vain kerran vuodessa.
Koron muutosten ohella luotonantajalle asetettaisiin velvollisuus ilmoittaa kuluttajalle
maksujen muutoksista. Ilmoitus olisi tehtävä pysyvällä tavalla, ja se tulisi pääsääntöisesti antaa kuluttajalle ennen muutoksen voimaantuloa.
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Luoton ennenaikainen takaisinmaksu
Esityksessä ehdotetaan, että kuluttajalla on oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin paitsi kokonaan myös osittain. Voimassa olevan säännöksen nojalla on ollut epäselvää, koskeeko kuluttajan oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin myös osittaista
ennenaikaista takaisinmaksua.
Jos kuluttaja maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on ehdotuksen mukaan jäljellä
olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Toisin kuin voimassa olevan lain mukaan ehdotetun säännöksen mukaan luotonantajalla ei olisi siis enää oikeutta kokonaisuudessaan
periä luoton perustamisesta aiheutuneita kuluja, vaikka ne olisi erikseen mainittu luottosopimuksessa, jos luotto maksetaan kokonaisuudessaan ennenaikaisesti takaisin.
Luotonantajalla olisi oikeus muissa kuin asuntoluotoissa vaatia kuluttajalta korvausta
luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta vain, jos luoton korkoa ei ole sidottu viitekorkoon eli jos korko on kiinteä. Voimassa olevan säännöksen mukaan luotonantajalla on
oikeus saada korvausta kuluttajalta myös silloin, kun luoton viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta. Käytännössä muutos ei ole kuitenkaan merkittävä, sillä
muissa kuin asuntoluotoissa käytetään harvoin näin pitkiä koronmääräytymisjaksoja.
Lisäksi ehdotuksen mukaan hyödynnettäisiin jäsenvaltioille annettua mahdollisuutta
säätää, ettei oikeutta korvaukseen ole silloin, kun luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana enintään 10 000 euroa. Tätä mahdollisuutta
ehdotetaan käytettäväksi, koska nykyisin kuluttajalla ei ole velvollisuutta maksaa korvausta ennenaikaisesta takaisinmaksusta lainkaan, jos luottoa on myönnetty korkeintaan
100 000 markkaa, eikä kuluttajansuojaa ole perusteltua tältä osin heikentää. Kuluttajan
kannalta edulliset ennenaikaista takaisinmaksua koskevat säännökset ovat omiaan myös
edistämään kilpailua luottomarkkinoilla.
Koron ollessa kiinteä luotonantajalla olisi oikeus laissa tarkemmin säädettyyn vakiokorvaukseen. Vakiokorvauksen saadakseen luotonantajalla ei olisi siis velvollisuutta näyttää, että hänelle on tosiasiassa syntynyt vahinkoa velan ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Direktiivin mukaan jäsenvaltioilla on lisäksi mahdollisuus säätää, että luotonantaja
voi poikkeuksellisesti vaatia suuremman korvauksen kuin säädetyn vakiokorvauksen,
jos hän voi osoittaa, että ennenaikaisesta takaisinmaksusta aiheutuu hänelle vakiokorvausta suurempi tappio. Tätä mahdollisuutta ei pidetä perusteltuna hyödyntää, koska ehdotetun vakiokorvaussäännöksen nojalla luotonantaja saa osassa tapauksista korvauksen
myös silloin, kun hän ei tosiasiassa ole kärsinyt mitään vahinkoa. Luotonantaja saa siten
ehdotetun säännöksen nojalla kaiken kaikkiaan kohtuullisena pidettävän korvauksen
niistä vahingoista, jotka hän kärsii kuluttajien käyttäessä oikeuttaan maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin.
Direktiivin mukaista korvaussäännöstä ei sovellettaisi kuitenkaan asuntoluottoihin, vaan
niissä sovellettaisiin myös vastaisuudessa nykylakia vastaavia säännöksiä, joiden mukaan luotonantajalla on oikeus saada korvausta paitsi kiinteäkorkoisissa luotoissa myös
silloin, kun koronmääräytymisjakso on vähintään kolme vuotta. Tarvetta muuttaa voimassa olevia säännöksiä asuntoluotoissa ei ole ilmennyt. Säännösten säilyttämistä en-
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nallaan asuntoluotoissa puoltaa myös se, että direktiivin säännösten laajentaminen asuntoluottoihin saattaisi heikentää luotonantajien edellytyksiä tarjota kiinteäkorkoisia asuntoluottoja ja sellaisia asuntoluottoja, joissa koronmääräytymisjakso on pidempi, mikä
olisi kuluttajienkin kannalta epäedullista, koska tällaiset luotot tarjoavat kuluttajalle
mahdollisuuden ennakoida omaa taloudenpitoa pidemmäksi aikaa.
Luotonantajan oikeus lakkauttaa kuluttajan oikeus käyttää jatkuvaa luottoa
Kuluttajansuojalain 7 lukuun ehdotetaan lisättäväksi säännös luotonantajan oikeudesta
lakkauttaa kuluttajan oikeus käyttää jatkuvaa luottoa. Oikeudesta ja sen käyttämisen
perusteista on sovittava luottosopimuksessa. Direktiivin mukaan lakkauttaminen on
mahdollista objektiivisesti perustelluista syistä, mutta kansallisesti ilmaisua ehdotetaan
täsmennettäväksi siten, että lakkauttamissyyn on oltava hyvän luotonantotavan mukainen. Pääsäännön mukaan lakkauttamisesta olisi ilmoitettava kuluttajalle pysyvällä tavalla etukäteen, mutta tietyin edellytyksin ilmoitus voitaisiin tehdä myös välittömästi lakkauttamisen jälkeen.
4.3 Luotonantajien rekisteröinti
Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä. Laissa
asetettaisiin rekisteröitymisvelvollisuus sellaisille kuluttajansuojalain 7 luvussa tarkoitettuja luottoja tarjoaville luotonantajille, jotka eivät nykyisin kuulu Finanssivalvonnan
valvonnan piiriin. Luotonantajien rekisteröinnin tavoitteena on varmistaa luotonantajien
luotettavuus ja ammattipätevyys. Samalla pyritään helpottamaan luotonantajiin kohdistuvaa valvontaa ja yhteydenpitoa sekä ehkäisemään luottotoiminnan käyttämistä rikollisiin tarkoitusperiin, kuten rahanpesuun.
Luotonantajien luotettavuuden ja ammattipätevyyden varmistamiseksi rekisteröinnille
asetettaisiin määrätyt edellytykset. On tarpeen korostaa, että rekisteröintimenettelyyn ei
liity tarkoituksenmukaisuusharkintaa, vaan jokainen rekisteröinnin edellytykset täyttävä
elinkeinonharjoittaja olisi merkittävä luotonantajarekisteriin.
Rekisteröintivaatimus koskisi käytännössä esimerkiksi pikaluottoyrityksiä, rahoitusyhtiöitä sekä etämyyntiyritysten yhteydessä toimivia luotonantajia. Ehdotuksen mukaan
rekisteröitymisvaatimuksen ulkopuolelle rajattaisiin sellaiset elinkeinonharjoittajat, jotka tarjoavat kuluttajaluottoja vain myymiensä kulutushyödykkeiden oston rahoittamiseksi. Tällaisten luottojen myöntämisessä ei ole ilmennyt sen tyyppisiä ongelmia, joiden
vuoksi nyt ehdotettava elinkeino-oikeudellinen sääntely olisi tarpeen. Rajausta puoltaa
myös se, että ilman sitä rekisteristä tulisi hyvin laaja vaatien rekisteriviranomaiselta
suuria resursseja.
Rekisteri- ja valvontaviranomaisina voivat tulla kyseeseen lähinnä Finanssivalvonta,
Kuluttajavirasto ja aluehallintovirastot. Finanssivalvonnan valvottavia ovat nykyisin
esimerkiksi luottolaitokset, sijoituspalveluyritykset sekä uuden maksupalveludirektiivin
myötä maksulaitokset, joten sillä olisi kiistatta hyvät valmiudet huolehtia myös muiden
luotonantajien rekisteröinnistä ja valvonnasta. Toisaalta Finanssivalvonnan valvontateh-
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tävät kytkeytyvät keskeisesti finanssimarkkinoiden vakaudesta huolehtimiseen, kun taas
nyt ehdotettua luotonantajarekisteriä pidetään tarpeellisena enemmänkin kuluttajansuojaan liittyvistä syistä.
Myös Kuluttajavirasto voisi tulla kyseeseen rekisteriviranomaisena, koska se on keskeinen kulutusluottoja koskevien kuluttajansuojalain säännösten noudattamista valvova
viranomainen. Myös Kuluttajavirastolla on kokemusta rekisteriviranomaisena toimimisesta, sillä se ylläpitää valmismatkaliikerekisteriä.
Sopivimpana luotonantajien elinkeino-oikeudellisena valvontaviranomaisena pidetään
kuitenkin aluehallintovirastoa. Tämä johtuu ennen kaikkea siitä, että aluehallintovirastoille kuuluu jo nykyisin useita elinkeino-oikeudelliseen valvontaan liittyviä tehtäviä, ja
kuluttajansuojalain 7 luvun noudattamista valvovana viranomaisena aluehallintovirastolla on entuudestaan myös sellaista erityisosaamista, jota luottotoimintaan kohdistuva
valvonta edellyttää.
Mahdollisimman yhdenmukaisen rekisteröintikäytännön takaamiseksi pidetään parhaana vaihtoehtona sitä, että rekisteröintiasioiden käsittely keskitetään ainoastaan yhdelle
aluehallintovirastolle. Aluehallintovirastoista luontevimmin tähän tehtävään soveltuisi
Etelä-Suomen aluehallintovirasto, koska se valvoo jo nykyisin ainoana aluehallintovirastona vastaavantyyppisten alojen toimijoita, kuten panttilainauslaitoksia ja perintätoimistoja.
4.4 Muut ehdotukset
Osamaksukauppa
Kuluttajansuojalain 7 luvun säätämisen myötä laki osamaksukaupasta on menettänyt
suurelta osin merkityksensä elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksukaupassa. Osamaksukauppalaki sisältää useita viittauksia kuluttajansuojalakiin siten, että
joissakin tapauksissa kuluttajansuojalaki on rinnakkainen ja joissakin tapauksissa ensisijainen suhteessa osamaksukauppalakiin. Selkeyssyistä pidetään aiheellisena, että kaikki
elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välistä osamaksukauppaa koskevat säännökset ovat
samassa paikassa eli kuluttajansuojalain 7 luvussa ja että samalla rajataan kuluttajan ja
elinkeinonharjoittajan välinen osamaksukauppa kokonaan osamaksukauppalain soveltamisalan ulkopuolelle.
Osamaksukauppalain uudistustarpeet olisi syytä selvittää myös laajemmin. Kulutusluottodirektiivin lyhyestä täytäntöönpanoajasta johtuen laajamittaisempien uudistusten tekemistä osamaksukauppalakiin ei kuitenkaan pidetty tässä yhteydessä mahdollisena.
Luoton eräännyttäminen
Voimassa olevan kuluttajansuojalain 7 luvun mukaan luotonantaja voi käyttää luottosopimuksessa sovittua oikeutta eräännyttää koko luotto maksettavaksi, ottaa myyty tavara
takaisin tai saattaa voimaan muu erityinen seuraamus kuluttajan maksuviivästyksen
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johdosta vain tietyin edellytyksin. Ensinnäkin maksun on oltava viivästynyt vähintään
kuukauden, ja sen on oltava edelleen suorittamatta. Lisäksi kertaluotossa viivästyneen
määrän on oltava vähintään 10 prosenttia, tai, jos viivästyneeseen määrään sisältyy useampi kuin yksi maksuerä, viivästyneen määrän on oltava vähintään viisi prosenttia alkuperäisestä luottomäärästä tai hyödykesidonnaisessa luotossa luottohinnasta taikka
kyse on luotonantajan koko jäännössaatavasta.
Ehdotuksen mukaan sääntelyä luoton eräännyttämisestä maksuviivästystilanteissa täydennettäisiin siten, että luotonantajalla olisi edellä mainittujen prosenttirajojen estämättä
oikeus eräännyttää luotto tai saattaa muu sovittu seuraamus voimaan, jos maksu on viivästynyt vähintään kuusi kuukautta ja se on olennaisissa määrin edelleen suorittamatta.
Uudistus on tarpeellinen, koska voimassa olevan säännöksen prosenttirajat johtavat nykyisenkaltaisissa suurissa ja pitkäaikaisissa asuntoluotoissa luotonantajan kannalta kohtuuttomaan pitkään odotusaikaan ja myös kuluttajan sekä takauksen tai vierasvelkapantin antajan kannalta epäedulliseen perinnän hidastumiseen.
Pantin omistajan edun huomioiminen panttia myytäessä
Kauppakaaren panttia koskevaan 10 lukuun ehdotetaan lisättäväksi säännös, jonka mukaan panttia myytäessä on otettava huomioon myös pantin omistajan etu. Säännös vastaisi asiallisesti nykyistä oikeustilaa, koska velvollisuus pantin omistajan edun huomioon ottamisesta seuraa jo nykyisin myyntilaista (laki elinkeinonharjoittajan oikeudesta
myydä noutamatta jäänyt esine). Asian tärkeyden vuoksi on kuitenkin perusteltua säätää
asiasta nimenomaisesti kauppakaaressa.
Kuluttajansuojalain rangaistussäännökset
Kuluttajansuojalain 11 luvun rangaistussäännökset ehdotetaan kumottaviksi, koska niiden käyttö on jäänyt hyvin vähäiseksi. Käytännössä lainvastaisuuksiin on puututtu kielloin, joita on tehostettu uhkasakoilla, mikä onkin paljon tehokkaampi keino puuttua
epäasianmukaiseen toimintaan kuin pieniin sakkorangaistuksiin johtavat rangaistussäännökset. Lisäksi rikoslain 30 luvun säännökset elinkeinorikoksista säilyisivät asiallisesti ennallaan, eli lainvastaiseen toimintaan voidaan myös jatkossa puuttua markkinointi- ja kuluttajaluottorikoksia koskevien rikoslain säännösten nojalla.
4.5 Direktiivin säännökset, jotka eivät edellytä muutoksia lainsäädäntöön
Direktiivin 2 artiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltiot voivat tietyin edellytyksin säätää,
että direktiivin säännöksiä ei sovelleta ollenkaan tai vain osaa sen säännöksistä sovelletaan luotto-osuuskuntien (credit union) tarjoamiin luottoihin. Suomessa tällaisia organisaatioita muistuttavia organisaatioita ovat lähinnä yritysten ja muiden yhteisöjen huoltokonttorit tai henkilöstökassat. Koska näiden harjoittamassa luottotoiminnassa on pikemminkin kyse työnantajan henkilöstölleen tarjoamasta sosiaalisesta edusta kuin varsinaisesta elinkeinotoiminnasta, organisaatiot rajautuvat ilman eri toimenpiteitä kulutta-
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jansuojalain 7 luvun soveltamisalan ulkopuolelle, eikä erillisiä säännöksiä kohdan täytäntöön panemiseksi näin ollen tarvita.
Direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle on 2 artiklan 2 kohdan e alakohdan mukaan
rajattu luottosopimukset, jotka myönnetään tilinylitysmahdollisuutena ja joiden mukainen luotto on maksettava takaisin kuukauden kuluessa. Kuitenkin 6 artiklan 5 kohdan
mukaan näissäkin on sovellettava vähintään 6 artiklan 4 kohdan ensimmäisen virkkeen
vaatimuksia puhelinviestinnässä annettavista tiedoista. Koska Suomi ehdotuksen mukaan soveltaa direktiiviin perustuvia säännöksiä myös tällaisiin luottoihin, kohdan täytäntöönpano ei edellytä erityisiä toimenpiteitä.
Direktiivin 9 artiklan mukaan kunkin jäsenvaltion on varmistettava, että muiden jäsenvaltioiden luotonantajilla on rajat ylittävien luottojen yhteydessä pääsy kyseisessä jäsenvaltiossa käytettyihin tietokantoihin kuluttajien luottokelpoisuuden arvioimiseksi.
Pääsyn edellytysten on oltava syrjimättömiä. Luottotietorekisteriä ylläpitävältä Suomen
Asiakastieto Oy:ltä saadun tiedon mukaan sillä ei ole käytössä ulkomaisia luotonantajia
syrjiviä ehtoja, eikä muutoksia lainsäädäntöön siten tarvita.
Direktiivin 15 artiklan 1 kohdassa säädetään, että jos kuluttaja on käyttänyt yhteisön
oikeuteen perustuvaa oikeuttaan peruuttaa tavaroiden toimittamista tai palveluiden suorittamista koskeva sopimus, liitännäinen luottosopimus ei enää sido häntä. Kuluttajansuojalain koti- ja etämyyntiä koskevan 6 luvun 24 §:ssä säädetään jo nykyisin, että jos
kuluttajalle on koti- tai etämyynnissä tehtävää sopimusta varten myönnetty luottoa, jonka antajana on myyjä tai palveluksen suorittaja taikka muu luotonantaja myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun kuluttajien luotottamista
koskevan järjestelyn perusteella, luottosopimus peruuntuu kuluttajan peruuttaessa kotitai etämyynnissä tehdyn sopimuksen. Luottosopimus peruuntuu vastaavasti, jos sopimus
raukeaa tiedonantovelvollisuuden laiminlyönnin johdosta. Vastaavankaltainen säännös
sisältyy aikaosuusasuntoja koskevaan kuluttajansuojalain 10 luvun 12 §:ään. Tämän
vuoksi kohdan täytäntöön panemiseksi ei tarvita uusia säännöksiä.
Direktiivin 20 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että luotonantajia valvoo jokin rahoituslaitoksista riippumaton laitos tai viranomainen tai että luotonantajien
toimintaa säännellään. Jo nykyisin luotonantajia valvovat kuluttaja-asiamies, Kuluttajavirasto sekä piirihallintoviranomaisina lääninhallitukset. Myös Finanssivalvonta valvoo
luotonantajia silloin, kun kyse on luottolaitoksesta tai muusta sen valvottavaksi säädetystä tahosta. Suomen järjestelmä täyttää siten artiklassa edellytetyt vaatimukset, eikä
lainsäädäntöä olisi direktiivin asianmukaiseksi täytäntöön panemiseksi välttämätöntä
muuttaa. Kansallisten luottomarkkinoiden kehittymisen johdosta esityksessä kuitenkin
ehdotetaan, että eräille luotonantajille asetettaisiin velvollisuus rekisteröityä.
Direktiivin 22 artiklan 3 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on huolehdittava siitä, että niiden kulutusluottodirektiivin täytäntöön panemiseksi antamia säännöksiä ei voida kiertää
siten, että sopimukselle annetaan erityinen muoto, erityisesti yhdistämällä kulutusluottodirektiivin soveltamisalaan kuuluvia luoton nostoja tai luottosopimuksia luottosopimuksiin, joiden luonne tai tarkoitus tekisi mahdolliseksi välttää kulutusluottodirektiivin
soveltaminen. Koska ehdotuksen mukaan direktiivin säännöksiä sovellettaisiin lähtökohtaisesti myös muihin kuluttajaluottoihin kuin direktiivin soveltamisalaan kuuluviin
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luottoihin, eli kuluttajaluottoja koskevan 7 luvun soveltamisala olisi hyvin laaja, varsinaisia säännöksiä kohdan täytäntöön panemiseksi ei tarvita.
Direktiivin 22 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava tarpeelliset
toimenpiteet varmistaakseen, että kuluttajat eivät jää ilman kulutusluottodirektiivin mukaista suojaa siitä syystä, että luottosopimukseen sovellettavaksi laiksi valitaan kolmannen maan lainsäädäntö, jos luottosopimuksella on läheinen yhteys yhden tai useamman
jäsenvaltion alueeseen. Kulutusluottodirektiivin antamisen jälkeen voimaan tulleen,
sopimusvelvoitteisiin sovellettavasta laista annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston
asetuksen 593/2008 (niin sanottu Rooma I –asetus) johdosta kohta ei edellytä täytäntöönpanotoimia. Kyseisen asetuksen 3 artiklan 4 kohdassa säädetään, että jos kaikki
muut lakiviittauksen ajankohtana tilanteeseen liittyvät seikat liittyvät yhteen tai useampaan jäsenvaltioon, se, että osapuolet valitsevat sovellettavaksi laiksi muun kuin jonkin
jäsenvaltion lain, ei rajoita yhteisön oikeuden sellaisten säännösten, joista ei voida sopimuksin poiketa, soveltamista soveltuvissa tapauksissa sellaisina kuin ne on pantu täytäntöön tuomioistuinjäsenvaltiossa.
5. Esityksen vaikutukset
5.1 Valtiontaloudelliset vaikutukset ja vaikutukset viranomaisten toimintaan
Esityksellä on vähäisiä vaikutuksia valtiontalouteen, sillä Etelä-Suomen aluehallintovirastoon tulisi perustaa luotonantajarekisteri. Laki tulee lisäämään jossain määrin myös
muulla tavoin Etelä-Suomen aluehallintoviraston tehtäviä, sillä sen valvontaan tulee
arvion mukaan hieman yli sata luotonantajaa. Uusien valvontatehtävien arvioidaan edellyttävän noin 1 henkilötyövuoden panosta. Aluehallintoviraston on myös koulutettava
henkilöstönsä uusien tehtävien hoitamiseen. Luotonantajien rekisteröinti-ilmoitusten
käsittelystä ei sen sijaan aiheudu Etelä-Suomen aluehallintovirastolle lisäkustannuksia,
koska niistä aiheutuvat kustannukset perittäisiin toimenpidemaksuina rekisteröintiä hakevilta luotonantajilta.
Toisaalta luotonantajien rekisteröitymisvaatimus tulee osaltaan helpottamaan Kuluttajaviraston, aluehallintovirastojen ja muiden kuluttajaluottojen tarjontaa valvovien viranomaisten valvontatyötä, sillä jatkossa niiden saatavissa olisi luotettavat ja kattavat tiedot
toimintaa harjoittavista yrityksistä ja niiden yhteystiedoista.
Ehdotetut uudistukset kuluttajansuojalain 7 lukuun ja siihen liittyviin lakeihin tulevat
aluksi aiheuttamaan valvontaviranomaisille lisätehtäviä, sillä valvontaviranomaisten on
muun muassa päivitettävä kuluttajaluottoja koskevat ohjeet sekä neuvottava luotonantajia ja kuluttajia uusien säännösten sisällöstä. Markkinoinnin, ennakkotietojen ja sopimusehtojen lainmukaisuuden valvonta ei lisää valvontaviranomaisten tehtäviä, mutta
aiheuttaa tarpeen kohdentaa valvontatoimia muutosten voimaan tullessa luotonantajien
käytäntöihin. Koska luotot ovat olleet viranomaisten, erityisesti kuluttaja-asiamiehen
erityisen huomion kohteena jo nykyisin, luotonantoon kohdistuvien valvontatoimien
lisääminen entisestään saattaa johtaa siihen, että mahdollisuudet valvoa muita sektoreita
ovat entistä rajallisemmat. Toisaalta esimerkiksi hyvää luotonantotapaa koskevan ni-
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menomaisen säännöksen myötä puuttumisen luottomarkkinoilla havaittuihin epäkohtiin
arvioidaan helpottuvan.
5.2 Vaikutukset kuluttajien ja luotonantajien asemaan
Nykyistä yhtenäisemmät kuluttajaluottoja koskevat säännökset Euroopan talousalueella
ovat omiaan helpottamaan luotonantajien mahdollisuuksia tarjota luottoja rajan yli ja
vastaavasti parantamaan kuluttajien mahdollisuuksia hakea luottoa muusta kuin kotimaastaan.
Nykyistä laajemmat tiedonantovelvoitteet aiheuttavat luotonantajille kustannuksia, koska niiden on koulutettava henkilökuntaansa, päivitettävä markkinointiaineistonsa ja sopimuslomakkeensa sekä otettava käyttöön ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomake. Finanssialan Keskusliitto ry:n mukaan uudet tiedonantovelvoitteet sekä muutokset todellisen vuosikoron laskemisessa edellyttävät myös järjestelmäteknisiä muutoksia.
”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen käyttöönotto helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia vertailla erilaisia luottoja keskenään. Myös hyvää luotonantotapaa koskeva säännös parantaa kuluttajien asemaa, sillä hyvään luotonantotapaan kuuluvan selittämisvelvollisuuden ansiosta kuluttajilla on paremmat mahdollisuudet arvioida luottoon liittyviä taloudellisia riskejä sekä valita itselleen sopivin luotto.
Luotonantajan velvollisuus antaa maksuviivästystilanteissa tiedot maksuvaikeuksien
syntymisen tai syvenemisen estämiseksi ja maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi
madaltanee kuluttajien kynnystä ottaa maksuvaikeustilanteessa yhteyttä luotonantajaan
ja sopia maksujärjestelyistä, mikä voi ehkäistä maksuvaikeuksien pahenemista.
Luottokelpoisuuden arvioimista koskevan velvollisuuden oletetaan aiheuttavan kustannuksia niille luotonantajille, jotka eivät jo nykyisin tarkista lainaa hakevan kuluttajan
luottotietoja sekä muulla tavoin selvitä hänen kykyään täyttää luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Sen sijaan luottolaitosten kannalta uudistus ei ole kovin merkittävä,
sillä Finanssivalvonta edellyttää luottoriskien hallintaan liittyvistä syistä jo nykyisin,
että luottolaitokset selvittävät seikkaperäisesti luotonhakijan kyvyn vastata sitoumuksistaan.
Peruuttamisoikeuden laajentuminen muissa kuin asuntoluotoissa tilanteisiin, joissa luottosopimus on tehty luotonantajan konttorissa, parantaa kuluttajansuojaa. Luotonantajiin
laajennuksen arvioidaan vaikuttavan vain vähän, koska oletettavaa on, ettei peruuttamisoikeuden käyttö tule olemaan kovin yleistä, ja lisäksi on huomattava, että kuluttajalla on jo nykyisin oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti takaisin. Sen sijaan peruuttamistilanteissa perittävän korvauksen määräytymistä koskevan muutoksen arvioidaan vaikuttavan sellaisten kulutusluottodirektiivin soveltamisalaan kuuluvien luottojen hinnoittelurakenteeseen, joista ei nykyisin peritä nimenomaisesti korkoa, vaan esimerkiksi toimitus- ja käsittelykuluja.
Ennenaikaista takaisinmaksuoikeutta koskevan säännöksen muuttaminen selkiyttää oikeustilaa, sillä aiemmin on ollut epäselvää, koskeeko kuluttajan oikeus maksaa luotto
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ennenaikaisesti takaisin myös luoton osittaista ennenaikaista takaisinmaksua. Vaikka
luotonantajan oikeutta saada korvausta luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta ehdotetaankin perinteisten kulutusluottojen osalta rajoitettavaksi, muutoksella ei arvioida olevan suurta käytännön merkitystä, sillä näissä luotoissa käytetään harvoin pitkiä koronmääräytymisjaksoja.
Luoton eräännyttämistä koskevan säännöksen muuttaminen saattaa joissakin tapauksissa nopeuttaa luottojen eräännyttämistä kokonaisuudessaan ja siten nopeuttaa luoton etenemistä perintään. Käytännössä kyse olisi näissä tapauksissa muutamasta kuukaudesta.
Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä edellyttäisi lain soveltamisalan piiriin kuuluvilta luotonantajilta rekisteröitymistä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle. Näille luotonantajille aiheutuisi kustannuksia muun muassa rekisteröinti-ilmoituksen tekemisestä.
Rekisteröintivaatimus voi vaikeuttaa luottomarkkinoille pääsyä, sillä jos luotonantaja ei
täytä rekisteröinnin edellytyksiä, tällä ei ole oikeutta tarjota kuluttajansuojalain 7 luvussa tarkoitettuja kuluttajaluottoja. Koska rekisteröitymisvaatimus koskisi myös jo alalla
toimivia luotonantajia, on mahdollista, että jotkut alalla nykyisin toimivat luotonantajat
joutuisivat lopettamaan toimintansa. Toisaalta luotonantajien rekisteröitymisvaatimuksen oletetaan lisäävän luottamusta luottomarkkinoihin ja samalla parantavan kuluttajien
asemaa, kun vilpillisten toimijoiden pääsyä luottomarkkinoille vaikeutetaan. Rekisteröintiä koskevalla uudistuksella arvioidaan olevan suotuisia vaikutuksia myös rikoksentorjuntaan.
Panttilainauslaitoksista annettuun lakiin tehtävillä tarkistuksilla on vain vähäisiä vaikutuksia panttilainauslaitoksiin, sillä tarkistukset ovat luonteeltaan joko teknisiä tai ne
vastaavat käytäntöjä, joita valtaosa panttilainauslaitoksista jo nykyisin noudattaa.
6. Asian valmistelu
Oikeusministeriö asetti 2 päivänä lokakuuta 2008 työryhmän, jonka tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus kulutusluottodirektiivin täytäntöön panemiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä. Työryhmän tehtävänä oli myös selvittää
ja tarvittaessa valmistella säännösehdotukset siitä, miten voidaan tarkoituksenmukaisimmin edistää vastuullisia menettelytapoja luotonannossa ja luottosuhteen kuluessa,
sekä olisiko ja missä laajuudessa kulutusluottojen tarjoaminen perusteltua säätää rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi. Lisäksi työryhmän tuli selvittää luoton eräännyttämistä koskevien säännösten toimivuus muuttuneilla luottomarkkinoilla. Työryhmässä
olivat edustettuina oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, työ- ja elinkeinoministeriö,
Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies, Finanssivalvonta, Finanssialan Keskusliitto ry,
Suomen Asiakkuusmarkkinointiliitto ry, Suomen Kaupan Liitto ry ja Suomen Kuluttajaliitto ry.
Työnsä aikana työryhmä kuuli Etelä-Suomen lääninhallitusta, Katakombista Elämään
Kansanliike ry:tä, Suomen Panttilainauslaitosten Yhdistys ry:tä, Suomen Pienlainayhdistys ry:tä, Takuu-Säätiötä ja Velkaneuvonta ry:tä. Työryhmän mietintö valmistui 19
päivänä marraskuuta 2009.
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7. Riippuvuus muista esityksistä
Kuten 3.1 jaksossa todetaan, eduskunnan käsiteltäväksi on annettu hallituksen esitys
maksupalvelulaiksi ja eräiksi siihen liittyviksi laeiksi (HE 169/2009 vp). Kyseisessä
esityksessä ehdotetaan muutettavaksi kuluttajansuojalain 7 luvun säännöstä, joka koskee
kuluttajan vastuuta luottokortin tai muun jatkuvan luoton käyttöön oikeuttavan tunnisteen oikeudettomasta käytöstä. Jos kyseiseen esitykseen tulee muutoksia, ne on huomioitava tämän esityksen käsittelyssä.
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT
1. Lakiehdotusten perustelut
1.1 Kuluttajansuojalaki
6 a luku. Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyynti
12 §. Peruuttamisoikeus. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevaa lakia.
Pykälän 2 momentti vastaa muutoin asiasisällöltään voimassa olevaa lakia, mutta momenttiin lisättäisiin maininta siitä, että toisin kuin muihin kuluttajaluottoihin, luvun
säännöksiä peruuttamisoikeudesta sovellettaisiin panttilainoihin. Lisäys on tarpeen,
koska panttilainat ehdotetaan rajattavaksi kokonaan kuluttajansuojalain 7 luvun ulkopuolelle, jolloin myöskään 7 luvun säännökset peruuttamisoikeudesta eivät enää koske
näitä luottoja. Vaikka panttilainoja ei käytännössä tarjota etämyyntinä, rahoituspalvelujen etämyyntidirektiivin 2002/65/EY johdosta peruuttamisoikeudesta on säädettävä
myös niiden osalta.

7 luku. Kuluttajaluotot
Luvun otsikkoa on muutettu kuvaamaan paremmin sitä, että luvun säännökset koskevat
lähtökohtaisesti kaikkia kuluttajille tarjottavia luottoja. Voimassa olevan 7 luvun otsikko ”kulutusluotot” on omiaan antamaan harhaanjohtavan kuvan siitä, että luvun säännökset eivät koskisi esimerkiksi asuntoluottoja.

Yleiset säännökset
1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentti sisältää kuluttajaluoton määritelmän, joka vastaa voimassa olevan 7 luvun 1 §:n 1 momenttia. Säännöksellä pannaan täytäntöön direktiivin 3 artiklan b ja c kohta.
Kuten nykyisin, maksunlykkäyksellä tarkoitetaan kuluttajalle sopimuksen mukaan annettua oikeutta maksaa hyödykkeen hinta joko osittain tai kokonaan sen jälkeen, kun
tavara on luovutettu tai palvelus suoritettu. Maksunlykkäys ei kuitenkaan aina merkitse
luoton antamista. Sekä kulutustavaran kaupassa että varsinkin kuluttajapalveluksissa
kuluttajalla on usein mahdollisuus maksaa hinta lyhyehkön määräajan kuluessa laskua
vastaan. Tällaista laskutuskäytäntöä ei pidetä momentissa tarkoitettuna kuluttajaluottona, jos laskutus- ja maksuaika on alalla tavanomainen. Korkolain (633/1982) 6 §:n mukaan kuluttajalla on yleensä kuukauden pituinen maksuaika laskun lähettämisestä, jos
eräpäivästä ei ole sovittu.
Pykälän 2 momentti vastaa asiallisesti voimassa olevan 7 luvun 3 §:n 1 momentin 2
kohtaa, mutta säännökseen on tehty lainsäädännön muuttumisesta johtuvia teknisiä tarkistuksia. Ehdotuksen mukaan kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä sovellettaisiin
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vuokra- tai leasingsopimuksiin, joiden ehtojen mukaan tavaran käteishinta ja luottokustannukset tulevat suoritetuiksi vuokrakaudella tai joiden ehtojen mukaan kuluttaja voi
muutoin tulla tavaran omistajaksi sopimuksen päättyessä. Luvun säännöksiä siis sovellettaisiin viimeksi mainitun nojalla silloin, kun kuluttajalla on suoraan sopimusehtojen
nojalla velvollisuus lunastaa tavara omakseen sopimuskauden päättyessä tai kun luotonantajalla on sopimusehtojen mukaan oikeus yksipuolisesti päättää kuluttajan tällaisesta velvollisuudesta. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 2 artiklan 2 kohdan d
alakohta.
Pykälän 3 momentissa säädetään soveltamisalaa koskevista poikkeuksista. Direktiivi ei
estä säätämästä kansallisten säännösten soveltamisalaa laajemmaksi kuin direktiivin
soveltamisala on, ja ehdotuksen mukaan luvun soveltamisala olisikin direktiivin soveltamisalaa laajempi. Direktiivin soveltamisalaan eivät kuulu esimerkiksi luottosopimukset, joiden vakuutena on kiinnitys kiinteään omaisuuteen, asuntoluotot, alle 200 euron
tai yli 75 000 euron luotot, koroltaan tai muilta ehdoiltaan edulliset opintolainat, mutta
ehdotuksen mukaan luvun säännöksiä sovellettaisiin myös näihin luottoihin eräin jäljempänä selvitettävin poikkeuksin. Syitä direktiiviä laajempaan soveltamisalaan selvitetään yleisperustelujen 4.2 jaksossa.
Momentin 1 kohdan mukaan kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä ei sovelleta kuluttajaluottoon, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja. Edellytyksenä on siis, että luotto on
täysin maksuton kuluttajalle. Rajaus perustuu direktiivin 2 artiklan 2 kohdan f alakohtaan. Käytännössä säännöksessä tarkoitettuja luottoja ovat esimerkiksi elintarvikkeiden
ostaminen tiliin, jonka koko saldo maksetaan kerran tai kaksi kertaa kuukaudessa ja
josta ei peritä maksuja kuluttajalta.
Momentin 2 kohdan mukaan säännösten soveltamisalan ulkopuolelle rajataan myös
sellaiseen sopimukseen perustuvat luotot, jonka mukaan kuluttajalla on oikeus maksaa
jatkuvasti toimitettavan hyödykkeen hinta maksuerissä sopimuksen voimassaoloaikana.
Kohta vastaa voimassa olevan 7 luvun 1 §:n 2 momenttia ja direktiivin 3 artiklan c kohtaa, ja siinä tarkoitettuja sopimuksia ovat esimerkiksi veden ja sähkön jatkuvaa toimittamista koskevat sopimukset.
Momentin 3 kohdan mukaan luvun soveltamisalan ulkopuolelle rajataan panttilainauslaitosten myöntämät luotot. Rajaus perustuu direktiivin 2 artiklan 2 kohdan k alakohtaan. Siltä osin kuin kuluttajasopimusoikeudellista sääntelyä pidetään panttilainoissa
tarpeellisena, sääntely sisällytetään 3. lakiehdotuksen mukaisesti kokonaisuudessaan
panttilainauslaitoksista annettuun lakiin.
Momentin 4 kohdan mukaan luvun säännösten soveltamisalan ulkopuolelle rajataan
myös sosiaalisesta luototuksesta annetun lain nojalla myönnettävät luotot, koska näistä
luotoista on erityissäännöksiä sosiaalisesta luototuksesta annetussa laissa. Soveltamisalarajaus perustuu direktiivin 2 artiklan 2 kohdan l alakohtaan. Sen sijaan esimerkiksi opintolainoihin sovellettaisiin ehdotuksen mukaan 7 luvun säännöksiä, jollei opintotukilaista erityislainsäädäntönä muuta johdu. Erityislainsäädännön säilyttäminen on
mahdollista, koska opintolainat eivät kuulu edellä todetuin tavoin direktiivin soveltamisalaan.
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2 §. Säännösten soveltamisen rajoitukset käyttelytileihin liittyvissä luotoissa sekä maksujärjestelysopimuksissa. Pykälän 1 momentissa säädetään soveltamisrajoituksista silloin, kun kyse on käyttelytiliin liittyvästä kuluttajaluotosta, jota koskevien sopimusehtojen mukaan luottoaika on enintään kolme kuukautta tai luotto on maksettava takaisin
vaadittaessa eli ilman irtisanomisaikaa. Momentissa mainittuja luottoja ei ainakaan nykyisin ole tarjolla Suomessa, mutta säännöksen ottaminen lakiin on tarpeen direktiivin 2
artiklan 3 kohdan täytäntöön panemiseksi.
Pykälän 2 momentissa säädetään soveltamisrajoituksista sellaisten kuluttajaluottojen
osalta, jotka luotonantaja myöntää hyväksymällä hiljaisesti käyttelytilin saldon tai luottorajan ylityksen. Kyse on siis tilanteista, joissa kuluttaja on rikkonut käyttelytilisopimusta, mutta kuluttaja tästä huolimatta saa käyttelytilin saldon tai luottorajan ylittävän
summan käyttöönsä. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 2 artiklan 4 kohta.
Pykälän 3 momentissa säädetään soveltamisalarajoituksista eräissä maksujärjestelysopimuksissa. Näihin luottoihin sovelletaan 8–11 §:ssä säädettyjen tiedonantovelvoitteiden sijasta erityisiä luottotyyppejä koskevia kevennettyjä tiedonantovelvoitteita eli ehdotuksen 41–44 §:ää. Viimeksi mainittujen pykälien soveltamisesta maksujärjestelysopimuksiin mainitaan kyseisissä pykälissä erikseen.
Momentissa tarkoitetuista maksujärjestelysopimuksista voidaan mainita esimerkkinä
sellainen usean vanhan luoton järjestelemiseksi tehty uusi luottosopimus, joka ei ole
ehdoiltaan kuluttajan kannalta epäedullisempi kuin aiemmat luottosopimukset ja jonka
tarkoituksena on todennäköisesti välttää sopimuksen noudattamatta jättämistä koskeva
tuomioistuinmenettely. Selvyyden vuoksi on syytä mainita, että momentti ei koske tapauksia, joissa sovitaan esimerkiksi ainoastaan luoton maksamisen lykkäyksestä ilman,
että kuluttajan kanssa tehdään uutta luottosopimusta, koska luvun tiedonantovelvoitteet
eivät ylipäätään koske tällaisia tapauksia. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 2
artiklan 6 kohta.
3 §. Säännösten soveltamisen rajoitukset eräissä muissa tapauksissa. Pykälässä säädetään eräiden kuluttajaluottosäännösten soveltamisalan rajoituksista. Ehdotetun 1 momentin ensimmäisen virkkeen mukainen soveltamisalarajaus koskee kuluttajaluottoja,
joissa luottoaika on enintään kolme kuukautta. Toisin kuin nykyisin, rajauksen soveltamisen edellytyksenä on lisäksi, että luotosta ei peritä korkoa ja että siitä perittävät luottokustannukset eivät ylitä todelliseksi vuosikoroksi muunnettuna korkolain 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun koron määrää. Rajaus perustuu direktiivin 2 artiklan 2 kohdan f
alakohtaan, jonka mukaan direktiiviä ei sovelleta sellaisiin luottosopimuksiin, joiden
nojalla luotto on maksettava takaisin kolmen kuukauden kuluessa ja joissa edellytetään
vain vähäisten maksujen suorittamista. Koska on tärkeää, että luotonantaja tietää etukäteen varmuudella, sovelletaanko luvun säännöksiä hänen tarjoamiinsa lyhytaikaisiin
luottoihin, pidetään aiheellisena täsmentää kansallisessa säännöksessä edellä esitetyin
tavoin se, missä tapauksissa perittäviä kustannuksia pidetään vähäisinä.
Kuten voimassa olevan lain 7 luvun 4 §:ssä, rajaus koskisi kertaluotoissa tiedonantovelvoitteita ja sopimuksen tekemistä koskevia säännöksiä, ja jatkuvissa luotoissa vain tiedonantovelvoitteita.
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Pykälän 2 momentin ensimmäinen virke vastaa lain 7 luvun 4 §:n 1 momentin viimeistä
virkettä, sellaisena kuin sitä on ehdotettu muutettavaksi HE:ssä 64/2009 vp.
Momentin toisessa virkkeessä säädetään asuntoluottoja koskevista poikkeuksista. Kuluttajalla ei olisi oikeutta peruuttaa tällaista luottoa koskevaa sopimusta. Poikkeuksen
muodostaisivat tapaukset, joissa luottoa tarjotaan koti- tai etämyyntinä, jolloin kuluttajalla siis olisi oikeus peruuttaa myös asuntoluottoa koskeva sopimus. Kotimyyntiä koskeva poikkeus perustuu kotimyyntidirektiivin (neuvoston direktiivi muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia koskevasta kuluttajansuojasta;
85/577/ETY) 5 artiklan 1 kohtaan, ja etämyyntiä koskeva poikkeus rahoituspalvelujen
etämyyntidirektiivin (Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi kuluttajille tarkoitettujen rahoituspalvelujen etämyynnistä ja neuvoston direktiivin 90/619/ETY sekä direktiivien 97/7/EY ja 98/27/EY muuttamisesta) 6 artiklan 1 kohtaan, jota direktiiviä täytäntöön pantaessa (laki kuluttajansuojalain muuttamisesta; 29/2005) päätettiin soveltaa
myös asuntoluottoihin. Lain voimaantulon jälkeen ei ole tullut ilmi seikkoja, joiden
vuoksi peruuttamisoikeus olisi tarpeen poistaa, minkä vuoksi peruuttamisoikeus ehdotetaan säilytettäväksi myös asuntoluottojen etämyynnissä.
Myös luotonantajan oikeus periä korvausta luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta
määräytyisi asuntoluotoissa eri tavoin kuin muissa luotoissa, joten asuntoluottoihin sovellettaisiin 28 §:n sijasta 29 §:ää.
Pykälän 3 momentti vastaa voimassa olevan 7 luvun 4 §:n 2 momenttia.
4 §. Soveltamisalaa koskevia eräitä muita säännöksiä. Säännös vastaa voimassa olevan
7 luvun 3 §:n 2 momenttia, mutta tililuoton sijasta käytetään termiä jatkuva luotto.
5 §. Pakottavuus. Pykälän mukaan sopimusehto, joka poikkeaa 7 luvun säännöksistä
kuluttajan vahingoksi, on mitätön. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 22 artiklan
2 kohta.
6 §. Määritelmät. Pykälä sisältää luvun kannalta keskeisten käsitteiden määritelmät.
Pykälän 1 kohta sisältää jatkuvan luoton määritelmän, jolla korvattaisiin voimassa olevan 7 luvun 2 §:n 1 kohdan mukainen tililuoton määritelmä. Muutosta pidetään perusteltuna, koska nykyinen tililuoton käsite on ollut omiaan antamaan virheellisen kuvan
siitä, että luottoon liittyisi aina varsinainen tili. Uusi termi kuvaisikin voimassa olevaa
määritelmää paremmin luoton todellista käyttötapaa.
Jatkuvan luoton määritelmän piiriin kuuluisivat kaikki ne luotot, jotka nykyisin kuuluvat tililuoton määritelmän piiriin. Jatkuvia luottoja olisivat esimerkiksi yleis- ja erityisluottokorttiluotot, luotolliset tilit sekä muut luotot, joita kuluttaja voi luottorajan puitteissa käyttää jatkuvasti ilman luotonantajan erillistä luottopäätöstä. Direktiivi ei sisällä
vastaavaa määritelmää.
Pykälän 2 kohta puolestaan sisältää kertaluoton määritelmän, joka vastaa asiallisesti
voimassa olevan 7 luvun 2 §:n 2 kohtaa. Kertaluottoja olisivat kaikki muut luotot kuin
jatkuvat luotot. Direktiivi ei sisällä vastaavaa määritelmää.
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Pykälän 3 kohta sisältää hyödykesidonnaisen luoton määritelmän. Määritelmä vastaa
voimassa olevan 7 luvun 2 §:n 3 kohdan määritelmää. Se on laajempi kuin direktiivin 3
artiklan n kohdan sisältämä liitännäisen luottosopimuksen määritelmä kattaen paitsi
tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi myönnetyn luoton myös muun luoton, jonka
antajana on myyjä tai palveluksen suorittaja itse taikka muu elinkeinonharjoittaja myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun kuluttajien luotottamista koskevan järjestelyn perusteella. Hyödykesidonnaisia luottoja ovat siten
myös erityisluottokortit (tietyn liikkeen omat kortit) sekä niin sanotut yleisluottokortit
(Visa, MasterCard), kuten korkein oikeus on jo voimassa olevan säännöksen nojalla
katsonut ratkaisussaan KKO:2007:6.
Pykälän 4 kohta sisältää asuntoluoton määritelmän. Määritelmä ei perustu direktiiviin,
vaan kyse olisi puhtaasti kansallisesta sääntelystä.
Pykälän 5 kohdan sisältämä luottokustannusten määritelmä on voimassa olevaa määritelmää laajempi. Kohdalla pannaan täytäntöön direktiivin 3 artiklan g kohta.
Ehdotuksen mukaan luottokustannuksiin luetaan kaikki luottosuhteen johdosta kuluttajan maksettavaksi tulevat kustannukset. Näitä ovat korko, kulut ja muut maksut eli esimerkiksi mahdolliset palkkiot, luoton hakemisesta perittävät kulut, verot sekä maksut
luotonvälittäjille. Verojen osalta on kuitenkin huomattava, ettei Suomessa ole tällä hetkellä veroja, jotka tulisi sisällyttää kohdassa tarkoitettuihin luottokustannuksiin.
Uutta on, että luottokustannuksiin luetaan ehdotuksen mukaan myös luottosopimukseen
liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan
sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin. Kyse
voi olla siis joko siitä, että luoton saisi vain epäedullisemmin ehdoin ilman lisäpalvelua,
tai siitä, että sitä ei ylipäätään saisi ilman tarjottua lisäpalvelua. Tällaiset pakolliset vakuutukset ovat tavanomaisia esimerkiksi ajoneuvojen hankkimiseksi myönnettävissä
luotoissa.
Kuluttajan maksettavaksi tulevista kuluista ainoastaan notaarikulut ja asuntoluotoissa
vakuuden arvon turvaamiseksi vaadittujen vakuutusten kustannukset, kuten palovakuutusmaksut, jäävät ehdotuksen mukaan luottokustannusten määritelmän ulkopuolelle.
Notaarikulujen osalta on kuitenkin huomattava, ettei Suomessa käytetä notaaria luottosopimuksen tekemiseen, eikä maininnalla näin ollen ole käytännön merkitystä. Maininta
on kuitenkin tarpeen direktiivin 3 artiklan g kohdan täytäntöön panemiseksi. Asuntoluottoja koskeva poikkeus on puolestaan kansallista sääntelyä, jonka syitä selvitetään
yleisperustelujen 4.2 jaksossa.
Yleisenä edellytyksenä kustannusten huomioimiselle on, että kustannukset ovat luotonantajan tiedossa. Sitä, milloin luottokustannukset ovat olleet luotonantajan tiedossa,
arvioidaan sen mukaan, mitä huolelliselta luotonantajalta voidaan perustellusti edellyttää (direktiivin johdanto-osan 20 kappale).
Pykälän 6 kohta sisältää todellisen vuosikoron määritelmän, ja se vastaa voimassa olevan 7 luvun 2 §:n 7 kohtaa. Määritelmä perustuu myös direktiivin 3 artiklan i kohtaan.
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Pykälän 7 kohta on uusi, ja se sisältää luotonvälittäjän määritelmän. Kohdalla pannaan
täytäntöön direktiivin 3 artiklan f kohta. Luotonvälittäjällä tarkoitetaan muuta elinkeinonharjoittajaa kuin luotonantajaa, joka esittelee tai tarjoaa kuluttajaluottosopimuksia,
joka muutoin avustaa kuluttajaluottosopimusten tekemisessä taikka joka tekee kuluttajaluottosopimuksia luotonantajan puolesta. Luotonvälittäjän määritelmä on laaja kattaen
myös sivutoimiset luotonvälittäjät, kuten rahoitusyhtiön lukuun toimivat huonekalu- ja
autokauppiaat. Viimeksi mainittujen luotonvälittäjien osalta on tosin huomattava, että
ne jäävät sivutoimisina luotonvälittäjinä tiettyjen tiedonantovelvollisuutta koskevien
säännösten soveltamisalan ulkopuolelle. Luotonvälittäjän määritelmää tulkittaessa on
otettava huomioon myös direktiivin johdanto-osan 16 kappale, jonka mukaan luotonvälittäjinä ei ole pidettävä organisaatioita, jotka sallivat nimensä käytön luottotuotteiden,
kuten luottokorttien, myynnin edistämisessä ja jotka voivat myös suositella kyseisiä
tuotteita jäsenilleen. Tämän mukaisesti luotonvälittäjinä ei pidetä esimerkiksi ammattiliittoa, joka suosittelee jäsenilleen tietyn luottokorttiyhtiön kortin hankkimista.
Pykälän 8 kohta on uusi, ja siinä määritellään tietojen antaminen pysyvällä tavalla.
Kohdalla pannaan täytäntöön direktiivin 3 artiklan m kohta. Tarkoituksena on turvata
se, että kuluttaja saa annettavat tiedot siten, että hän voi säilyttää tiedot ja tarvittaessa
vedota niihin.
Jos tiedot toimitetaan sähköisesti, olennaista on, että kuluttaja saa ne henkilökohtaisesti
ja että hänellä on tosiasiallinen mahdollisuus tallentaa ja toisintaa ne. Esimerkiksi henkilökohtaisessa verkkopankkipalvelussa tietojenantovelvollisuus voidaan täyttää siten,
että ohjelma ohjaa kuluttajan tallentamaan ja tulostamaan tiedot. Tiedot voidaan myös
lähettää kuluttajalle sähköpostitse. Tiedonantovelvollisuutta täytettäessä on otettava
kuitenkin huomioon se, että annettavat tiedot voivat sisältää salassapitovelvollisuuden
alaisia tietoja. Tietoturvallisuusvaatimukset saattavatkin asettaa lisärajoituksia sille,
miten tiedonantovelvollisuus voidaan toteuttaa.

Tiedonantovelvollisuudet
7 §. Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot. Pykälässä säädetään tiedonantovelvollisuuksista kuluttajaluoton mainonnassa. Voimassa olevassa laissa käytetään käsitettä markkinointi, joka on mainonnan käsitettä laajempi kattaen mainonnan lisäksi myös
muunlaisen kaupallisen viestinnän, kuten kaupanteon yhteydessä annetut tiedot. Voimassa olevan lain esitöissä HE 88/1985 vp sivulla 25 on kuitenkin todettu nimenomaisesti, että markkinointia koskevat 7 luvun pykälät koskevat yleismarkkinointivaihetta,
eli käytännössä lähinnä mainontaa. Asiantilan selventämiseksi pykälässä käytettäisiin
jatkossa käsitettä mainonta. Koska asiallista muutosta ei ehdoteta, kuluttajaluoton mainonnalla tarkoitetaan samaa kuin yleismarkkinoinnilla eli esimerkiksi joukkotiedotusvälineiden avulla tai niihin rinnastettavalla tavalla tapahtuvaa markkinointia sekä muuta
yleisölle suunnattua markkinointia, kuten jaettavia mainoslehtiä, verkossa tapahtuvaa
markkinointia tai liikkeen ikkunoihin kiinnitettäviä mainoksia.
Pykälän 1 momentissa säädetään mainonnassa annettavista tiedoista silloin, kun mainonnasta ilmenee luoton korko, muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku,
esimerkiksi luoton käsittelykulut tai toimituskulut, taikka muu luottosopimuksen ehtoja
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koskeva tieto, esimerkiksi luottoaika. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 4 artiklan 1 ja 2 kohta. Momentin mukainen tiedonantovelvollisuus olisi kuitenkin laajempi
kuin mitä direktiivissä edellytetään: tiedonantovelvollisuus koskee direktiivin 4 artiklan
1 kohdan mukaan vain sellaista mainontaa, josta ilmenee luoton korko tai muu luotosta
perittäviä kustannuksia kuvaava luku, kun taas ehdotetun momentin mukaan tiedonantovelvollisuus koskee myös mainontaa, josta ilmenee luottosopimuksen ehtoja koskeva
muu tieto. Ehdotettu momentti vastaa voimassa olevan lain soveltamiskäytäntöä.
Jos mainonnasta ilmenee jokin edellä mainituista seikoista, mainonnassa on myös ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko. Lisäksi mainonnasta on käytävä ilmi luoton korko
ja muut luottokustannukset sekä luoton määrä tai luottoraja. Mainittava on myös luottosopimuksen kesto eli se, onko kyse määräaikaisesta vai toistaiseksi voimassa olevasta
luottosopimuksesta sekä mikä on mahdollisen määräajan pituus. Lisäksi on ilmoitettava
hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen, kuten
ajoneuvon tai huonekalun, oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta, sekä luoton ja
luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä.
Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että koska säännöksessä tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee vain tilanteita, joissa kuluttajaluoton mainonnasta ilmenee jokin luottosopimuksen ehtoa koskeva tieto, pelkän kuluttajaluottomahdollisuuden mainitseminen ei
johda siihen, että kaikki säännöksessä mainittavat tiedot olisi samalla annettava. Sama
koskee pelkkää mainintaa luoton tai siihen liittyvien maksujen edullisuudesta.
Pykälän 2 momentin mukaan todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen
tietojen on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja. Momentti
vastaa asiallisesti voimassa olevan 7 luvun 6 §:n 2 momenttia ja 7 §:ää. Momentilla
pannaan täytäntöön direktiivin 4 artiklan 2 kohdan vaatimus siitä, että tiedot on annettava edustavan esimerkin avulla.
Pykälän 3 momentin mukaan mainonnassa on yhdessä luoton todellisen vuosikoron
kanssa ilmoitettava kuluttajalle velvollisuudesta tehdä vakuutusta tai muuta lisäpalvelua
koskeva sopimus, jos tällaisen sopimuksen tekeminen mainostetuin ehdoin on luoton
saamisen edellytyksenä, mutta lisäpalvelun kustannukset eivät ole ennakolta määriteltävissä, jolloin niitä ei siis voi ottaa huomioon todellista vuosikorkoa laskettaessa. Näin
on usein esimerkiksi autovakuutuksessa, jonka hintaan saattaa vaikuttaa esimerkiksi
vakuutuksenottajan vahinkohistoria. Tällainen ilmoitusvelvollisuus luotonantajalla on jo
voimassa olevan 7 luvun 6 §:n 1 momentin mukaan silloin, kun kertaluottojen myöntämisen edellytyksenä on hyödykkeen vakuuttaminen, mutta nyt velvollisuus laajenisi
koskemaan myös jatkuvia luottoja sekä muita lisäpalveluja kuin vakuutuksia. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 4 artiklan 3 kohta.
8 §. Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot. Pykälässä säädetään tiedoista,
jotka elinkeinonharjoittajan on annettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä. Tiedonantovelvoitteet ovat pääpiirteissään sisällöltään samoja kuin
voimassa olevan lain 11 §:ssä, mutta ne ovat huomattavasti yksityiskohtaisempia. Uutta
on myös, että ennakkotiedot on annettava ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomaketta käyttäen. Lomakkeesta ja sillä annettavista tiedoista on tarkoitus
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säätää tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Pykälällä ja siihen liittyvällä asetuksella pannaan täytäntöön direktiivin 5 artiklan 1 ja 5 kohta.
Pykälässä todetaan selvyyden vuoksi, että jos muualla laissa säädetään tiedonantovelvoitteista, luotonantajan on annettava myös näissä muissa laeissa edellytetyt tiedot kuluttajalle. Tapauksesta riippuen sovellettavaksi voivat tulla esimerkiksi 6 a luvun säännökset rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyynnistä, tietoyhteiskunnan palvelujen tarjoamisesta annetun lain sekä ehdotetun maksupalvelulain säännökset.
9 §. Ennakkotiedot puhelinmyynnissä. Pykälässä säädetään vähimmäistiedoista, jotka
kuluttajalle on annettava puhelinmyynnissä. Säännöstä sovelletaan siitä riippumatta,
tapahtuuko yhteydenotto kuluttajan vai luotonantajan aloitteesta, ja sitä sovelletaan paitsi etämyyntitilanteissa myös silloin, kun luotosta keskustellaan puhelimessa, vaikka itse
sopimus tehtäisiinkin lopulta esimerkiksi elinkeinonharjoittajan toimitiloissa. Jos kyse
on etämyynnistä, sovellettavaksi tulevat myös kuluttajansuojalain 6 a luvun säännökset
etämyynnissä annettavista ennakkotiedoista.
Tiedonantovelvoitteet puhelinmyynnissä ovat suppeammat kuin muissa tapauksissa.
Ehdotuksen mukaan puhelinmyynnissä luotonantajan tai luotonvälittäjän on annettava
kuluttajalle tiedot tarjottavasta luotosta, luottokustannuksista ja luoton takaisinmaksusta
sekä luototettavasta hyödykkeestä. Annettavista tiedoista on tarkoitus säätää tarkemmin
oikeusministeriön asetuksella. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 5 artiklan 2 kohta.
10 §. Eräitä ennakkotiedonantovelvollisuutta koskevia muita säännöksiä. Pykälän 1
momentissa säädetään ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot”
–lomakkeen toimittamisesta silloin, kun sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä käyttäen, että lomaketta ei voida antaa pysyvällä
tavalla ennen sopimuksen tekemistä. Tällaisissa tilanteissa lomake on toimitettava kuluttajalle tällä tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. Vakiintuneen tulkinnan
mukaan ”kuluttajan pyynnöstä” viittaa kuluttajan yksilölliseen tarpeeseen, jonka perusteella hän oma-aloitteisesti pyytää saada sopimuksen voimaan vain puhelimitse saatujen
tietojen perusteella. Säännös ei siis ole tulkittavissa niin, että luotonantaja voisi välttää
ennakkotietojen antamisen ennen sopimuksen tekemistä ottamalla kuluttajaan yhteyttä
puhelimitse ja ehdottamalla, että kuluttaja pyytää sopimuksen tekemistä näkemättä sopimusehtoja. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 5 artiklan 3 kohta.
Ehdotetun 2 momentin mukaan kuluttajalle on annettava pyynnöstä ja maksutta luottosopimusluonnos. Luotonantajalla ei luonnollisestikaan ole tätä velvollisuutta kuitenkaan
silloin, kun on ilmeistä, että luotonantaja ei tulisi tekemään luottosopimusta kuluttajan
kanssa. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 5 artiklan 4 kohta. Momentti sisältää
lisäksi selvyyden vuoksi viittauksen sopimusehtojen toimittamista koskeviin säännöksiin 6 a luvussa, joiden mukaisesti etämyynnissä sopimusehdot on toimitettava kuluttajalle automaattisesti, ilman eri pyyntöä. Mainittuja säännöksiä sovelletaan myös vastaisuudessa luottojen etämyynnissä.
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11 §. Sivutoimisia luotonvälittäjiä koskeva poikkeus. Pykälän mukaan sivutoimisilla
luotonvälittäjillä eli ainoastaan päätoimensa ohella luotonvälittäjinä toimivilla myyjillä
tai palvelujen suorittajilla ei ole 8–10 §:ssä tarkoitettuja tiedonantovelvollisuuksia, eli
niiden ei esimerkiksi tarvitse antaa kuluttajalle vakiomuotoisia eurooppalaisia kuluttajaluottotietoja. Säännöksessä tarkoitettuja sivutoimisia luotonvälittäjiä ovat esimerkiksi
rahoitusyhtiön lukuun toimivat huonekalu- ja autokauppiaat. Pykälällä pannaan osaltaan
täytäntöön direktiivin 7 artikla.
Vaikka sivutoimisella luotonvälittäjällä ei olekaan lakisääteistä tiedonantovelvollisuutta,
luotonantaja ja luotonvälittäjä voivat halutessaan sopia, että kuluttaja saa laissa edellytetyt tiedot välittäjältä luotonantajan sijaan. Pykälä ei siis vapauta luotonantajaa luvun
mukaisista tiedonantovelvoitteista siinäkään tapauksessa, että kuluttaja asioi pelkästään
luotonvälittäjän kanssa.
12 §. Todellisen vuosikoron laskeminen. Todellisen vuosikoron laskemistavasta ja laskennassa käytettävistä oletuksista säädetään ehdotuksen mukaan oikeusministeriön asetuksella, ja pykälä sisältäisikin tätä koskevan valtuuden.
13 §. Hyvä luotonantotapa. Pykälän 1 momentti sisältää luotonantajan menettelyä koskevan yleislausekkeen, jonka mukaan luotonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti. Velvollisuus ulottuu luottosuhteen kaikkiin vaiheisiin markkinoinnista luottosopimuksen tekemiseen ja mahdollisten ongelmien selvittämiseen. Hyvästä perintätavasta säädetään kuitenkin erikseen saatavien perinnästä annetussa laissa (513/1999), ja
pantin omistajan edun huomioon ottamisesta panttia realisoitaessa 2. lakiehdotuksen
(kauppakaaren) 10 luvun 2 §:ssä.
Ehdotettu säännös kattaa kaikki sopimattoman painostuksen muodot ja epäasianmukaiset menettelytavat, ja se täydentää luottojen osalta kuluttajansuojalain 2 luvun säännöksiä markkinoinnista ja menettelystä asiakassuhteessa, kuluttajansuojalain 3 luvun säännöksiä sopimusehdoista sekä kuluttajansuojalain 7 luvun muita säännöksiä, esimerkiksi
säännöstä luotonantajan velvollisuudesta arvioida kuluttajan luottokelpoisuus sekä todentaa lainanhakijan henkilöllisyys huolellisesti samoin kuin säännöksiä tiedonantovelvoitteista. Finanssivalvonta on jo nykyisin antanut luottolaitoksia koskevia standardeja
hyvästä luotonantotavasta, mutta nyt velvollisuus sisällytettäisiin nimenomaisesti lakiin,
ja se ulotettaisiin koskemaan myös muita luotonantajia kuin luottolaitoksia.
Hyvää luotonantotapaa koskevan säännöksen pääasiallisena tavoitteena on ehkäistä epäasianmukaista menettelyä luotonannossa, korostaa luotonantajan velvollisuutta toimia
luotonannossa avoimesti ja rehellisesti sekä ottaa myös kuluttajan etu ja taloudellinen
turvallisuus riittävässä määrin huomioon. Säännös on luonteeltaan joustava normi, jota
sovellettaessa tulee tarvittaessa huomioida myös uudet ja muuttuneet menettelytavat.
Tämän vuoksi säännöksen sisältöä ei ole mahdollista eikä tarkoituksenmukaistakaan
määritellä yksityiskohtaisesti. Pykälän 2 momentissa luetellaan kuitenkin menettelytapoja, joiden noudattamista luotonantajalta erityisesti edellytetään, jotta toimintaa voidaan pitää hyvän luotonantotavan mukaisena.
Pykälän 2 momentin 1 kohdassa asetetaan vaatimuksia luoton markkinoinnille. Koska
luotolla on usein pitempiaikaisia ja taloudellisesti merkittävämpiä seuraamuksia kulutta-
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jan talouteen kuin arkisilla hankinnoilla, on tärkeää, että kuluttaja kykenee harkitsemaan
luoton ottamista rauhassa ilman asiatonta painostusta tai houkuttelua. Hyvän luotonantotavan vastaista on esimerkiksi markkinoida luottoa riskittömänä tai huolettomana ratkaisuna kuluttajan taloudellisiin ongelmiin taikka korostaa markkinoinnissa luoton saamisen nopeutta siten, että samalla yllytetään kuluttajaa velkaantumaan harkitsemattomasti.
Kuluttajan harkintakykyä olennaisesti heikentävänä ja siten kiellettynä markkinointikeinona on pidettävä myös erilaisten lisäetujen käyttämistä luottojen markkinoinnissa siten, että lisäedut, kuten arpajaiset, palkinnot ja kylkiäiset, ovat hallitsevassa asemassa.
Markkinoinnin pääsanoman tulee olla tarjottu tuote, eli tässä tapauksessa luotto, ja sen
esittely.
Kuluttajan harkintakykyä olennaisesti heikentävää ja siten kiellettyä on myös alennuksen tai muun erityisen edun tarjoaminen kuluttajalle välittömästi hyödykkeen maksamisen yhteydessä, jos etu annetaan vain luotolla maksaville. Samoin on arvioitava tilannetta, jossa välittömän alennuksen tai muun erityisen edun saaminen hyödykkeestä edellyttää luottosopimuksen tekemistä. Tällaisena välittömänä etuna ei ole pidettävä kuluttajalle luoton ohessa tarjottavaa vakuutusta, kuten matka- ja ostoturvavakuutusta. On kuitenkin syytä huomata, että myös vakuutusta lisäetuna tarjottaessa on noudatettava vakuutussopimuslain (543/1994) mukaisia säännöksiä muun muassa vakuutuksenantajan
velvollisuudesta antaa tietoja vakuutuksenhakijalle ennen sopimuksen tekemistä. Tärkeää on, että kuluttajalle annetaan selkeä kuva vakuutuksen kattavuudesta. On myös syytä
huomata, että harhaanjohtavana ja siten sopimattomana pidetään kuluttajalle lain mukaan kuuluvien oikeuksien esittämistä osana elinkeinonharjoittajan tarjousta (Kuluttajien kannalta sopimattomasta menettelystä markkinoinnissa ja asiakassuhteissa annetun
valtioneuvoston asetuksen 601/2008 1 §:n 9 kohta). Näin ollen kuluttajalle ei siis saa
tarjota lisäetuna sellaista vakuutusta, jonka antamaan turvaan hänellä on oikeus suoraan
lain nojalla.
Jos alennus tai muu erityinen etu on saatavissa ainoastaan kanta-asiakasjärjestelmien
kautta myönnettävillä pisteillä tai muulla vastaavalla tavalla, eikä etua siten tarjota kuluttajalle välittömästi, tällaisia järjestelmiä ei sinänsä pidetä hyvän luotonantotavan vastaisena. On kuitenkin syytä korostaa, että tällaisten järjestelmien markkinoinnin ja ehtojen erityispiirteet voivat tulla arvioitaviksi hyvää luotonantotapaa sekä markkinointia ja
menettelyä asiakassuhteessa koskevien ja kohtuuttomia sopimusehtoja koskevien säännösten nojalla.
Myös momentin 2 kohta koskee luoton markkinointia. Kohdan mukaan hyvän luotonantotavan vastaista on käyttää luoton myöntämistä pääasiallisena markkinointikeinona
markkinoitaessa muita kulutushyödykkeitä. Säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan
7 luvun 5 §:ää.
Momentin 3 kohta täydentää kuluttajansuojalaissa luotonantajalle asetettuja tiedonantovelvoitteita. Kohdan tarkoituksena on korostaa luotonantajan vastuuta siitä, että kuluttaja saa päätöksentekonsa tueksi riittävästi tietoa selkeällä tavalla. Monesti luotto on monimutkainen tuote, jonka ehtoja kuluttajan saattaa olla vaikea ymmärtää, ja tämän vuok-
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si luotonantajan tulee kiinnittää erityistä huomiota antamiensa tietojen selkeyteen ja
riittävyyteen.
Luotonantajan tulee antaa riittävät ja selkeät selvitykset paitsi sen arvioimiseksi, mikä
luotonantajan tarjoamista luottovaihtoehdoista sopii kuluttajalle parhaiten, myös sen
arvioimiseksi, onko kuluttajalla mahdollisuus ylipäänsä selviytyä luoton takaisinmaksusta asianmukaisesti. Jos luotonantaja ei tarjoa kuin yhtä luottotuotetta, tietoja ei luonnollisesti tarvitse antaa kuin tästä luotosta. Luotonantajan ei tarvitse antaa tietoja myöskään muiden luotonantajien vastaavista luottotuotteista. Jos vertailevia tietoja kuitenkin
annetaan, kuluttajalle ei saa syntyä harhaanjohtavaa kuvaa luottojen keskinäisestä edullisuudesta, vaan vertailun on oltava kattavaa, ja sen tulee koskea luottojen olennaista,
merkityksellistä ja edustavaa ominaisuutta. Lisäksi luottojen tulee olla keskenään vertailukelpoisia.
Eräissä tapauksissa pelkkien vakiomuotoisten tietojen luovuttamista kuluttajalle ei voida pitää riittävänä, vaan luotonantajan tulee tarvittaessa myös selittää kuluttajalle luoton
keskeiset ehdot ja ominaisuudet, luoton mahdolliset erityiset vaikutukset kuluttajaan
sekä kuluttajan suoritettavaksi tulevien maksujen laiminlyönnin seuraamukset. Selittäminen on tarpeen pitkäaikaisissa ja suurissa luotoissa aina, ja pienemmissä ja lyhytaikaisissa luotoissa silloin, kun kuluttaja tätä pyytää tai kun elinkeinonharjoittaja itse havaitsee, ettei kuluttaja ole ilmeisesti ymmärtänyt luottosopimuksen ehtoja tai niiden
merkitystä. Selittäminen on tarpeen myös silloin, kun kuluttajalle tarjotaan uudehkoa,
monimutkaista luottotuotetta, kuten käänteistä asuntolainaa, tai kun luottotuote sisältää
kuluttajan kannalta yllättäviä ominaisuuksia, esimerkiksi että luoton pääoma maksetaan
yhdessä erässä takaisin (niin sanotut bullet-luotot). Säännöksellä pannaan täytäntöön
direktiivin 5 artiklan 6 kohta.
Säännöksessä ei oteta tarkasti kantaa ajankohtaan, jolloin selvitykset on annettava, vaan
ne voidaan antaa luoton luonne huomioon ottaen tarkoituksenmukaisimmassa luotonhakuprosessin vaiheessa. Selvää kuitenkin on, että selvitystä ei voida antaa kuluttajalle
ennen kuin tämä on saanut luotonantajalta vakiomuotoiset kuluttajaluottotiedot.
Lisäselvityksen antamisen ei välttämättä tarvitse tapahtua myöskään henkilökohtaisesti
suullisesti, vaan se voi myyntitilanteesta riippuen tapahtua myös kirjallisesti tai sähköisesti. Kuluttajan hakiessa luottoa esimerkiksi verkkopankissa edellytetään, että ohjelma
tarjoaa tarkemmat selvitykset ehtojen sisällöstä ja merkityksestä kuluttajan niin halutessa sekä ohjaa kuluttajan tarvittaessa ottamaan henkilökohtaisesti yhteyttä luotonantajaan.
Momentin 4 kohdassa edellytetään, että luotonantaja antaa kuluttajalle maksuviivästystilanteessa tietoa ja neuvoja siitä, miten kuluttaja voi menetellä estääkseen maksuvaikeuksien syntymisen tai syvenemisen sekä hoitaakseen maksukyvyttömyystilanteet. Luotonantajan tulee kehottaa kuluttajaa tarvittaessa ottamaan tähän yhteyttä tilanteen selvittämiseksi sekä mahdollisten maksujärjestelyjen sopimiseksi sekä kertoa viranomaisista,
joiden puoleen kuluttaja voi kääntyä saadakseen apua. Lisäksi luotonantajan tulee antaa
tarkempaa tietoa maksujärjestelyistä sekä tietoa mahdollisesta luoton eräännyttämisestä,
viivästyskorosta ja sen määräytymisestä, perinnästä sekä mahdollisesta maksuhäi-
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riömerkinnästä. Käytännössä luotonantaja voi toimittaa tiedot ja neuvot kuluttajalle
esimerkiksi maksumuistutuksen yhteydessä.
Lisäksi 4 kohdassa edellytetään, että luotonantaja suhtautuu vastuullisesti maksujärjestelyihin. Näitä ovat muun muassa uuden eräpäivän sopiminen, luoton kuukausierien
pienentäminen ja laina-ajan pidentäminen, luottojen yhdistäminen, sopiminen lyhennysvapaista jaksoista sekä koron alentaminen. Vastuullisen suhtautumisen vaatimus
ulottuu myös ulosottomenettelyyn ja muihin maksukyvyttömyysmenettelyihin sisältyviin sovinto- ja myönnytysmahdollisuuksiin. Ulosotossa tällaisia myönnytysmahdollisuuksia liittyy ulosottokaaren (705/2007) mukaan muun muassa maksuajan ja vapaakuukausien myöntämiseen sekä maksusopimuksen tekemiseen.
Luotonantajilla ei luonnollisestikaan ole velvollisuutta suostua ehdotettuihin maksujärjestelyihin, eikä suostumuksen antaminen aina ole edes luotonantajan yksinomaisessa
päätösvallassa, mutta toisaalta myöskään järjestelmällistä kieltäytymistä erilaisista vapaaehtoisista järjestelyistä ei voida pitää velallisen kannalta asianmukaisena. Luotonantajan tulee aina tapauskohtaisesti arvioida, voidaanko maksujärjestelyä pitää olosuhteet
huomioon ottaen kohtuullisena, sekä pyrkiä mahdollisuuksien mukaan sovinnolliseen
ratkaisuun. Luotonantajan suopea suhtautuminen erilaisiin maksujärjestelyihin on erityisen tärkeää silloin, kun kyse on asuntolainoista, joiden vakuutena on velallisen asunto.
Pykälän 3 momentissa säädetään hyvää luotonantotapaa koskevan säännöksen soveltumisesta luotonvälittäjiin. Näihin sovelletaan säännöksiä luoton ja kulutushyödykkeen
markkinoinnista sekä selvitysten antamisesta. Selvitysvelvollisuutta ei ole kuitenkaan
päätoimensa ohella luotonvälittäjinä toimivilla myyjillä tai palvelun suorittajilla. Sivutoimisia luotonvälittäjiä koskeva rajaus perustuu direktiivin 7 artiklaan.
14 §. Velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus. Pykälä on uusi. Ehdotuksen
mukaan luotonantajalle asetetaan velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus eli
kyky suoriutua luottosopimuksen mukaisista velvoitteistaan. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 8 artikla.
Luottokelpoisuuden arvioimiseksi tarpeellisten toimenpiteiden laajuus riippuu luoton
määrästä ja muista olosuhteista. Luotonantajan on kuitenkin luoton määrästä riippumatta tarkistettava vähintään se, onko kuluttajalla maksuhäiriömerkintöjä luottotietorekisterissä. Luottotiedot voisi jättää tarkistamatta ainoastaan silloin, kun luotonantaja tuntee
entuudestaan kuluttajan taloudellisen tilanteen pidemmältä ajalta ja sillä on tämän johdosta perusteltu syy olettaa, että kuluttajalla on taloudelliset edellytykset täyttää sitoumuksensa. Koska pykälän mukainen velvollisuus koskee vain tapauksia, joissa luotonantajan on tarkoitus tehdä luottosopimus kuluttajan kanssa, luottotietoja ei tarvitsisi
tarkistaa luottotietorekisteristä myöskään silloin, kun luotonantaja tietää, että kuluttaja
on maksukyvytön ja on ilmeistä, että kuluttajalle ei tämän vuoksi tultaisi myöntämään
luottoa.
Vaikka luotonantajalla onkin velvollisuus tarkistaa kuluttajan luottotiedot, maksuhäiriömerkintä luottotiedoissa ei merkitse ehdotonta kieltoa myöntää kuluttajalle luottoa.
Asiaa selvitetään tarkemmin yleisperustelujen 4.2 jaksossa.
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Suuremmissa luotoissa, esimerkiksi asunto- ja autoluottoja myönnettäessä, pelkkien
luottotietojen tarkistamista ei voida pitää riittävänä kuluttajan luottokelpoisuuden arvioimiseksi, vaan tällöin luotonantajan tulisi hankkia myös muita tietoja kuluttajan taloudellisesta asemasta kuluttajalta itseltään tai mahdollisista muista käytettävissä olevista
lähteistä. Tarpeellisia tietoja kuluttajan maksuvaran ja siten luoton takaisinmaksukyvyn
arvioimiseksi ovat esimerkiksi kuluttajan tulot, varallisuus, menot, velat ja mahdolliset
takausvastuut. Maksuvaran selvittämisessä tulisi ottaa huomioon myös mahdollinen
luoton korkomenojen nouseminen. Samoin tulisi ottaa huomioon tulojen jatkuvuuteen
vaikuttavat seikat, kuten työ- tai virkasuhteen laatu. Mitä suuremmasta lainasta on kyse,
sitä seikkaperäisemmät selvitykset ovat tarpeen.
Pykälän 2 momentti koskee tilanteita, joissa luoton määrää tai luottorajaa myöhemmin
korotetaan. Ehdotuksen mukaan luotonantajalla on velvollisuus varmistaa kuluttajaa
koskevien tietojen ajantasaisuus, jos luoton määrää tai luottorajaa myöhemmin korotetaan. Luotonantajan on siis varmistettava tilanteesta riippumatta vähintään se, onko kuluttajalle tullut maksuhäiriömerkintöjä ja pitävätkö myös muut aiemmin selvitetyt tiedot
edelleen paikkansa.
Jos luoton määrää tai luottorajaa korotetaan merkittävästi, luottokelpoisuus on arvioitava uudelleen ennen korotuksesta sopimista. Luoton määrästä riippuen tällöin saattaa olla
tarpeen hankkia enemmän tietoja kuluttajan taloudellisesta tilanteesta kuin luottoa ensimmäistä kertaa myönnettäessä. Esimerkkinä voidaan mainita tilanne, jossa luottoa
ensimmäistä kertaa haettaessa riittävää on ollut pelkkien luottotietojen tarkistaminen.
Kun luoton määrää tai luottorajaa korotetaan merkittävästi, tällöin voi olla tarpeellista
selvittää myös kuluttajan tulo- ja menotiedot.
15 §. Luotonhakijan henkilöllisyyden todentaminen. Pykälä vastaa HE 64/2009 vp 1.
lakiehdotuksen 9 a §:ää.
16 §. Velvollisuus säilyttää todentamista koskevat tiedot. Pykälä vastaa HE 64/2009 vp
1. lakiehdotuksen 9 b §:ää.

Luottosopimuksen tekeminen ja varojen luovuttaminen
17 §. Luottosopimuksen tekeminen. Pykälän 1 momentin mukaan kuluttajaluottosopimus on tehtävä kirjallisesti ja kuluttajalle on annettava kappale sopimusta. Selvyyden
vuoksi momentissa mainitaan erikseen, että sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti
siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa sopimuksen muuttumattomana. Momentti
vastaa asiallisesti nykyisen lain 7 luvun 10 §:n 1 momenttia. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 10 artiklan 1 kohta.
Pykälän 2 momentissa säädetään kuluttajaluottosopimuksessa mainittavista tiedoista,
joita ovat muun muassa tiedot luottosopimuksen osapuolista, tiedot peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksistä sekä luottosopimuksen irtisanomisesta tai muusta päättämisestä. Pykälän 3 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan sopimuksessa mainittavista tiedoista on tarkoitus säätää tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Momentilla
pannaan täytäntöön direktiivin 10 artiklan 2 kohta.
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Pykälän 3 momentin toisen virkkeen mukaan kuluttajalta ei saa luottosuhteen perusteella periä korkoa tai maksuja, joista ei ole sovittu luottosopimuksessa. Säännös vastaa
asiallisesti voimassa olevan 7 luvun 10 §:n 2 momenttia, mutta muotoilua ehdotetaan
yksinkertaistettavaksi. Momentilla pannaan osaltaan täytäntöön direktiivin 23 artikla.
18 §. Kielto ottaa kuluttajalta juokseva sitoumus. Pykälä vastaa voimassa olevan
7 luvun 14 §:ää. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 17 artiklan 1 kohta.
19 §. Varojen luovuttamisaikaa koskeva rajoitus. Pykälä vastaa HE 64/2009 vp
1. lakiehdotuksen 9 c §:ää. Tililuoton sijasta käytetään kuitenkin termiä jatkuva luotto.

Luottosopimuksen peruuttaminen
20 §. Peruuttamisoikeus. Pykälässä säädetään kuluttajan oikeudesta peruuttaa luottosopimus. Jo nykyisin kuluttajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus etämyynnissä, mutta
nyt peruuttamisoikeus laajennettaisiin koskemaan myös muita kuin etäviestimellä tehtyjä luottosopimuksia eli esimerkiksi luotonantajan konttorissa tehtyjä sopimuksia. Peruuttamisoikeutta ei ehdotetun 3 §:n mukaan ole asuntoluotoissa lukuun ottamatta tapauksia, joissa asuntoluottoa tarjotaan koti- tai etämyynnissä.
Peruuttamisoikeuden osalta on syytä huomata, että se koskee vain luottosopimusta, eikä
peruuttamisoikeuden käyttäminen siten vaikuta luottosopimuksella rahoitetun kauppasopimuksen mukaisiin velvoitteisiin.
Kuluttajalla on 1 momentin mukaan oikeus peruuttaa kuluttajaluottosopimus 14 päivän
kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja
on saanut laissa edellytetyt tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta. Voimassa
olevassa laissa peruuttamiselle ei ole asetettu mitään muotovaatimuksia eli peruuttamisen on voinut tehdä esimerkiksi puhelimella, mutta jatkossa peruuttamisesta olisi ilmoitettava luotonantajalle pysyvällä tavalla eli esimerkiksi kirjeellä tai sähköpostilla. Jatkossakaan kuluttajan ei sen sijaan tarvitsisi perustella peruuttamisoikeuden käyttämistä.
Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 14 artiklan 1 kohta ja 3 kohdan a alakohta.
Pykälän 2 momentissa säädetään luotonantajan oikeudesta vaatia kuluttajalta korvausta
peruuttamisesta. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 14 artiklan 3 kohdan b alakohta.
Ehdotetun 2 momentin mukaan luotonantajalla on oikeus vaatia luoton korko ajalta,
jonka luotto on ollut kuluttajan käytettävissä. Lisäksi luotonantajalla olisi oikeus saada
kuluttajalta korvaus viranomaisille maksetuista kuluista, joita ei peruuttamistapauksessa
palauteta. Viimeksi mainitun kaltaisia kuluja ei Suomessa ole, mutta maininta on tarpeen direktiivin asianmukaiseksi täytäntöön panemiseksi. Muita kuluja, esimerkiksi
luottotietojen tarkistamisesta aiheutuneita kuluja, ei saisi millään edellytyksillä periä
peruuttamistilanteessa kuluttajalta.
Jos kuluttajalle ei ole ilmoitettu ennakolta maksuvelvollisuudesta tai koron ja maksujen
määrästä taikka, jos koron määrää ei ole mahdollista antaa, sen määräytymisen perus-

65
teista, edes korkoa tai viranomaisille maksettuja kuluja ei saisi periä kuluttajalta. Vaatimus siitä, että luotonantajan on tullut ilmoittaa maksuvelvollisuudesta ja muista pykälässä mainituista seikoista ennakolta, perustuu 10 artiklan 2 kohdan p alakohtaan.
Pykälän 3 momentin mukaan kuluttajan on palautettava varat ja suoritettava mahdolliset
2 momentissa tarkoitetut korvaukset viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua
peruuttamisilmoituksen lähettämisestä, mikä perustuu direktiivin 14 artiklan 3 artiklan b
alakohtaan.
Jos kuluttaja laiminlyö palautusvelvollisuutensa, peruuttaminen raukeaa ja luottosopimus jää siis voimaan. Maksuvelvollisuuden täyttämisestä saa kuitenkin pidättäytyä niin
kauan kunnes luotonantaja täyttää oman vastaavan velvollisuutensa. Jos peruutettavalle
luotolle on annettu vakuus, se on palautettava kuluttajan palauttaessa kaikki luottosopimuksen perusteella maksetut varat luotonantajalle. Näiltä osin momentti ei perustu direktiiviin, vaan kansalliseen sopimusoikeuteen. Etämyynnin osalta säännökset vastaavat
voimassa olevaa lakia (kuluttajansuojalain 7 luvun 11 b §).
21 §. Liitännäissopimuksen sitomattomuus. Useimmiten kuluttajaluottosopimukseen
liittyvä muu sopimus, esimerkiksi lainaturvavakuutus, on niin vahvasti sidoksissa itse
luottoon, ettei sen voimassa pitäminen olisi mielekästä luottosopimuksen peruuntuessa.
Ehdotetun 1 momentin mukaan liitännäissopimus ei peruuttamistilanteissa sido kuluttajaa silloin, kun liitännäispalvelun tarjoaa luotonantaja tai kolmas tämän ja luotonantajan
välisen sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella. Momentilla pannaan täytäntöön
direktiivin 14 artiklan 4 kohta.
Vaikka liitännäissopimus ei sidokaan kuluttajaa, on kuitenkin mahdollista, että kuluttajan edun mukaista olisi pitää kuluttajaluottosopimukseen liittyvä muu sopimus voimassa
luottosopimuksen peruuttamisesta huolimatta. Tämän vuoksi 2 momentissa säädettäisiin
kuluttajan oikeudesta pitää halutessaan liitännäissopimus voimassa luottosopimuksen
peruuttamisesta huolimatta. Oikeusvarmuussyistä edellytetään, että kuluttaja ilmoittaa
tästä luotonantajalle 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Kuluttajan oikeus pitää liitännäissopimus voimassa perustuu direktiivin 14 artiklan 4 kohtaan.
Sen sijaan ilmoittamista koskeva vaatimus ei perustu direktiiviin, vaan se olisi kansallista sääntelyä.
On huomattava, että pykälää ei sovelleta asuntoluottoihin, koska ne on rajattu myös
peruuttamisoikeuden ulkopuolelle.
22 §. Etämyyntiä ja kotimyyntiä koskevia erityissäännöksiä. Luottojen etämyyntiä koskee Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2002/65/EY kuluttajille tarkoitettujen
rahoituspalvelujen etämyynnistä, ja kotimyyntiä puolestaan neuvoston direktiivi
85/577/ETY muualla kuin elinkeinonharjoittajan toimitiloissa neuvoteltuja sopimuksia
koskevasta kuluttajansuojasta. Myös näissä direktiiveissä on säännöksiä sopimuksen
peruuttamisesta, ja niiden luottojen osalta, jotka eivät kuulu kulutusluottodirektiivin
soveltamisalan piiriin, onkin kulutusluottodirektiivin 14 artiklan 5 kohdan mukaan sovellettava etämyyntitilanteissa rahoituspalvelujen etämyyntidirektiiviä ja kotimyyntitilanteissa kotimyyntidirektiiviä. Peruuttamisajalta maksettavan korvauksen määrää koskevat säännökset eroavat näissä direktiiveissä kulutusluottodirektiivin korvaussäännök-
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sestä, minkä vuoksi 7 luvussa on välttämätöntä säätää erikseen peruuttamistilanteissa
maksettavasta korvauksesta siltä osin kuin kyse on muiden kuin kulutusluottodirektiivin
soveltamisalaan kuuluvien luottojen etä- tai kotimyynnistä.
Pykälän 1 momentin mukaan luotonantajalla on oikeus vaatia korvauksena luoton todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan käytettävissä, jos kuluttaja etämyynnissä peruuttaa säännöksessä tarkoitetun luottosopimuksen. Momentti vastaa asiallisesti voimassa olevan 7 luvun 11 a §:n 3 momenttia.
Luotonantajan ja kuluttajan palauttamisvelvollisuutta koskevat 2 ja 3 momentti vastaavat voimassa olevan 7 luvun 11 b §:ää. Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että jos peruutettavalle luotolle on annettu vakuus, se on palautettava kuluttajan palauttaessa kaikki
luottosopimuksen perusteella maksetut varat luotonantajalle.
Pykälän 4 momentissa viitataan kotimyynnin osalta kotimyyntiä koskevaan kuluttajansuojalain 6 lukuun. Jos luottoa siis myönnetään kotimyyntinä ja kyse on 1 momentissa
tarkoitetusta luotosta, esimerkiksi alle 200 euron luotosta, sovellettavaksi tulevat 6 luvun säännökset peruuttamisoikeudesta.

Kuluttajan oikeus saada tietoja luottosopimuksen kuluessa
23 §. Kuluttajan oikeus saada pyynnöstä lyhennystaulukko. Pykälä on uusi, ja siinä säädetään lyhennystaulukosta. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 10 artiklan 2 kohdan i alakohdan toinen kappale ja saman artiklan 3 kohta.
Pykälän 1 momentin mukaan määräaikaisissa, erissä maksettavissa luotoissa kuluttajalla
on oikeus milloin tahansa sopimussuhteen kuluessa saada luotonantajalta lyhennystaulukko pyynnöstä ja maksutta. Asuntoluotoissa tämä kuluttajan oikeus taulukon saamiseen maksutta ei kuitenkaan olisi rajaton, vaan luotonantajalla olisi oikeus kohtuulliseen
korvaukseen lyhennystaulukon antamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos lyhennystaulukkoa pyydetään useammin kuin kerran vuodessa. Poikkeusta pidetään perusteltuna,
koska asuntoluotoissa maksueriä on paljon, ja lyhennystaulukon toimittaminen toistuvasti aiheuttaisi luotonantajalle kustannuksia ilman että kuluttajan asema paranisi vastaavassa suhteessa. Asuntolainoja koskeva poikkeus on mahdollinen, koska ne eivät
kuulu direktiivin soveltamisalaan.
Selvää on, että luotonantajan velvollisuus antaa lyhennystaulukko edellyttää, että sen
laatimiseksi tarpeelliset tiedot ovat luotonantajan tiedossa. Esimerkiksi opintolainoissa
takaisinmaksuaika ja korkojen pääomitus riippuvat opintojen kestosta, joten lyhennystaulukko on mahdollista antaa vasta kuluttajan opintojen päättymisajankohdan selvittyä.
Pykälän 2 momentissa säädetään lyhennystaulukossa ilmoitettavista tiedoista.
24 §. Koron ja maksujen muutokset. Pykälässä säädetään mahdollisuudesta sopia tietyin
edellytyksin luotosta maksettavan koron muuttumisesta viitekoron muutosten mukaisesti sekä luotonantajan velvollisuudesta ilmoittaa kuluttajalle koron ja maksujen muutoksista.
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Pääosin pykälän 1 momentti perustuu voimassa olevan 7 luvun 11 §:n 3 momenttiin,
mutta uutta on, että pykälässä asetetaan luotonantajalle velvollisuus toteuttaa koron
muutokset tasapuolisesti ja kuluttajia syrjimättömällä tavalla. Vastaava maininta on
maksupalvelulain koron ja vaihtokurssin muutoksia koskevassa 33 §:ssä, ja yhdenmukaisuussyistä vastaavaa vaatimusta ehdotetaan nyt siis myös kuluttajansuojalakiin. Kuten maksupalvelulaissa, tasapuolisuusvaatimus edellyttää, että luotonantaja ei toteuta
koron muutoksia sellaisella tavalla, että tämä saa perusteetonta etua kuluttajan kustannuksella. Koronmuutokset on esimerkiksi toteutettava vastaavalla tavalla sekä alas- että
ylöspäin. Syrjimättömyysvaatimus edellyttää puolestaan sitä, että luotonantaja ei saa
ilman hyväksyttävää perustetta toteuttaa koron muutoksia kuluttajien osalta eri tavoin
esimerkiksi heidän ikänsä tai sukupuolensa perusteella. Momentti ei perustu direktiiviin,
vaan se on puhtaasti kansallista sääntelyä.
Pykälän 2 momentissa säädetään luotonantajan velvollisuudesta ilmoittaa koron muutoksista ja eräistä muista tiedoista kuluttajalle pysyvällä tavalla. Momentilla pannaan
täytäntöön direktiivin 11 artiklan 1 kohta. Lisäksi momentti sisältää puhtaasti kansallisen säännöksen, jonka mukaan asuntoluotoissa kuluttajalle tulee antaa maksuerien lukumäärää koskevan tiedon sijasta tieto viimeisestä maksupäivästä. Syynä poikkeussäännökseen on se, että asuntoluotoissa eriä on perinteisesti paljon, eikä tieto niiden
lukumäärästä ole kuluttajalle yleensä yhtä informatiivinen kuin tieto viimeisestä maksupäivästä.
Selvää on, että luotonantajan ilmoitusvelvollisuus koskee vain saatavilla olevia tietoja.
Esimerkiksi opintolainoissa maksuerien lukumäärä on mahdollista ilmoittaa vasta opintojen päättymisajankohdan selvittyä.
Pykälän 3 momentissa säädetään 2 momentissa tarkoitettujen tietojen antamisajasta.
Lähtökohtaisesti tiedot on annettava ennen muutoksen voimaantuloa. Jos uutta viitekorkoa koskevat tiedot julkistetaan asianmukaisesti ja ne ovat saatavilla myös luotonantajan toimitiloissa, tiedot voidaan kuitenkin antaa tämän sijasta sopimuksessa sovituin
määräajoin. Määräajan pituutta ei ole mahdollista tarkkaan määritellä, joskin käytännön
syistä ilmoitusväli voi olla tarpeen sopia lyhyeksi, jotta kuluttaja tietää, kuinka paljon
hänen tulee luotonantajalle kulloinkin maksaa. Tältä osin säännös perustuu direktiivin
11 artiklan 2 kohtaan. Lisäksi oikeusvarmuussyistä ehdotetaan kansallisella tasolla tarkennettavaksi, että tiedot tulee antaa kuluttajalle kuitenkin vähintään kerran vuodessa.
Pykälän 4 momentin mukaan luottosopimuksen johdosta perittävien maksujen muutoksista on ilmoitettava samalla tavoin kuin koron muutoksista. Maksuilla tarkoitetaan esimerkiksi tilinhoitomaksuja ja luottokorttien vuosimaksuja. Velvollisuutta ilmoittaa
maksujen muutoksista ei edellytetä direktiivissä, vaan sääntely olisi puhtaasti kansallista.
25 §. Tiedonantovelvollisuus luottosopimuksen siirtymisestä. Pykälä on uusi, ja siinä
säädetään velvollisuudesta ilmoittaa kuluttajalle luottosopimuksen mukaisten luotonantajan oikeuksien tai itse luottosopimuksen siirtymisestä kolmannelle osapuolelle. Jos
alkuperäinen luotonantaja siirron jälkeen toimii kuitenkin uuden luotonantajan edustajana suhteessa kuluttajaan, ilmoitusvelvollisuutta ei ehdotuksen mukaan ole. Tämän
direktiivin 17 artiklan 2 kohtaan perustuvan rajoituksen taustalla ovat anglosaksisissa
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maissa käytetyt niin sanotut arvopaperistamisjärjestelyt. Suomessa ilmoitusvelvollisuuden rajoituksella lienee merkitystä lähinnä tilanteissa, joissa luottolaitos siirtää luoton
samaan ryhmään kuuluvaan toiseen luottolaitokseen, kuten asuntoluottopankkiin, säilyen itse edelleen luoton hallinnoijana. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 17 artiklan 2 kohta.

Luoton takaisinmaksu ja luottosopimuksen päättäminen
26 §. Suorituksen kohdentaminen. Pykälä vastaa voimassa olevan 7 luvun 15 §:ää.
Säännös ei perustu direktiiviin.
27 §. Kuluttajan oikeus maksaa kuluttajaluotto ennen sen erääntymistä. Pykälän
1 momentti vastaa muilta osin voimassa olevan 7 luvun 12 §:n 1 momenttia, mutta uutta
on maininta kuluttajan oikeudesta maksaa koko luoton sijasta myös vain osa luotosta
ennen sen erääntymistä. Momentti perustuu direktiivin 16 artiklan 1 kohtaan.
Pykälän 2 momentti vastaa muilta osin voimassa olevan 12 §:n 2 momentin ensimmäistä virkettä, mutta kuten ehdotetun pykälän 1 momentissa, säännöksessä mainittaisiin nyt
myös tilanne, jossa kuluttaja maksaa ennenaikaisesti vain osan luotosta. Momentti perustuu direktiivin 16 artiklan 1 kohtaan. Toisin kuin voimassa olevan 12 §:n 2 momentin nojalla, ehdotetun säännöksen mukaan luotonantajalla ei olisi enää oikeutta kokonaisuudessaan periä luoton perustamisesta aiheutuvia kuluja silloin, kun kuluttaja maksaa
luoton kokonaisuudessaan ennenaikaisesti takaisin, vaikka perustamiskulut olisi erikseen mainittu luottosopimuksessa. Sitä vastoin kuluttajan maksaessa luoton vain osittain
ennenaikaisesti takaisin luotonantajalla ei olisi velvollisuutta hyvittää kuluttajalle perustamiskustannuksia. Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että luotonantajalla ei ole myöskään velvollisuutta hyvittää kuluttajalle vakuusjärjestelyistä perittyjä kuluja, kuten asuntoluottoon liittyviä valtiontakauspalkkioita, kuluttajan maksaessa luoton ennenaikaisesti
joko kokonaan tai osittain takaisin.
28 §. Luotonantajan oikeus saada korvaus ennenaikaisesta takaisinmaksusta. Pykälässä
säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä luotonantajalla on oikeus saada korvausta
kuluttajan maksaessa luoton ennenaikaisesti takaisin. Lisäksi pykälässä säädetään mahdollisen korvauksen enimmäismäärästä. Pykälää sovelletaan kaikkiin muihin kuluttajaluottoihin paitsi asuntoluottoihin, joiden osalta korvauksista säädetään 29 §:ssä.
Pykälän 1 momentin mukaan luotonantajalla on oikeus saada korvaus luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta, jos luoton korkoa ei ole sidottu viitekorkoon. Toisin kuin
nykyisessä säännöksessä, ehdotuksen mukaan oikeutta korvaukseen ei siis olisi silloinkaan, kun viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta. Tällä muutoksella ei
ole kuitenkaan suurta käytännön merkitystä, koska näin pitkiä koronmääräytymisjaksoja
on ollut käytössä lähinnä asuntoluotoissa, joihin ehdotettua säännöstä ei edellä todetuin
tavoin sovelleta. Jos luoton korko on osan aikaa kiinteä ja osan aikaa sidoksissa viitekorkoon, luotonantajalla on oikeus saada korvaus ennenaikaisesta takaisinmaksusta vain
siinä tapauksessa, että luotto maksetaan ennenaikaisesti takaisin jaksolla, jonka osalta
on sovittu kiinteästä lainakorosta. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 16 artiklan
2 kohta ja saman artiklan 3 kohdan c alakohta.
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Pykälän 2 momentin mukaan luotonantajan korvaus ei saa ylittää määrältään yhtä prosenttia ennenaikaisesti takaisinmaksetun luoton määrästä, jos luotto maksetaan takaisin
vähintään vuotta ennen luottosopimuksen päättymistä. Jos luottosopimuksen päättymiseen sen sijaan on alle vuosi, korvaus saa olla enintään puoli prosenttia ennenaikaisesti
takaisinmaksetun luoton määrästä. Korvaus ei saa kuitenkaan ylittää koron määrää ennenaikaisen takaisinmaksun ja luottosopimuksen väliseltä ajanjaksolta. Enimmäisrajat
perustuvat direktiivin 16 artiklan 2 ja 5 kohtaan.
Pykälän 3 momentissa säädetään tilanteista, joissa oikeutta korvaukseen ei ole edes silloin, kun luoton korko on kiinteä. Korvausta ei saa vaatia ensinnäkään silloin, kun takaisinmaksu suoritetaan lainaturvavakuutuksen nojalla. Korvausta ei saa vaatia myöskään silloin, kun takaisinmaksettava luotto perustuu käyttelytiliin liittyvään luottosopimukseen. Näiltä osin 3 momentti perustuu direktiivin 16 artiklan 3 kohdan a ja b alakohtaan.
Lisäksi direktiivissä varataan jäsenvaltioille mahdollisuus määritellä kansallisessa lainsäädännössä kynnysarvo, joka takaisinmaksetun määrän on ylitettävä, jotta luotonantajalla olisi oikeus vaatia korvausta. Kynnysarvo ei saa direktiivin mukaan olla millään 12
kuukauden jaksolla suurempi kuin 10 000 euroa. Ehdotuksen mukaan kansallisesti säädettäisiinkin tällaisesta kynnysarvosta, joka olisi direktiivissä asetettu enimmäismäärä
10 000 euroa viimeksi kuluneen vuoden aikana (ehdotetun 3 momentin 1 kohta). Kynnysarvon ylittymistä arvioidaan ennenaikaisen suorituksen maksupäivästä vuosi taaksepäin, ja jos ennenaikaiset suoritukset tänä aikana ylittävät 10 000 euroa, luotonantajalla
on oikeus periä korvausta vain kynnysarvon ylittävältä osalta. Voimassa olevassa 12 §:n
4 momentissa kynnysarvoksi on asetettu 100 000 markkaa siten, että jos luottoa on
myönnetty korkeintaan 100 000 markkaa, luoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta ei
saa periä korvausta. Kynnysarvoa pidetään edelleen tarpeellisena paitsi nykyisen kuluttajansuojan tason säilyttämiseksi myös kilpailun ylläpitämiseksi.
29 §. Korvausoikeus asuntoluotoissa. Pykälä vastaa muotoilultaan voimassa olevan 7
luvun 12 §:n 3 momenttia. Uutta on, että säännös koskee ainoastaan asuntoluottoja.
Muiden luottojen osalta korvauksesta säädetään ehdotuksen 28 §:ssä. Selvyyden vuoksi
on syytä lisäksi mainita, että kuten voimassa olevan säännöksen nojalla, luotonantajalla
ei olisi oikeutta korvaukseen kuluttajan maksaessa luoton takaisin viitekoron määräytymisjakson päättyessä.
30 §. Kuluttajan oikeus irtisanoa jatkuvaa luottoa koskeva sopimus. Pykälä on uusi.
Ehdotetussa 1 momentissa säädetään kuluttajan oikeudesta milloin tahansa irtisanoa
jatkuvaa luottoa koskeva sopimus heti päättyväksi, jolleivät osapuolet ole sopineet irtisanomisajasta. Kuluttajan noudatettavaa irtisanomisaikaa ei saa ehdotuksen mukaan
kuitenkaan sopia kuukautta pitemmäksi. Säännös perustuu direktiivin 13 artiklan 1 kohtaan.
Ehdotettu 2 momentti ei perustu direktiiviin, vaan maksupalvelulain 36 §:ään, jossa
säädetään puitesopimuksen irtisanomistilanteessa perittävistä kuluista. Yhdenmukaisuussyistä ehdotetaan, että maksupalvelulain 36 §:ää vastaava säännös sisällytetään kuluttajansuojalakiin, jotta irtisanomistilanteissa maksettavia korvauksia koskevat säännökset olisivat yhteneväiset kaikissa jatkuvissa luotoissa.
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Ehdotuksen mukaan luotonantajalla ei ole oikeutta periä kuluttajalta maksua jatkuvaa
luottoa koskevan sopimuksen irtisanomisesta, ja kuluttajan on maksettava luottosopimuksesta säännöllisesti perittävät kulut vain siltä osin kuin ne kohdistuvat irtisanomisen
voimaantuloa edeltävään aikaan. Jos tällaisia maksuja on maksettu ennakolta, maksut
on palautettava kuluttajalle siltä osin kuin ne kohdistuvat irtisanomisen voimaantulon
jälkeiseen aikaan. Jos kuluttaja siis irtisanoo jatkuvaa luottoa koskevan sopimuksen,
kuluttajalle on palautettava esimerkiksi mahdollisesta etukäteen maksetusta luottokortin
vuosimaksusta se osa, joka kohdistuu irtisanomisen voimaantulon jälkeiseen aikaan.
Luottosopimussuhde päättyy irtisanomisajan kuluttua. Tämä ei luonnollisestikaan merkitse sitä, että kuluttaja vapautuisi jo nostetun luoton takaisinmaksusta. Toisaalta luottosopimuksen irtisanominen ei myöskään merkitse sitä, että jo nostettu luotto erääntyisi
irtisanomishetkellä tai irtisanomisajan kuluttua, vaan kuluttajalla on oikeus maksaa se
takaisin luottosopimuksessa sovituin ehdoin.
31 §. Luotonantajan oikeus irtisanoa jatkuvaa luottoa koskeva sopimus. Pykälä on uusi,
ja se perustuu direktiivin 13 artiklan 1 kohtaan. Pykälän 1 momentin mukaan luotonantaja saa irtisanoa jatkuvaa luottoa koskevan sopimuksen, jos luottosopimuksessa niin
sovitaan. Luotonantajan on ilmoitettava irtisanomisesta kuluttajalle vähintään kaksi
kuukautta etukäteen.
Pykälän 2 momentti koskee irtisanomisen muotoa. Sen mukaan luotonantajan on toimitettava irtisanomisilmoitus kuluttajalle pysyvällä tavalla. Tietojen antaminen pysyvällä
tavalla on määritelty ehdotuksen 6 §:n 8 kohdassa.
Mitä 30 §:n yhteydessä selvitettiin ennen irtisanomista nostetun luoton takaisinmaksusta, koskee myös tilanteita, joissa luotonantaja irtisanoo luottosopimuksen. Luoton
eräännyttämisestä säädetään erikseen 33 §:ssä.
32 §. Luotonantajan oikeus lakkauttaa kuluttajan oikeus käyttää jatkuvaa luottoa. Pykälä on uusi, ja se koskee luotonantajan oikeutta lakkauttaa kuluttajan oikeus käyttää jatkuvaa luottoa. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 13 artiklan 2 kohta.
Jotta luoton käytön lakkauttaminen olisi mahdollista, lakkauttamisoikeudesta ja lakkauttamisen edellytyksistä on tullut sopia luottosopimuksessa. Lisäksi direktiivissä edellytetään, että lakkauttaminen perustuu objektiivisesti perusteltuihin syihin. Selkeyden vuoksi kansallisessa laissa viitattaisiin objektiivisesti perusteltujen syiden sijasta kuitenkin
hyvän luotonantotavan mukaisuuteen.
Hyväksyttäviä lakkauttamisperusteita ovat direktiivin johdanto-osan kappaleen
33 mukaan ensinnäkin epäily luoton luvattomasta tai petollisesta käytöstä. Luvaton
käyttö viittaa tilanteisiin, joissa luotonantaja epäilee jonkun muun kuin luoton käyttöön
oikeutetun käyttävän luottoa, kun taas vilpillisellä käytöllä tarkoitetaan tilanteita, joissa
luotonantaja epäilee luotonottajan itsensä käyttävän luottoa vilpillisellä tavalla.
Hyväksyttävänä lakkauttamisperusteena mainitaan myös huomattavasti kasvanut riski
siitä, että kuluttaja ei kykene maksamaan luottoa takaisin. Jos luottosopimuksen ehtojen
mukaan useampi kuluttaja on yhteisvastuullisesti vastuussa luoton takaisin maksamises-
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ta, riittävää on, että edellytys täyttyy yhden heistä osalta. Esimerkiksi maksuhäiriömerkintä luottotietorekisterissä tai kuluttajan maksuviivästys saman luotonantajan muun
luoton maksamisessa ei sinänsä oikeuta luotonantajaa lakkauttamaan kuluttajan oikeutta
käyttää jatkuvaa luottoa, jollei merkinnän voida katsoa osoittavan huomattavasti kohonnutta riskiä maksuvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä. Kyse on kokonaisarvioinnista,
jossa on huomioitava esimerkiksi maksuhäiriömerkintöjen lukumäärä ja merkinnän
taustalla olevan velan määrä.
Direktiivin mukaan luotonantajan on ilmoitettava oikeuden lakkauttamisesta ja sen syistä kuluttajalle kirjallisesti tai muulla pysyvällä välineellä mahdollisuuksien mukaan ennen lakkauttamista ja viimeistään välittömästi sen jälkeen. Oikeusvarmuussyistä ilmaisua ”mahdollisuuksien mukaan” ehdotetaan täsmennettäväksi kansallisessa laissa siten,
kuluttajalla olisi pääsäännön mukaan oikeus saada etukäteen pysyvällä tavalla luotonantajalta tieto jatkuvan luoton käytön lakkauttamisesta. Jos käyttöoikeuden lakkauttaminen välittömästi on kuitenkin välttämätöntä väärinkäytösten tai vahinkojen estämiseksi
taikka rajoittamiseksi, ilmoitus voitaisiin tehdä myös viipymättä lakkauttamisen jälkeen.
Pykälän 3 momentin mukaan ilmoitusta ei saa kuitenkaan tehdä, jos sen tekeminen on
muualla laissa kielletty. Nykylainsäädännössä ei tiettävästi ole tämänkaltaisia kieltoja,
mutta säännös on tarpeen direktiivin 13 artiklan 2 kohdan asianmukaiseksi täytäntöön
panemiseksi.
Jatkuvan luoton käyttämisen lakkauttaminen ei luonnollisestikaan merkitse sitä, että
kuluttaja vapautuisi jo nostetun luoton takaisinmaksusta. Toisaalta lakkauttaminen ei
myöskään merkitse sitä, että jo nostettu luotto erääntyisi lakkauttamishetkellä, vaan kuluttajalla on oikeus maksaa se takaisin luottosopimuksessa sovituin ehdoin. Luoton
eräännyttämisestä säädetään erikseen 33 §:ssä.
33 §. Kuluttajan sopimusrikkomuksen seuraamukset. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevan 7 luvun 16 §:n 1 momenttia.
Pykälän 2 momentti on uusi. Ehdotuksen mukaan 1 momentin 2 kohdassa mainituista
prosenttirajoista riippumatta luotonantajalla on oikeus saattaa sovittu seuraamus voimaan, jos maksu on viivästynyt vähintään 6 kuukautta ja se olennaisissa määrin edelleen suorittamatta. Säännöksellä on merkitystä ennen kaikkea asuntoluotoissa, joissa
alun pitäen osamaksukauppaa silmällä pitäen asetettujen prosenttirajojen täyttyminen ja
siten mahdollisuus luoton eräännyttämiseen kestää varsin pitkään ja johtaa myös velallisen, takaajan ja vierasvelkapantin antajan kannalta epäedulliseen perinnän hidastumiseen.
Luotonantajan harkitessa luoton eräännyttämistä tai muita pykälässä tarkoitettuja toimia
luotonantajan on hyvää luotonantotapaa koskevan periaatteen mukaisesti suhtauduttava
vastuullisesti maksujärjestelyihin.
Kuluttajan sopimusrikkomuksen seuraamuksia koskeva pykälä ei perustu direktiiviin,
vaan kyse on kansallisesta sääntelystä.
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34 §. Sosiaalinen suorituseste. Pykälä vastaa voimassa olevan 7 luvun 16 §:n
2 momenttia.
35 §. Eräännyttäminen. Pykälä vastaa asiallisesti voimassa olevan 7 luvun 16 §:n 3
momenttia, mutta pykälään on tehty esitysteknisiä muutoksia. On syytä korostaa, että
perustamiskustannusten kohtuullisuutta arvioitaessa lähtökohtana pidetään luotonantajalle tosiasiallisesti aiheutuneita kustannuksia.
36 §. Tilitys. Luotonantajan ja kuluttajan välillä toimitettavaa tilitystä koskevan pykälän
1−3 momentti vastaa asiallisesti voimassa olevan 7 luvun 17 §:n 1−3 momenttia.
Pykälän 4 momentti vastaa asiallisesti osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 4 §:ää.
Pykälän 5 momentin ensimmäinen virke vastaa voimassa olevan 7 luvun 17 §:n
4 momenttia. Momentin toinen virke vastaa osamaksukaupasta annetun lain 5 §:n 2
momenttia.
37 §. Virka-apu. Pykälän 1 momentissa säädetään luotonantajan oikeudesta osamaksukaupassa hakea virka-apua ulosottomieheltä tavaran takaisin ottamiseksi. Jotta virkaapua olisi mahdollista saada, luottosopimus on tehtävä osamaksukauppaa koskevalla
lomakkeella, minkä lisäksi olisi noudatettava 17 §:ssä säädettyjä vaatimuksia sopimuksen tekemisestä, kuten velvollisuutta laatia sopimus kirjallisesti ja antaa kuluttajalle
kappale sopimusta. Lomakkeesta ja sillä annettavista tiedoista on tarkoitus säätää oikeusministeriön asetuksella, ja momentti sisältäisikin tätä koskevan valtuuden.
Pykälän 2 momentissa säädetään virka-avun hakemista koskevasta menettelystä. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja siinä on ilmoitettava 36 §:n 3 momentin mukaiset määrät.
Hakemukseen on liitettävä luottosopimus.
Pykälän 3 momentti vastaa asiallisesti osamaksukaupasta annetun lain 10 §:n 1 ja 2
momenttia.
38 §. Eräät muut osamaksukauppaa koskevat säännökset. Pykälässä viitataan tiettyihin
osamaksukaupasta annetun lain säännöksiin, joita siis sovellettaisiin jatkossakin kuluttajan ja elinkeinonharjoittajan väliseen osamaksukauppaan.

Vastuusäännökset
39 §. Luotonantajan ja myyjän tai palvelun tarjoajan yhteisvastuu. Pykälä vastaa voimassa olevan 7 luvun 13 §:ää, ja se perustuu myös direktiivin 15 artiklan 3 kohtaan.
40 §. Kuluttajan vastuu luottokortin tai muun jatkuvan luoton käyttöön oikeuttavan tunnisteen oikeudettomasta käytöstä. Pykälää ehdotetaan muutettavaksi maksupalvelulakia
koskevaan hallituksen esitykseen (HE 169/2009 vp) sisältyvässä 2. lakiehdotuksessa.
Ehdotuksen mukaan pykälä säilyisi asiallisesti samansisältöisenä kuin mainitussa esityksessä, ja siihen tehtäisiin ainoastaan terminologisia muutoksia.
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Erityisiä luottotyyppejä koskevia säännöksiä
41 §. Ennakkotiedot. Pykälässä säädetään tiedoista, jotka kuluttajalle on annettava hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä silloin, kun kuluttajaluotto liittyy käyttelytiliin eli tavanomaiseen talletustiliin, jonka ehtojen mukaan luottoaika on enintään
kolme kuukautta tai luotto on maksettava takaisin vaadittaessa.
Pykälän 2 momentin mukaan 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava myös silloin,
kun luotonantaja tekee kuluttajan kanssa maksujärjestelysopimuksen, joka ei ole ehdoiltaan kuluttajan kannalta epäedullisempi kuin alkuperäinen luottosopimus. Tällaisiin
maksujärjestelysopimuksiin ei siis sovelleta 2 §:n 3 momentissa todetuin tavoin 8 §:ää,
vaan 41 §:ää.
Tiedot voidaan antaa direktiivin liitteen III mukaisella ”Eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeella. Tiedoista ja lomakkeesta on tarkoitus säätää tarkemmin oikeusministeriön asetuksella, minkä vuoksi 3 momentti sisältää tätä koskevan valtuuden.
Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 6 artiklan 1 ja 3 kohta.
42 §. Ennakkotietojen antaminen puhelimessa. Pykälän 1 momentissa säädetään kuluttajalle annettavista ennakkotiedoista silloin, kun kuluttaja on pyytänyt puhelimitse, että
hän saisi välittömästi käyttöönsä 41 §:n 1 momentissa tarkoitetun luoton eli käyttelytiliin liittyvän kuluttajaluoton, jota koskevien sopimusehtojen mukaan luottoaika on enintään kolme kuukautta tai luotto on maksettava takaisin vaadittaessa.
Pykälän 2 momentissa säädetään 1 momentin soveltumisesta luotonantajan kuluttajan
kanssa tekemään maksujärjestelysopimukseen, joka ei ole ehdoiltaan kuluttajan kannalta epäedullisempi kuin alkuperäinen luottosopimus. Tällaisiin maksujärjestelysopimuksiin ei siis sovelleta 2 §:n 3 momentissa todetuin tavoin ennakkotietoja puhelinmyynnissä koskevaa 9 §:ää, vaan erityisiä luottotyyppejä koskevaa 42 §:ää.
Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 6 artiklan 4 kohta.
43 §. Ennakkotietojen toimittaminen pysyvällä tavalla. Pykälän 1 momentissa asetetaan
luotonantajalle ja luotonvälittäjälle velvollisuus toimittaa kuluttajalle 41 §:ssä tarkoitetut ennakkotiedot hyvissä ajoin ennen sopimuksen tekemistä. Luotonantaja ja luotonvälittäjä voivat ilmoittaa tiedot erityisiä luottotyyppejä koskevalla ”Eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeella taikka muulla pysyvällä tavalla. Toisin kuin muissa 7
luvun soveltamisalaan kuuluvissa luotoissa, lomakkeen käyttäminen on siis vapaaehtoista. Momentilla pannaan osaltaan täytäntöön direktiivin 6 artiklan 1 kohta.
Pykälän 2 momentti koskee tapauksia, joissa sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä
puhelimitse tai muulla sellaisella etäviestimellä, ettei tietoja voida toimittaa pysyvällä
tavalla ennen sopimuksen tekemistä. Tällöin luotonantajan on toimitettava kuluttajalle
sopimusta koskevat eli 45 §:ssä mainittavat tiedot välittömästi luottosopimuksen tekemisen jälkeen. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 6 artiklan 7 kohta.
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Pykälän 3 momentin mukaan kuluttajan on pyynnöstä ja maksutta saatava luottosopimusluonnos. Säännöksellä ei ole käytännön merkitystä puhelin- ja muussa etämyynnissä, koska tällöin kuluttaja on saanut tiedot jo 2 momentin nojalla. Momentilla pannaan
täytäntöön 6 artiklan 6 kohta.
44 §. Sivutoimisia luotonvälittäjiä koskeva poikkeus. Pykälässä säädetään sivutoimisia
luotonvälittäjiä koskevasta poikkeuksesta, jonka mukaan sivutoimisilla luotonvälittäjillä
ei ole 41–43 §:ssä tarkoitettuja tiedonantovelvollisuuksia. Muiden luottojen osalta vastaavasta poikkeuksesta säädetään ehdotuksen 11 §:ssä, ja perustelujen osalta viitataankin edellä 11 §:n kohdalla lausuttuun. Pykälällä pannaan osaltaan täytäntöön direktiivin
7 artikla.
45 §. Käyttelytiliin liittyvät luottosopimukset. Pykälässä säädetään käyttelytiliin liittyvän
luottosopimuksen tekemisestä ja siinä mainittavista seikoista silloin, kun sopimuksen
ehtojen mukaan luottoaika on enintään kolme kuukautta tai luotto on maksettava takaisin vaadittaessa, ja sillä pannaan täytäntöön direktiivin 10 artiklan 1 ja 5 kohta.
Pykälän 1 momentin mukaan luottosopimus on tehtävä kirjallisesti tai muulla pysyvällä
tavalla, ja kuluttajalle on annettava kappale sopimusta.
Pykälän 2 momentissa säädetään sopimuksessa mainittavista tiedoista. Tiedoista on tarkoitus säätää tarkemmin oikeusministeriön asetuksella, ja pykälän 3 momentti sisältääkin tätä koskevan valtuuden.
46 §. Tiedonantovelvollisuus käyttelytiliin liittyvän luottosopimuksen voimassaoloaikana. Pykälä koskee luotonantajan tiedonantovelvollisuuksia luottosopimuksen voimassaoloaikana. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 12 artikla.
Pykälän 1 momentissa luetellaan tiedot, jotka kuluttajalle on annettava tiliotteen muodossa säännöllisesti ja pysyvällä tavalla. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 12
artiklan 1 kohta.
Pykälän 2 momentissa säädetään luotonantajan velvollisuudesta ilmoittaa kuluttajalle
koron ja muiden maksujen muutoksista ennen muutosten voimaantuloa. Momentilla
pannaan täytäntöön direktiivin 12 artiklan 2 kohta.
47 §. Käyttelytilisopimukseen liittyviä tiedonantovelvoitteita. On mahdollista, että vaikka käyttelytiliin ei liity varsinaista luottosopimusta, käyttelytilin tarjoaja harkintansa
mukaan hyväksyy hiljaisesti käyttelytilin saldon ylityksen ja myöntää näin tosiasiassa
kuluttajalle luottoa. Tilinylitystapauksia silmällä pitäen käyttelytiliä koskevassa sopimuksessa on mainittava ylityksestä perittävä korko, koron määräytymisen perusteet ja
korkoa koskevat muut ehdot sekä ylityksestä perittävät muut maksut ja ehdot, joiden
mukaisesti näitä maksuja voidaan muuttaa. Nämä tiedot on toimitettava kuluttajalle
myös säännöllisesti pysyvällä tavalla.
Pykälän 2 momentissa säädetään luotonantajan tiedonantovelvollisuuksista silloin, kun
kuluttaja on ylittänyt käyttelytilinsä saldon huomattavasti ja ylitys on kestänyt yli kuukauden eli kun kyse on merkittävämmästä ja pitempikestoisesta tilinylityksestä. Tällöin
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luotonantajan on viipymättä annettava kuluttajalle pysyvällä tavalla muun muassa tiedot
ylityksen määrästä ja sille perittävästä korosta.
Jos kuluttaja ylittää käyttelytiliin liittyvän luottosopimuksen luottorajan, hän saa tästä
46 §:n nojalla tiedon säännöllisesti toimitettavan tiliotteen avulla. Jos luottoraja on ylittynyt huomattavasti ja ylitys on kestänyt yli kuukauden, ehdotetun 47 §:n 3 momentin
mukaan 47 §:n 1 ja 2 momentissa mainitut tiedot on kuitenkin annettava kuluttajalle
viipymättä.
Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 18 artiklan 1 ja 2 kohta.

Eräitä luotonvälittäjän velvollisuuksia
48 §. Valtuuksista ilmoittaminen. Pykälässä säädetään luotonvälittäjän velvollisuudesta
ilmoittaa markkinoinnissa valtuuksistaan välittää kuluttajaluottoja. Pykälällä pannaan
täytäntöön direktiivin 21 artiklan a kohta.
Markkinoinnin käsite on laaja kattaen sekä mainonnan että kuluttajille tarkoitetut asiakirjat. Erityisesti luotonvälittäjän on ilmoitettava, toimiiko hän tietyn tai tiettyjen luotonantajien asiamiehenä vai riippumattomana luotonvälittäjänä. Jos markkinointi koskee
vain tietyn luotonantajan luottoa, ei kuitenkaan edellytetä, että luotonvälittäjä ilmoittaisi
tässä yhteydessä toimivansa myös muiden luotonantajien asiamiehenä. Riittävää on, että
hän ilmoittaa toimivansa kyseisen luotonantajan asiamiehenä. Asiamiehenä toimivalla
luotonvälittäjällä tarkoitetaan luotonvälittäjää, joka välittää luottoja tietyn tai tiettyjen
luotonantajien lukuun, kun taas riippumaton luotonvälittäjä välittää useiden eri luotonantajien luottoja näihin nähden itsenäisenä.
49 §. Kuluttajalta perittävät maksut. Pykälässä säädetään luotonvälittäjän velvollisuudesta ilmoittaa ennakolta kuluttajalta perittävistä maksuista. Pykälän 1 ja 2 momentilla
pannaan täytäntöön direktiivin 21 artiklan b kohta, ja pykälän 3 momentilla pannaan
täytäntöön saman artiklan c kohta.
Pykälän 1 momentin mukaan palvelusta perittävästä maksusta on ilmoitettava kuluttajalle pysyvällä tavalla ennen luotonvälitystä koskevan sopimuksen tekemistä. Tietojen
antaminen pysyvällä tavalla on määritelty luvun 6 §:n 8 kohdassa.
Pykälän 2 momentin mukaan luotonvälittäjällä on oikeus saada maksu kuluttajalta vain,
jos siitä on ilmoitettu 1 momentin mukaisesti. Lisäksi edellytetään, että maksusta on
sovittu kuluttajan kanssa kirjallisesti tai pysyvällä tavalla sähköisesti.
Pykälän 3 momentissa edellytetään, että luotonvälittäjä ilmoittaa luotonvälityksestä perittävän maksun suuruudesta luotonantajalle, jotta tämä voi laskea luoton todellisen
vuosikoron.
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Valvonta
50 §. Seuraamukset. Pykälä vastaa asiallisesti voimassa olevan 7 luvun 23 §:ää, mutta
luotonantajan lisäksi pykälässä mainittaisiin myös luotonvälittäjät. Lisäksi pykälään on
tehty eräitä teknisluonteisia tarkistuksia.
51 §. Valvontaviranomaiset. Pykälän 1 momentti vastaa asiallisesti 7 luvun 24 §:n 1
momenttia, sellaisena kuin sitä on ehdotettu muutettavaksi hallituksen esityksessä
64/2009 vp.
Pykälän 2 momentin ensimmäinen virke on uusi, ja siinä säädetään valvontaviranomaisten velvollisuudesta olla tarkoituksenmukaisella tavalla yhteistyössä keskenään. Momentin toinen virke vastaa voimassa olevan 24 §:n 3 momenttia, sellaisena kuin sitä on
ehdotettu muutettavaksi hallituksen esityksessä 64 /2009 vp.
Pykälän 3 momentti vastaa muutoin voimassa olevan 24 §:n 2 momenttia, mutta siinä
mainittaisiin nimenomaisesti sekä luotonantaja että luotonvälittäjä.

1.2 Laki eräiden luotonantajien rekisteröinnistä
1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentissa säädetään lain soveltamisalasta. Lakia sovelletaan ehdotuksen mukaan elinkeinonharjoittajiin, jotka myöntävät kuluttajansuojalain 7
luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja. Lain soveltamisalaan kuuluvia luotonantajia ovat esimerkiksi pikaluottoyritykset ja rahoitusyhtiöt. Koska rekisteröitymisvaatimus sidottaisiin tällä tavoin 7 luvun soveltamisalaan, panttilainauslaitoksilta ei
edellytettäisi tämän lain mukaista rekisteröitymistä, sillä niiden myöntämät lainat ehdotetaan 1. lakiehdotuksen mukaisesti rajattavaksi 7 luvun soveltamisalan ulkopuolelle.
Koska rekisteröitymisvaatimus toisaalta sidottaisiin luottojen myöntämiseen, luotonvälittäjät rajautuisivat lain soveltamisalan ulkopuolelle.
Pykälän 2 momentissa säädetään soveltamisalan rajoituksista silloin, kun elinkeinonharjoittaja saattaa tosin tarjota kuluttajansuojalain 7 luvussa tarkoitettuja kuluttajaluottoja,
mutta tämän lain soveltamista ei siitä huolimatta pidetä tarpeellisena. Päällekkäisyyksien välttämiseksi momentin 1 kohdan mukaan lain soveltamisalan ulkopuolelle rajataan
ensinnäkin elinkeinonharjoittajat, joita Finanssivalvonta valvoo Finanssivalvonnasta
annetun lain (878/2008) 4 §:n nojalla. Rajoituksesta seuraa, että lakia ei sovellettaisi
esimerkiksi kotimaisiin luottolaitoksiin, ETA-valvottavien luottolaitosten Suomessa
oleviin sivuliikkeisiin, ulkomaisten valvottavien palvelujen tarjoamiseen Suomessa sivuliikettä perustamatta, ulkomaisen luotto- ja rahoituslaitoksen toiminnasta Suomessa
annetussa laissa (1608/1993) tarkoitettuihin, muussa kuin ETA-valtiossa toimiluvan
saaneisiin ulkomaisen luottolaitoksen sivuliikkeisiin eikä sijoituspalveluyrityksiin. Lisäksi HE:ssä 172/2009 vp ehdotetaan, että Finanssivalvonnan valvottaviksi tulevat
myös maksulaitokset, jotka siis myös jäisivät tämän lain soveltamisen ulkopuolelle.
Momentin 2 kohdan mukaan lain soveltamisalaan eivät ehdotuksen mukaan kuulu
myöskään elinkeinonharjoittajat, jotka myöntävät kuluttajaluottoja vain myymiensä
kulutushyödykkeiden oston rahoittamiseksi. Ratkaisevaa on, voiko kuluttaja käyttää
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elinkeinonharjoittajan myöntämää luottoa ainoastaan kyseisen elinkeinonharjoittajan
myymien kulutushyödykkeiden ostoon vai myös muuhun tarkoitukseen. Tyypillinen
esimerkki kohdassa tarkoitetusta ja siten lain soveltamisalaan kuulumattomasta luotonannosta on osamaksukauppa.
Pykälän 3 kohdassa säädettäisiin selvyyden vuoksi, ettei lakia sovellettaisi myöskään
valtioon, kuntaan tai muihin julkisyhteisöihin.
2 §. Oikeus myöntää kuluttajaluottoja. Pykälän mukaan muu kuin 1 §:n 2 momentissa
tarkoitettu elinkeinonharjoittaja saa myöntää kuluttajaluottoja vain, jos se on rekisteröity luotonantajaksi tämän lain mukaisesti. Rajoitus koskee luonnollisesti muutoinkin
vain niitä elinkeinonharjoittajia, jotka ylipäänsä kuuluvat lain soveltamisalan piiriin.
3 §. Luotonantajarekisteri ja rekisteri-ilmoitus. Pykälän 1 momentissa säädettäisiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston velvollisuudesta pitää luotonantajista rekisteriä. Rekisteriä kutsuttaisiin luotonantajarekisteriksi.
Pykälän 2 momentissa säädetään kuluttajaluottojen tarjoamista suunnittelevan velvollisuudesta tehdä Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ilmoitus rekisteriin merkitsemistä
varten. Ehdotuksen mukaan rekisteri-ilmoituksen sisällöstä säädettäisiin oikeusministeriön asetuksella.
4 §. Rekisteröinnin edellytykset. Pykälässä säädetään edellytyksistä, joiden täyttyessä
aluehallintoviraston on merkittävä rekisteri-ilmoituksen tekijä luotoantajarekisteriin.
Rekisteröintimenettelyyn ei siis liity tarkoituksenmukaisuusharkintaa.
Pykälän 1 momentin 1 kohdassa edellytetään, että ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa. Elinkeinon harjoittamisen oikeudesta säädetään elinkeinolain (laki elinkeinon harjoittamisen oikeudesta; 122/1919) 1 §:ssä. Kyseisen pykälän
mukaan Suomessa elinkeinoa saa harjoittaa luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka
Euroopan talousalueella, suomalainen yhteisö ja säätiö, sekä Suomessa sivuliikkeen
rekisteröinyt ulkomainen yhteisö ja säätiö, joka on perustettu jonkin Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion lainsäädännön mukaan ja jolla on sääntömääräinen kotipaikka, keskushallinto tai päätoimipaikka jossakin Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa. Lisäksi oikeus elinkeinon harjoittamiseen Suomessa on niillä, joille Patentti- ja rekisterihallitus on siihen erikseen myöntänyt luvan.
Momentin 2 kohdassa edellytetään, että ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa. Jos ilmoituksen tekijä on luonnollinen henkilö, hänen on lisäksi oltava täysi-ikäinen eikä hänen toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu.
Momentin 3 kohdassa edellytetään, että ilmoituksen tekijä on luotettava. Lain 5 §:ssä
säädetään tarkemmin siitä, mitä luotettavuudella tarkoitetaan.
Momentin 4 kohdassa edellytetään, että ilmoituksen tekijällä on sellainen luottotoiminnan tuntemus kuin harjoitetun luottotoiminnan luonteeseen ja laajuuteen katsoen on
tarpeen. Luottotoiminnan tuntemuksella tarkoitetaan esimerkiksi niiden lainsäädännön
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alojen tuntemista, jotka tulevat kysymykseen kuluttajaluottojen tarjontaa harjoitettaessa
sekä luotonannon edellyttämää teknistä tietoa, taitoa ja muuta vastaavaa valmiutta.
Luottotoiminnan tuntemus voi perustua ensinnäkin usean vuoden käytännön kokemukseen esimerkiksi toimimalla eri tehtävissä toisen luotonantajan palveluksessa. Luottotoiminnan tuntemus voi perustua myös koulutukseen, joka voi olla joko suoritettu tutkinto tai muulla koulutuksella saatu ammattipätevyys. Koska kuluttajaluottojen tarjoaminen edellyttää hyvää ammattitaitoa ja lainsäädännön tuntemusta, ilmoituksen tekijällä, jolla ei ole riittävää käytännön kokemusta luottotoiminnasta, on oltava siihen soveltuva koulutus, kuten oikeustieteen tai kauppatieteiden kandidaatin tai maisterin taikka
vara- tai oikeusnotaarin koulutus. Mitä laajamittaisemmasta toiminnasta on kyse, sitä
paremmin luotonantajan voidaan edellyttää tuntevan luottotoimintaa. Ehdotetussa 6
§:ssä säädettäisiin siitä, keitä vaatimus luottotoiminnan tuntemuksesta koskee silloin,
kun ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö.
Vaikka kaikki edellä mainitut rekisteröinnin edellytykset täyttyisivät, pykälän
2 momentin mukaan aluehallintovirasto voi evätä rekisteröinnin, jos olosuhteet huomioon ottaen on ilmeistä, että ilmoituksen tekijä aikoo harjoittaa kuluttajaluottojen tarjoamista toisen välikätenä. Säännöksen tarkoituksena on estää pääsy kuluttajaluottomarkkinoille sellaisilta henkilöiltä, jotka esimerkiksi epäilyttävän taustansa takia eivät luultavasti tulisi täyttämään rekisteröimisen edellytyksiä, mutta jotka pyrkivät alalle välikäden avulla.
5 §. Luotettavuus. Pykälän 1 momentissa määritellään, mitä luotettavuudella 4 §:n 1
momentin 3 kohdassa tarkoitetaan. Ilmoituksen tekijää ei pidetä luotettavana, jos hänet
on lainvoiman saaneella tuomiolla viiden arviota edeltäneen vuoden aikana tuomittu
vankeusrangaistukseen tai kolmen arviota edeltäneen vuoden aikana sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan kuluttajaluottojen tarjoamista, omistamaan kuluttajaluottojen tarjoamista
harjoittavaa yhteisöä tai säätiötä taikka toimimaan sen ylimmässä johdossa. Momentissa
tarkoitettuna lainvoimaisen tuomion perustana voidaan pitää esimerkiksi rahanpesu- ja
kirjanpitorikosta, veropetosta tai muuta taloudelliseen toimintaan liittyvää rikosta.
Vaikka henkilöä ei olisikaan tuomittu edellä tarkoitettuun vankeus- tai sakkorangaistukseen, häntä ei voida pitää luotettavana myöskään silloin, kun hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toimimaan edellä kuvatussa
tehtävässä. Vastaavanlainen säännös sisältyy luottolaitostoiminnasta annetun lain 40
§:ään ja ehdotetun maksulaitoslain 13 §:ään.
Muuta sopimattomuutta voisi osoittaa esimerkiksi lainvoimaa vailla oleva tuomio momentissa tarkoitetusta rikoksesta. Käytännössä voi kulua useita vuosia, ennen kuin tuomio esimerkiksi rekisteröinnin esteenä olevasta talousrikoksesta on lainvoimainen. Aikaisempaa toimintaa koskevassa luotettavuusarvioinnissa voitaisiin ottaa huomioon
myös se, että henkilö on lainvoimaisesti tuomittu vankeusrangaistukseen rikoksesta yli
viisi vuotta sitten, jos rikos osoittaa henkilön ilmeistä sopimattomuutta harjoittamaan
kuluttajaluottojen tarjoamista, omistamaan tällaista toimintaa harjoittavaa yhteisöä tai
säätiötä taikka toimimaan sen ylimmässä johdossa.
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Aikaisemmalla toiminnalla muutoin osoitettu ilmeinen sopimattomuus ei edellyttäisi,
että henkilö on tuomittu rikoksesta rangaistukseen. Hänet on voitu esimerkiksi määrätä
liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) mukaiseen liiketoimintakieltoon, mikä
ei välttämättä edellytä, että laiminlyönnistä on tuomittu rangaistus. Kieltoon ovat saattaneet johtaa esimerkiksi verovelvollisuuteen tai kirjanpitoon liittyvät laiminlyönnit.
Selvää on, että jos liiketoimintakielto on edelleen voimassa, kuluttajaluottojen tarjoaminen ei tule kyseeseen, mutta myös päättynyt liiketoimintakielto voidaan ottaa huomioon
arvioitaessa henkilön luotettavuutta.
Pykälän 2 momentissa selvitetään, keitä 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitettu vaatimus luotettavuudesta koskee silloin, kun ilmoituksen tekijänä on oikeushenkilö. Jotta
luotettavuusvaatimus oikeushenkilön kohdalla täyttyy, kaikkien säännöksessä lueteltujen tahojen on oltava luotettavia.
6 §. Luottotoiminnan tuntemus. Pykälässä säädettäisiin siitä, keiltä edellytettäisiin 4 §:n
1 momentin 4 kohdassa tarkoitettua luottotoiminnan tuntemusta silloin, jos ilmoituksen
tekijä on oikeushenkilö. Pykälän ensimmäisen virkkeen mukaan vaatimus koskee toimitusjohtajaa, hallituksen jäsentä ja muuta ylimpään johtoon kuuluvaa. Henkilöpiiri, jolta
edellytetään luottotoiminnan tuntemusta, olisi siis suppeampi kuin se, jolta edellytetään
luotettavuutta.
Pykälän toisessa virkkeessä säädetään luottotoiminnan tuntemusta koskevan vaatimuksen ulottuvuudesta sellaisia erityistapauksia silmällä pitäen, joissa ilmoituksen tekijä
harjoittaa myös muuta liiketoimintaa kuin kuluttajaluottojen tarjoamista. Tällöin vaatimus luottotoiminnan tuntemuksesta koskisi toimitusjohtajaa, hallituksen jäsentä sekä
henkilöitä, jotka tosiasiallisesti vastaavat luottotoiminnasta. Säännös on tarpeen, jotta
luottotoiminnan tuntemusvaatimus ei ulottuisi ylimmän johdon siihen osaan, joka ei
toimi luottotoimintaan liittyvissä tehtävissä, vaan vastaa oikeushenkilön muusta toiminnasta.
7 §. Luotonantajarekisteriin merkittävät tiedot ja muutoksista ilmoittaminen. Pykälän 1
momentissa säädetään luotonantajarekisteriin merkittävistä tiedoista. Momentin 1 kohdan mukaan luotonantajarekisteriin merkitään yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus. Jos yksityisellä elinkeinonharjoittajalla ei ole henkilötunnusta, rekisteriin merkitään hänen syntymäaikansa. Lisäksi rekisteriin merkitään toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tunniste ja
jokaisen toimipaikan käyntiosoite, josta luottotoimintaa harjoitetaan. Toimipaikalla tarkoitetaan rakennusta, huonetta tai muuta tilaa, jota luotonantaja käyttää asiakaspalvelun
hoitamiseen.
Jos luotonantaja on oikeushenkilö, momentin 2 kohdan mukaan rekisteriin on merkittävä oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai
muu vastaava tunniste ja jokaisen toimipaikan käyntiosoite, josta luottotoimintaa harjoitetaan.
Momentin 3 kohdan mukaan rekisteriin on merkittävä myös niiden henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus, joiden luotettavuus on rekisteri-ilmoitusta käsiteltäessä
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selvitetty. Jos tällaisella henkilöllä ei ole henkilötunnusta, rekisteriin merkitään hänen
syntymäaikansa.
Momentin 4 kohdan mukaan luotonantajarekisteriin merkitään aluehallintoviraston luotonantajalle antama rekisteritunnus sekä päivä, jona luotonantaja on merkitty rekisteriin.
Momentin 5 kohdan mukaan rekisteriin merkitään myös luotonantajalle määrätyt varoitukset sekä sellaiset kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko. Varoituksista säädetään ehdotetun lain 11 §:ssä.
Momentin 6 kohdan mukaan rekisteriin merkitään rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta. Rekisteristä poistamisesta säädetään ehdotetun lain 12 §:ssä.
Pykälän 2 momentin mukaan rekisteriin merkitään myös tiedot niistä, joille on määrätty
kielto harjoittaa kuluttajaluottojen tarjontaa ilman rekisteröintiä. Tiedot ovat tarpeen,
jotta aluehallintovirasto voi seurata kiellon noudattamista. Tietoja saa säilyttää rekisterissä kuitenkin vain rajoitetun ajan. Tieto kiellosta sekä tieto luotonantajalle määrätyistä
varoituksista ja sellaisista kehotuksista ja kielloista, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko, on ehdotuksen mukaan poistettava rekisteristä viiden vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona kielto tai muu sanktio on määrätty.
Pykälän 3 momentissa säädetään luotonantajan velvollisuudesta ilmoittaa viipymättä
aluehallintovirastolle rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista. Aluehallintovirastolle
on ilmoitettava myös toiminnan lopettamisesta. Velvollisuuksien laiminlyönnin seuraamuksista säädetään ehdotetun lain 11 §:ssä.
8 §. Tietojen luovuttaminen. On tärkeää, että luotonantajarekisterin tiedot ovat helposti
esimerkiksi kuluttajien saatavilla. Tästä syystä pidetään tarpeellisena, että rekisteritietoja saisi luovuttaa tulosteena taikka yleisen tietoverkon kautta tai muutoin sähköisesti.
Rekisteriin talletetaan myös luonnollisia henkilöitä koskevia henkilötietoja, kuten nimi
ja henkilötunnus. Luotonantajarekisteri olisi siis osittain henkilörekisteri. Viranomaisten
toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 3 momentin mukaan viranomaisen henkilörekisteristä saa luovuttaa tietoja tulosteena tai sähköisesti vain, jos luovutuksensaajalla on henkilötietolain mukaan oikeus käsitellä pyydettyjä henkilötietoja. Tällaisen ehdon toteuttamista ei voida soveltaa annettaessa tietoja yleisen tietoverkon kautta. Rajoituksen toteuttaminen ei ole myöskään tarpeen yksityisyyden suojan vuoksi, jos
yleisen tietoverkon kautta ei luovuteta rekisteröityjen henkilötunnuksia.
Ehdotuksen mukaan henkilötietojen luovuttaminen tulosteena taikka yleisen tietoverkon
kautta tai muutoin sähköisessä muodossa olisi sallittua. Henkilötunnuksen saisi kuitenkin luovuttaa vain annettaessa tietoja tulosteena tai teknisenä tallenteena. Luovuttamisen
edellytyksenä olisi tällöin se, että luovutuksensaajalla on henkilötietolain 13 §:n tai
muun lain mukaan oikeus käsitellä henkilötunnuksia koskevia tietoja.
9 §. Luotonantajan johdon velvoitteet. Pykälän ensimmäisessä virkkeessä säädetään
luotonantajan velvollisuudesta huolehtia siitä, että toiminnassa noudatetaan hyvää luotonantotapaa (1. lakiehdotuksen 13 §) ja että toimintaa muutoinkin harjoitetaan lainmu-
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kaisesti. Jos luotonantaja on oikeushenkilö, huolehtimisvelvollisuus koskee sen hallitusta, toimitusjohtajaa ja muuta ylintä johtoa.
Kuluttajan oikeusturvan kannalta on tärkeää, että yrityksen koko henkilökunta harjoittaa
kuluttajaluottojen tarjoamista laissa edellytetyllä tavalla. Hyvän luotonantotavan mukaisuuden ja toiminnan muun lainmukaisuuden valvonta ei voi olla passiivista, vaan luotonantajan on oltava perillä yrityksen päivittäin tapahtuvien asioiden hoidosta sekä omaaloitteisesti ohjeita antamalla huolehdittava siitä, että luotonantotoimintaan osallistuvat
henkilöt noudattavat toiminnassaan lain säännöksiä. Jos luotonantoa harjoitetaan useassa eri toimipaikassa, luotonantajan on huolehdittava toiminnan lainmukaisuudesta kunkin toimipaikan osalta.
Pykälän toisessa virkkeessä edellytetään, että luotonantaja huolehtii siitä, että luottotoimintaan osallistuvilla henkilöillä on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito. Ammattitaitovaatimus koskee kaikkien toimipaikkojen henkilöstöä, ja se ulottuu myös luotonantajan asiamiehiin. Jos luotonantaja esimerkiksi palkkaa luotonmyöntötehtäviin
henkilön, jolla ei ole tehtävien edellyttämää luottotoiminnan tuntemusta, luotonantajan
on huolehdittava siitä, että henkilö asianmukaisesti perehdytetään tehtäviinsä.
Jos luotonantaja laiminlyö pykälässä sille asetetut velvollisuudet, seurauksena saattaa
ehdotetun 11 §:n mukaan olla varoitus tai viime kädessä toiminnan kieltäminen määräajaksi.
10 §. Valvonta ja valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus. Pykälän 1 momentissa säädetään valvonnasta. Ehdotuksen mukaan valvonta kuuluisi Etelä-Suomen aluehallintovirastolle.
Pykälän 2 momentissa säädetään luotonantajan velvollisuudesta antaa salassapitosäännösten estämättä aluehallintovirastolle sen pyynnöstä valvontaa varten tarvittavat asiakirjat ja tiedot. Vaikka asiakirjoihin ja tietoihin siis sisältyisi esimerkiksi liike- tai ammattisalaisuuksia taikka luotonantajan asiakkaan henkilöön liittyviä tietoja, joita luotonantaja ei muuten saisi ilmaista ulkopuoliselle, asiakirjat ja tiedot on annettava aluehallintovirastolle, jos se tarvitsee näitä valvontaa varten. Säännös on tavanomainen
elinkeino-oikeudellisessa lainsäädännössä.
Jotta aluehallintovirasto voisi arvioida luotonantajan luotettavuutta, sillä on oltava oikeus saada tätä varten tarpeelliset tiedot sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002)
46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekisteristä. Tästä aluehallintoviraston tiedonsaantioikeudesta säädetään ehdotuksen mukaan pykälän 3 momentissa. Sen sijaan rikosrekisteritiedot
luotonantajan luotettavuuden selvittämiseksi aluehallintovirastolle voidaan luovuttaa
rikosrekisterilain (770/1993) 4 a §:n nojalla.
11 §. Pakkokeinot. Pykälän 1 momentin mukaan aluehallintoviraston on kiellettävä tämän lain vastaisesti ilman rekisteröintiä harjoitettu kuluttajaluottojen tarjoaminen.
Yleensä kielto kohdistetaan luotonantajana toimivaan yhteisöön tai elinkeinonharjoittajaan. Erityisestä syystä aluehallintovirasto voisi kohdistaa kiellon myös kuluttajaluottojen tarjoamista harjoittavan palveluksessa olevaan henkilöön tai muuhun, joka toimii
tämän lukuun. Henkilöön kohdistettu kielto voi olla perusteltu esimerkiksi silloin, kun
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on ilmeistä, että kuluttajaluottojen tarjoamista harjoittava yhteisö ei tule noudattamaan
kieltoa eikä kykene suoriutumaan kieltopäätökseen liitettävästä uhkasakosta. Samalla
tavoin voidaan arvioida tilannetta, jossa on syytä uskoa, että luotonantajalle määrättyä
kieltoa aiotaan kiertää jatkamalla kiellettyä toimintaa uudessa yrityksessä.
Pykälän 2 momentissa säädetään aluehallintoviraston käytössä olevista pakkokeinoista
rekisteriin merkittyjä luotonantajia kohtaan. Aluehallintovirasto voi kehottaa luotonantajaa määräajassa täyttämään velvollisuutensa, jos luotonantaja on laiminlyönyt 7 §:n 3
momentissa säädetyn velvollisuuden ilmoittaa rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista tai 10 §:n 2 momentista johtuvan tiedonantovelvollisuuden aluehallintovirastolle.
Lisäksi aluehallintovirasto voi antaa luotonantajalle varoituksen, jos luotonantaja, tai jos
luotonantaja on oikeushenkilö, sen hallitus, toimitusjohtaja tai muut 10 §:ssä tarkoitetut
henkilöt laiminlyövät velvollisuuden johtaa luottotoimintaa ammattitaitoisesti. Sama
koskee tilannetta, jossa nämä laiminlyövät velvollisuuden huolehtia siitä, että toiminnassa noudatetaan hyvää luotonantotapaa ja että toimintaa muutoinkin harjoitetaan
lainmukaisesti.
Jos laiminlyönnit ovat vakavia tai jos ne annetusta kehotuksesta tai varoituksesta huolimatta toistuvat, aluehallintovirasto voi kieltää osaksi tai kokonaan luotonantajan toiminnan määräajaksi. Vakavissa laiminlyöntitapauksissa aluehallintovirasto voi siis määrätä heti luotonantajan määräaikaiseen toimintakieltoon. Toimintakiellon enimmäiskesto
on kuusi kuukautta.
Aluehallintovirasto voi laiminlyöntien laadusta ja laajuudesta riippuen kieltää joko luotonantajan koko toiminnan tai vain sen osan, esimerkiksi määrätyn toimipaikan taikka
tietyn kunnan alueella sijaitsevien toimipaikkojen harjoittaman kuluttajaluottojen tarjoamisen. Mahdollista on myös se, että aluehallintovirasto kohdistaa kieltopäätöksen
vain tiettyihin luottotyyppeihin, esimerkiksi tekstiviestillä tehtyjen hakemusten johdosta
myönnettäviin luottoihin, jos laiminlyönnit koskevat ainoastaan tätä toimintamuotoa.
Koska laki koskee vain kuluttajaluottojen tarjoamista, selvää on, ettei rekisteriviranomainen voi rajoittaa luottojen tarjoamista muille kuin kuluttajille.
Pykälän 3 momentissa toistetaan ensinnäkin selvyyden vuoksi aluehallintovirastolle
aluehallintovirastoista annetun lain (xx/2010) 20 §:n mukaan kuuluva toimivalta asettaa
kehotuksen tai kiellon tehosteeksi uhkasakko. Kyseisen pykälän mukaan aluehallintovirastolla on oikeus mutta ei velvollisuutta asettaa uhkasakkoa. Lisäksi 3 momentissa säädetään, että aluehallintovirastolla on velvollisuus asettaa uhkasakko 1 momentissa tarkoitetun kiellon tehosteeksi, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta. Koska kiellon
tarkoituksena on keskeyttää lain säännösten vastaisesti harjoitettu kuluttajaluottojen
tarjoaminen, on myös perusteltua, että kiellon noudattamiselle asetetaan mahdollisimman lyhyt määräaika. Yleensä voitaneen lähteä siitä, että luvattomasti kuluttajaluottoja
tarjoavan sallitaan tehdä kiellon antamisen jälkeen ainoastaan toiminnan lopettamiseksi
välttämättömät toimenpiteet.
Momentin viittaussäännöksen mukaan uhkasakkoon sovelletaan muutoin, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990) säädetään. Viittaus koskee myös uhkasakon määrää. Uhkasakkolain 8 §:n mukaan uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomioon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikuttavat seikat.
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Uhkasakon määrään vaikuttaisivat näin ollen ainakin luotonantotoiminnan laajuus ja
liikevaihdon suuruus sekä luotonantajan suhtautuminen valvontaviranomaisen tälle ehdotetun lain nojalla aiemmin antamiin kehotuksiin.
Uhkasakkolain 23 §:ssä säädetään uhkasakolla tehostetun kiellon tiedoksiantamisesta.
Tarkoituksenmukaisin tiedoksiantotapa lienee yleensä saantitodistusmenettely. Aluehallintovirasto voi päätöksessään asettaa luotonantajalle määräajan, jonka kuluessa tämän
tulee toimeenpanna kieltopäätöksen vaatimat muutokset.
Luotonantajarikoksesta säädetään erikseen ehdotetussa 13 §:ssä.
12 §. Rekisteristä poistaminen. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan aluehallintoviraston on poistettava rekisteristä luotonantaja, joka on lopettanut toimintansa. Sama
koskee 2 kohdan mukaan luotonantajaa, joka ei enää täytä 4 §:n 1 momentin 1−3 kohdassa säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä. Rekisteristä on poistettava esimerkiksi luotonantaja, jonka kotipaikka on siirtynyt Euroopan talousalueen ulkopuolelle, paitsi jos
luotonantaja saa Patentti- ja rekisterihallituksen erikseen myöntämän luvan harjoittaa
tästä huolimatta elinkeinoa Suomessa. Samoin rekisteristä on poistettava luotonantaja,
joka on tuomittu lainvoimaisella tuomiolla vankeusrangaistukseen rikoksesta, jonka
voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan kuluttajaluottojen tarjoamista.
Luotonantaja on momentin 3 kohdan mukaan poistettava rekisteristä myös, jos luotonantaja harjoittaa kuluttajaluottojen tarjoamista toisen välikätenä. Toisen välikätenä
toimiminen on 4 §:n 2 momentin mukaan myös rekisteröinnin este.
Momentin 4 kohdan mukaan aluehallintoviraston on poistettava luotonantaja rekisteristä, jos sillä ei ole enää hallitusta tai muuta ylintä johtoa, joka täyttää 4 §:n 1 momentin 4
kohdan mukaisen luottotoiminnan tuntemusta koskevan vaatimuksen, eikä luotonantaja
ole asetetussa määräajassa korjannut puutetta.
Momentin 5 kohdan mukaan luotonantaja on poistettava rekisteristä myös siinä tapauksessa, että luotonantajalle on jo aiemmin asetettu 11 §:n 2 momentin nojalla määräaikainen toimintakielto, mutta luotonantajan tai sen ylimmän johdon toiminnassa ilmenevät vakavat tai toistuvat laiminlyönnit jatkuvat sen jälkeenkin, kun luotonantaja on voinut jatkaa toimintaansa.
Pykälän 2 momentissa säädetään Etelä-Suomen aluehallintoviraston oikeudesta antaa
rekisteristä poistamisen yhteydessä määräyksiä siitä, miten toiminnan lopettamisen tulee
tapahtua. Määräyksiä voi olla tarpeen antaa esimerkiksi silloin, kun luotonantaja on
mennyt konkurssiin. Momentin tavoitteena on lähinnä kuluttajien eli lainansaajien aseman turvaaminen.
13 §. Rangaistussäännökset. Ehdotuksen mukaan luotonantajarikoksesta tuomitaan,
jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, pykälän 1 momentin mukaan se, joka tahallaan harjoittaa kuluttajaluottojen tarjoamista ilman toimilupaa. Rangaistusuhkana on sakko tai enintään kuusi kuukautta vankeutta.
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Jos aluehallintovirasto on tehostanut 11 §:n nojalla määrättyä kieltoa tai kehotusta uhkasakolla, päällekkäisyyksien estämiseksi pykälän 2 momentissa säädetään, ettei rikkojaa tällöin voida tuomita samasta teosta rangaistukseen.
14 §. Muutoksenhaku aluehallintoviraston päätökseen. Pykälän 1 momentin viittaussäännöksen mukaan aluehallintoviraston tekemästä päätöksestä voi valittaa siten kuin
hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Pykälän 2 momentin mukaan aluehallintoviraston päätöstä rekisteristä poistamisesta ja
määräaikaisesta toimintakiellosta on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei
valitusviranomainen toisin määrää. Rekisteristä poistaminen perustuu yleensä siihen,
ettei luotonantaja enää täytä rekisteröinnin edellytyksiä tai siihen, että luotonantaja on
jatkuvasti ja vakavasti menetellyt lainvastaisesti. Myös määräaikainen toimintakielto
perustuu vakaviin laiminlyönteihin. Tämän vuoksi ei olisi asianmukaista, että luotonantaja voisi jatkaa kuluttajaluottojen tarjoamista usein pitkäänkin kestävän valitusprosessin ajan. Kuluttajien oikeusturvan voidaan katsoa edellyttävän, että rekisteristä poistamista tai määräaikaista toimintakieltoa koskeva päätös pannaan viivytyksettä täytäntöön.
15 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentti sisältää tavanomaisen voimaantulosäännöksen.
Pykälän 2 momentin mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi ottaa rekisteriilmoituksen käsiteltäväkseen ennen lain voimaantuloa, ja ilmoituksentekijä voidaan
rekisteröidä luotonantajarekisteriin lain tullessa voimaan. Säännöksellä pyritään välttämään rekisteri-ilmoitusten ruuhkautumista lain voimaantuloajankohtaan.
16 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän mukaan se, joka lain voimaan tullessa harjoittaa tämän lain mukaan rekisteröintiä edellyttävää toimintaa, saa jatkaa toimintaansa siihen
saakka, kunnes päätös rekisteriin merkitsemisestä tai sen epäämisestä on tehty. Edellytyksenä toiminnan jatkamiselle kuitenkin on, että 3 §:n 2 momentin mukainen rekisteriilmoitus on tehty kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. Säännöksen tarkoituksena on varata kuluttajaluottojen tarjoajille riittävä aika huolehtia rekisteröinnistä
ilman, että toimintaa tarvitsisi keskeyttää.

1.3 Laki panttilainauslaitoksista
3 a §. Pykälässä säädetään lain pakottavuudesta. Sopimusehto, jolla poiketaan lain
säännöksistä lainanottajan vahingoksi, on mitätön.
14 a §. Pykälässä säädetään tiedonantovelvollisuuksista panttilainan mainonnassa. Nykyisin panttilainojen markkinointiin sovelletaan kuluttajansuojalain 7 luvun 5 §:ää, mutta ehdotuksen mukaan sääntely siirrettäisiin panttilainojen osalta panttilainauslaitoksista
annettuun lakiin siten muutettuna, että panttilainojen markkinoinnin sääntely olisi jatkossakin pääosin yhdenmukaista muiden luottojen markkinointia koskevan sääntelyn
kanssa.
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Voimassa olevassa kuluttajansuojalaissa käytetään käsitettä markkinointi, joka on mainonnan käsitettä laajempi kattaen mainonnan lisäksi myös muunlaisen kaupallisen viestinnän, kuten kaupanteon yhteydessä annetut tiedot. Voimassa olevan lain esitöissä HE
88/1985 vp sivulla 25 on kuitenkin todettu nimenomaisesti, että markkinointia koskevat
7 luvun pykälät koskevat yleismarkkinointivaihetta, eli käytännössä lähinnä mainontaa.
Asiantilan selventämiseksi pykälässä käytettäisiin jatkossa käsitettä mainonta. Koska
asiallista muutosta ei ehdoteta, lainan mainonnalla tarkoitetaan samaa kuin yleismarkkinoinnilla eli esimerkiksi joukkotiedotusvälineiden avulla tai niihin rinnastettavalla tavalla tapahtuvaa markkinointia sekä muuta yleisölle suunnattua markkinointia, kuten
jaettavia mainoslehtiä, verkossa tapahtuvaa markkinointia tai liikkeen ikkunoihin kiinnitettäviä mainoksia.
Pykälän 1 momentissa säädetään mainonnassa annettavista tiedoista silloin, kun mainonnasta ilmenee lainan korko tai muu lainasta perittäviä kustannuksia kuvaava luku,
kuten lainan käsittely-, säilytys- ja hoitokulut taikka muu lainasopimuksen ehtoja koskeva tieto, esimerkiksi laina-aika. Jos mainonnasta ilmenee jokin edellä mainituista seikoista, mainonnassa on myös ilmoitettava lainan todellinen vuosikorko. Lisäksi mainonnasta on käytävä ilmi lainan korko, muut lainanannosta ja panttauksesta perittävät
kustannukset, lainan määrä ja lainasopimuksen kesto. Lisäksi on ilmoitettava lainan ja
lainakustannusten yhteismäärä. Ehdotettu momentti vastaa voimassa olevan lain soveltamiskäytäntöä.
Selvyyden vuoksi voidaan todeta, että koska säännöksessä tarkoitettu tiedonantovelvollisuus koskee vain tilanteita, joissa panttilainan mainonnasta ilmenee jokin lainasopimuksen ehtoa koskeva tieto, pelkän panttilainamahdollisuuden mainitseminen ei johda
siihen, että kaikki säännöksessä mainittavat tiedot olisi samalla annettava. Sama koskee
pelkkää mainintaa panttilainan tai siihen liittyvien maksujen edullisuudesta.
Pykälän 2 momentin mukaan todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen
tietojen on vastattava panttilainauslaitoksen tavanomaisesti tarjoamia lainaehtoja. Momentti vastaa asiallisesti voimassa olevan 7 luvun 6 §:n 2 momenttia.
14 b §. Pykälä sisältää panttilainauslaitoksen menettelyä koskevan yleislausekkeen,
jonka mukaan panttilainauslaitoksen on lainanannossa meneteltävä vastuullisesti. Velvollisuus ulottuu lainasuhteen kaikkiin vaiheisiin markkinoinnista lainasopimuksen tekemiseen ja mahdollisten ongelmien selvittämiseen.
Ehdotettu säännös kattaa kaikki sopimattoman painostuksen muodot ja epäasianmukaiset menettelytavat, ja se täydentää luottojen osalta kuluttajansuojalain 2 luvun säännöksiä markkinoinnista ja menettelystä asiakassuhteessa, kuluttajansuojalain 3 luvun säännöksiä sopimusehdoista sekä panttilainauslaitoksesta annetun lain muita säännöksiä.
Vastuullista menettelyä lainanannossa koskevan säännöksen pääasiallisena tavoitteena
on ehkäistä epäasianmukaista menettelyä lainanannossa, korostaa panttilainauslaitoksen
velvollisuutta toimia lainanannossa avoimesti ja rehellisesti sekä ottaa myös lainansaajan etu ja taloudellinen turvallisuus riittävässä määrin huomioon. Säännös on luonteeltaan joustava normi, jota sovellettaessa tulee tarvittaessa huomioida myös uudet ja
muuttuneet menettelytavat. Tämän vuoksi säännöksen sisältöä ei ole mahdollista eikä
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tarkoituksenmukaistakaan määritellä yksityiskohtaisesti, lukuun ottamatta pykälän sisältämää erityissäännöstä lainan markkinoinnista, jonka mukaan panttilainauslaitos ei saa
markkinoida lainaa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään lainanhakijan kykyä harkita lainan ottamista huolellisesti. On tärkeää, että lainanhakija kykenee
harkitsemaan lainan ottamista rauhassa ilman asiatonta painostusta tai houkuttelua. Vastuullisena menettelynä ei voida pitää esimerkiksi sitä, että lainaa markkinoidaan huolettomana ratkaisuna henkilön taloudellisiin ongelmiin.
15 a §. Pykälän 1 momentissa säädetään tiedoista, jotka lainanhakijalle on annettava
ennen lainasopimuksen tekemistä. Säännös vastaa asiallisesti voimassa olevan kuluttajansuojalain 7 luvun 11 §:n 1 momenttia.
Lainanhakijalle on annettava tieto lainan määrästä ja lainan korosta sekä muista lainanannosta ja panttauksesta perittävistä kustannuksista. Tälle on myös annettava tieto lainan erääntymisajankohdasta sekä muista lainaehdoista. Lisäksi lainanhakijalle olisi annettava tieto oikeudesta maksaa laina ennenaikaisesti takaisin sekä siitä mahdollisesti
perittävän korvauksen määräytymisestä samoin kuin tieto lainan todellisesta vuosikorosta.
Pykälän 2 momentin mukaan panttilainauslaitoksella on velvollisuus antaa lainanhakijan pyynnöstä 1 momentissa tarkoitetut tiedot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla
eli sähköisesti siten, että tiedot voidaan tallentaa ja toisintaa muuttumattomina.
18 §. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevan panttilainauslaitoksista annetun lain
14 a §:ää.
Pykälän 2 momentti vastaa voimassa olevan panttilainauslaitoksista annetun lain 18
§:ää.
19 §. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevaa lakia.
Pykälän 2 momentti vastaa muutoin voimassa olevaa lakia, mutta viittaus kuluttajansuojalakiin ehdotetaan poistettavaksi.
Pykälän 3 momentti vastaa voimassa olevaa lakia.

1.4 Laki osamaksukaupasta
1 a §. Pykälä on uusi. Voimassa oleva 1 a § siirtyy 1 b §:ksi. Pykälässä rajataan lain
soveltamisalan ulkopuolelle osamaksukauppa, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja
ostajana kuluttaja. Jatkossa tällaiseen osamaksukauppaan sovelletaan kuluttajansuojalakia.
Koska osamaksukauppa, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja,
ehdotetaan rajattavaksi lain soveltamisalan ulkopuolelle, tällaiseen osamaksukauppaan
ei sovelleta jatkossa myöskään kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä (875/1986)
osamaksukapan lomakkeista ja hintailmoittelusta. Osamaksukauppalakia myöhemmin
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uudistettaessa myös kauppa- ja teollisuusministeriön päätöstä on tarpeen muuttaa siten,
että edellä mainittu seikka käy siitä nimenomaisesti ilmi.
1 b §. Pykälä vastaa muilta osin voimassa olevan lain 1 a §:ää, mutta lain soveltamisalan rajoittamisen johdosta 3 momentti, joka sisältää viittauksen kuluttajansuojalain
7 luvun 10 ja 11 §:ään, ehdotetaan kumottavaksi.
4 §. Pykälän 1 momentti vastaa muilta osin voimassa olevaa 1 momenttia, mutta lain
soveltamisalan rajoittamisen johdosta momentista poistettaisiin viittaus kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:ään.
Pykälän 2 momentti vastaa voimassa olevaa lakia.
9 §. Pykälä 1 momentti vastaa muilta osin asiallisesti voimassa olevaa lakia, mutta lain
soveltamisalan rajoittamisen johdosta momentista poistettaisiin viittaus kuluttajansuojalain 7 luvun 10 ja 11 §:ään.
Pykälän 2 momentti vastaa muilta osin voimassa olevaa lakia, mutta lain soveltamisalan
rajoittamisen johdosta momentista poistettaisiin viittaus kuluttajansuojalain 7 luvun 17
§:n 3 momenttiin.
Pykälän 3 momentti vastaa asiallisesti voimassa olevaa lakia, mutta viittaus ulosottolakiin korvattaisiin viittauksella ulosottokaareen.
10 §. Pykälän 1 momentti vastaa muilta osin voimassa olevaa lakia, mutta lain soveltamisalan rajoittamisen johdosta momentista poistettaisiin viittaus kuluttajansuojalain 7
luvun 16 §:n 1 ja 2 momenttiin.
Pykälän 2 momentti vastaa voimassa olevaa lakia.
Pykälän 3 momentti ehdotetaan tarpeettomana kumottavaksi.

1.5 Rikoslaki
30 luku. Elinkeinorikoksista
3 §. Kuluttajaluottorikos. Pykälä vastaa voimassa olevaa lakia, mutta pykäläviittaus
kuluttajansuojalain 7 lukuun on päivitetty, ja lisäksi pykälään on tehty terminologiset
muutokset sen johdosta, että kulutusluotto ehdotetaan 1. lakiehdotuksen mukaisesti korvattavaksi termillä kuluttajaluotto.
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1.6 Luottotietolaki
29 §. Tiedottaminen rekisteröidylle. Pykälän 1 momentti vastaa voimassa olevaa lakia.
Pykälän 2 momentissa säädetään luottotietorekisterin tietoja käyttävän tiedottamisvelvollisuudesta rekisteröidylle. Ehdotetuilla muutoksilla muun muassa pannaan täytäntöön kulutusluottodirektiivin 9 artiklan 2 kohta.
Kansallisen sääntelyn toteuttaminen tarkoituksenmukaisella tavalla edellyttää, että momentissa säädetään erikseen ennakolta tapahtuvasta ja erikseen luottotietojen käytöstä
tiedottamisesta. Vain jälkikäteistä tiedottamista koskeva sääntely perustuu kulutusluottodirektiivin säännöksiin. Direktiivi ei koske ennakolta tapahtuvaa tiedottamista eikä
estettä ole siten säätää siitä kansallisesti.
Ehdotetun momentin mukaan luottotietoja käyttävän tulisi huolehtia siitä, että rekisteröity voi saada ennakolta tiedon henkilöluottotietojensa käytöstä. Muotoilulla on pyritty
siihen, että tiedottamisvelvollisuus ei laajenisi siitä, mitä luottotietolakia säädettäessä
tarkoitettiin. Tiedottaminen voidaan siis edelleenkin toteuttaa eri tavoin esimerkiksi
markkinoinnissa, työhönottohaastattelussa tai valmiissa hakemuslomakkeissa.
Kulutusluottodirektiivin 9 artiklan 2 kohtaa vastaavasti säädettäisiin, että jos luottohakemus on hylätty luottotietorekisteristä saatujen henkilöluottotietojen perusteella, luottotietorekisteristä tietoja hankkineen eli luotonantajan on välittömästi päätöksen jälkeen
ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta luottotiedon käytöstä. Samalla olisi annettava
tieto siitä, mistä luottotietorekisteristä tiedot ovat peräisin. Säännöksen tarkoituksena
on, että rekisteröity voi halutessaan kääntyä rekisterinpitäjän puoleen ja tarkistaa omat
luottotietonsa.
Paitsi luotosta päättämistä jälkikäteinen tiedottamisvelvollisuus voisi koskea myös tapauksia, joissa henkilöluottotietoja käytetään takauksen tai vierasvelkapanttauksen antamista tai hyväksymistä, huoneenvuokrasopimuksen tekemistä taikka tietyntyyppisten
sopimusten sopimusehtojen määrittelemistä varten. Tiedonantovelvollisuus olisi, jos
henkilöluottotietojen perusteella on tehty rekisteröidyn kannalta kielteinen päätös, kuten
päätös olla tekemättä tämän kanssa vuokrasopimusta.
Direktiivin 9 artiklan 3 kohdan mukaan tietoja ei ole kuitenkaan annettava, jos niiden
antaminen on kielletty yhteisön lainsäädännössä tai jos se on vastoin oikeusjärjestyksen
perusteita tai yleistä turvallisuutta. Kohdassa viitatulla yhteisön lainsäädännöllä tarkoitetaan rahanpesun ja terrorismin rahoituksen estämiseen liittyvää lainsäädäntöä. Rahanpesuun liittyviä tietoja ei Suomessa talleteta luottotietorekisteriin, minkä vuoksi kohdalla ei ole Suomessa merkitystä.
Tiedottamisvelvoitteita ei nykyiseen tapaan sovellettaisi tietoihin siitä, missä yrityksissä
rekisteröity toimii tai on toiminut yrityksen vastuuhenkilönä (yrityskytkentätiedot).
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1.7 Kauppakaari
10 luku. Pantista
2 §. Pykälään ehdotetaan lisättäväksi uusi 4 momentti, jonka mukaan panttia myytäessä
on otettava huomioon myös pantin omistajan etu. Pykälän nykyinen 4 momentti siirtyisi
5 momentiksi.
Uusi momentti vastaisi sinänsä nykyistä oikeustilaa, koska jo pykälän nykyisen
4 momentin säännösten mukaan pantin myymisessä noudatetaan soveltuvin osin mitä
elinkeinonharjoittajan oikeudesta myydä noutamatta jätetty esine annetun lain (jäljempänä myyntilaki) 4 ja 8–10 §:ssä säädetään. Velvollisuus pantin omistajan edun huomioon ottamiseen seuraa nykyisin myyntilain 8 §:n 1 momentista. Asian tärkeyden vuoksi
on kuitenkin perusteltua, että sanotusta velvollisuudesta säädetään nimenomaisesti pantin realisoimista koskevassa kauppakaaren 10 luvun 2 §:ssä sen sijaan, että asia nykyiseen tapaan ilmenee vain myyntilaista, johon kauppakaaressa viitataan. Pykälän 5 momentiksi siirtyvät viittaukset myyntilain säännöksiin, jotka koskevat etupäässä omaisuuden myyntimenettelyä, sekä pantin omistajan konkurssissa noudatettaviin konkurssilain (120/2004) säännöksiin säilyisivät sanamuodoltaan ennallaan.
Myös pykälän 1–3 momentit, joissa säädetään panttirealisaation yleisistä edellytyksistä,
säilyisivät ennallaan. Pykälän 1 momentin mukaan velkoja, jolla on saatavansa vakuudeksi annettu irtain käteispantti hallussaan, saa myydä pantin ja ottaa saatavansa kauppahinnasta, jos 1) saatava on erääntynyt maksettavaksi, 2) pantin omistajalle on erääntymisen jälkeen ilmoitettu pantin myymisestä tietyn, vähintään kuukauden pituisen ajan
kuluessa ilmoituksesta, ja 3) ilmoituksessa mainittu aika on kulunut, eikä saatavaa ole
maksettu. Pykälän 2 momentin mukaan pantti voidaan kuitenkin myydä 1 momentin
säännösten estämättä, jos 1 momentin säännöksien noudattamisesta ilmeisesti aiheutuisi
pantin arvon alenemisen takia olennaista vahinkoa. Pykälän 3 momentissa on puolestaan erityissäännöksiä tilanteesta, jossa panttina ovat yksinomaan tai pääasiallisesti pantin omistajan asuntona käytettävän huoneiston hallintaan oikeuttavat osakkeet. Tällöin
saatavan maksamiseen on varattava vähintään kahden kuukauden aika ilmoituksesta.
Sopimuksella ei voida lyhentää viimeksi mainittua määräaikaa tai poiketa 1 momentin
säännöksistä tällaisten osakkeiden omistajan vahingoksi. Muuten pykälä on tahdonvaltainen, eli muun muassa edellä mainituista panttirealisaation edellytyksistä voidaan sopia toisin ja esimerkiksi 1 momentin mukaista ilmoitusmenettelyä koskevat säännökset
voidaan sopimuksella kokonaankin syrjäyttää.
Edellä esitetyn mukaisten yleisten realisaatioedellytysten täyttyessä lähtökohtana on,
että pantinhaltijalla on oikeus myydä pantti ja ottaa saatavansa kauppahinnasta. Sitä
vastoin pantinhaltijalla ei tavallisesti ole velvollisuutta ryhtyä pantin myymiseen, vaan
hänellä on tässä suhteessa harkintavalta. Pantinhaltijalla on lähtökohtaisesti harkintavalta myös omaisuuden myyntitavan suhteen: laissa ei säädetä mitään myyntitapaa yksinomaiseksi tai edes ensisijaiseksi. Mahdollista on siten pantin myyminen huutokaupalla
(ks. myös myyntilain 8 §:n 2 momentti) mutta muullakin tavoin, esimerkiksi antamalla
pantatut asunto-osakkeet kiinteistönvälittäjän myytäväksi. Myyntitavasta voidaan ottaa
määräyksiä panttausta koskeviin sopimusehtoihin. Esimerkiksi pankkien käyttämissä
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vakioehdoissa on tyypillisesti määrätty, että pantti voidaan muuttaa rahaksi pankin tarkoituksenmukaiseksi katsomalla tavalla.
Sanottu ei kuitenkaan tarkoita, että pantinhaltijan harkintavalta panttirealisaatiossa olisi
vapaa. Velvollisuus ottaa panttia myytäessä huomioon myös pantin omistajan etu merkitsee, ettei panttivelkoja voi tyytyä panttirealisaatiossa huolehtimaan vain suorituksen
saamisesta omalle saatavalleen, vaan hänen tulee kiinnittää erityistä huomiota myyntitulokseen pantin omistajan kannalta. Tavoitteena tulee olla paras mahdollinen myyntitulos, kun huomioon otetaan yhtäältä myyntihinta ja toisaalta myyntikustannukset, jotka
otetaan myyntihinnasta (ks. myyntilain 10 §:n 1 momentti). Yksittäistapauksessa paras
myyntitapa riippuu olosuhteista, muun muassa panttiomaisuuden lajista ja laadusta,
myyntipaikasta sekä myyntiajasta (ks. myös HE 1/1988 vp s. 16).
Pantinhaltijalla pantin omistajaa kohtaan olevia velvoitteita arvioitaessa voidaan huomiota kiinnittää myös kauppakaaren 10 luvun 3 §:n säännökseen pantinhaltijan velvollisuudesta hyvin hoitaa panttia. Samoin on syytä kiinnittää huomiota varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1929, oikeustoimilaki) 36 §:n säännökseen, jonka mukaan oikeustoimen ehdon soveltamisen johtaessa kohtuuttomuuteen ehtoa voidaan sovitella tai jättää se huomioon ottamatta.
Erityisesti myyntiajankohdan osalta voidaan todeta, että vaikka edellä kuvatut yleiset
edellytykset pantin myymiselle täyttyisivätkin, olosuhteet voivat yksittäistapauksessa
olla sellaiset, että pantin omistajan kohtuullisten intressien huomioon ottaminen edellyttää panttimyynnin lykkäämistä myöhempään ajankohtaan. Näin voi olla esimerkiksi, jos
on ilmeistä, että panttiomaisuuden realisaatioarvo tulee olennaisesti nousemaan, eikä
saatavalle tulevan suorituksen lykkääntyminen myöskään ole panttivelkojan kannalta
kohtuutonta. Pantinhaltijan velvollisuus lykätä myyntiä edellyttää kuitenkin hyvin poikkeuksellista tilannetta. Etukäteen objektiivisesti arvioituna tulee olla todennäköistä, että
pantin realisoinnin lykkäämisen seurauksena panttina olevasta kohteesta tullaan saamaan selvästi parempi hinta. Hinnannousun tulee muun muassa kattaa saatavalle odotusaikana kertyvät viivästyskorot ja mahdolliset säilytyskustannukset. Lykkäysaika tällaisissa tilanteissa ei voi myöskään olla kohtuuttoman pitkä.
Toisaalta usein voi olla, että panttimyynnistä pidättyminen tai myynnin lykkääminen on
pikemminkin vastoin pantin omistajan etua. Vaikka pantinhaltijalla ei yleisesti ottaen
olekaan velvollisuutta ryhtyä panttirealisaatioon, eräissä tilanteissa tällaisen velvollisuuden on katsottu olevan olemassa. Näin voi olla esimerkiksi, jos on ilmeistä, että
panttimyynnin lykkäämisestä aiheutuisi pantin arvon alenemisen takia olennaista vahinkoa. Tällaisessa tilanteessa, jossa pantinhaltijalla on oikeus myydä pantti käsillä olevan
pykälän 1 ja 3 momentin säännösten estämättä (ks. pykälän 2 momentti sekä HE 1/1988
vp s. 10), lienee pantinhaltijalla tyypillisesti myös velvollisuus ryhtyä panttimyyntiin,
jos pantin arvon alenemisesta aiheutuisi vahinkoa – kuten on tavallista – pantin omistajalle. Lähinnä tällainen tilanne voi esiintyä pilaantuvan tai arvoltaan voimakkaasti vaihtelevan panttiomaisuuden ollessa kysymyksessä. Sen sijaan käytännössä tärkeimmän
käteispanttiomaisuuden lajin eli asunto-osakkeiden osalta tällaiset tilanteet lienevät
poikkeuksellisia. Esimerkkinä poikkeuksellisesta tilanteesta on mainittu tapaus, jossa
asuntojen hintataso tietyllä paikkakunnalla laskee huomattavasti paikallisen vaikean
taloudellisen tilanteen johdosta (ks. HE 1/1988 vp s. 10). Toisaalta nopealla pantin-
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myynnillä saatetaan näissä tapauksissa jopa päästä parhaaseen lopputulokseen. Jos hintataso paikkakunnalla on jo romahtanut esimerkiksi alueen keskeisenä työllistäjänä olleen yrityksen lopetettua toimintansa seudulla, pantin realisoinnin lykkääminen tilapäisesti voi olla perusteltua. Kuitenkin on otettava huomioon se, että asuntojen reaalihinnat
eivät kaikilla paikkakunnilla välttämättä koskaan tai ainakaan ennakoitavissa olevan
tulevaisuuden aikana palaudu aiemmalle tasolle.
Pantinhaltijalla on katsottu voivan olla velvollisuus ryhtyä panttimyyntiin myös, jos
panttiomaisuus arvoltaan huomattavasti ylittää pantilla turvatun saatavan määrän ja pantin omistajalla on tärkeätä päästä hyödyntämään taloudellisesti tällaista panttiomaisuuden yliarvoa. Tukea sille, ettei pantinhaltija tällaisessa tilanteessa saa pidättyä panttirealisaatiosta, on oikeuskirjallisuudessa haettu myös oikeustoimilain 37 §:n menettämisehdon kieltoa koskevasta säännöksestä. Vastaavasti jos pantin omistaja pyytää pantin myymistä erääntyneen velkansa suorittamiseksi esimerkiksi välttyäkseen enemmiltä
maksuviivästyksen seuraamuksilta, panttirealisaatiosta pidättyminen tai myynnin lykkääminen voi olla pantin omistajan kannalta kohtuutonta. Näin on ainakin, jos on selvää, että pantinhaltija saisi täyden suorituksen saatavalleen, jos pantti myytäisiin välittömästi.
Jos pantinhaltija tahallisesti tai huolimattomuudesta laiminlyö pantin omistajan edun
huomioon ottamisen, hän on kauppakaaren 10 luvun 7 §:n mukaan velvollinen korvaamaan laiminlyönnistä aiheutuneen vahingon. Kysymys on näin ollen viime kädessä huolellisuusvelvoitteesta pantin omistajaa kohtaan. Myös pankkien käyttämissä panttausehdoissa on sangen yleisesti mainittu pankin velvollisuudesta menetellä pantin rahaksi
muutossa huolellisesti.
Koska pantinhaltijan vastuu perustuu tuottamukseen, vastuu ei toteudu yksin osoittamalla jälkikäteen, että pantinhaltijan toisenlainen menettely olisi johtanut parempaan
myyntitulokseen. Tämän lisäksi on osoitettava, että pantinhaltijan pantin realisoimiseen
liittyvä menettely on menettelyajankohtana käytettävissä olleen tiedon valossa ollut
huolimatonta. Tässä suhteessa on huomattava, että esimerkiksi panttiomaisuuden tulevan hintakehityksen ennustaminen on useimmiten hyvin vaikeaa.
Ehdotettava 4 momentti koskee vain pantinhaltijan velvollisuutta pantin omistajan edun
huomioon ottamiseen. Myös muilla tahoilla voi kuitenkin olla sellaisia panttiomaisuuteen kohdistuvia oikeuksia, että näiden etu on otettava panttia myytäessä huomioon.
Velvollisuus tähän seuraisi jatkossakin myyntilain 4 §:stä ja 8 §:n 1 momentista. joihin
käsillä olevan pykälän 5 momentiksi siirtyvässä säännöksessä viitataan. Tyypillinen
esimerkki tällaisesta muusta tahosta, jonka etu panttirealisaatiossa on myös otettava
huomioon, on jälkipantin saaja.
2. Voimaantulo
Jäsenvaltioiden on sovellettava direktiivin täytäntöön panemiseksi annettuja säännöksiä
11 päivästä kesäkuuta 2010 lukien. Tämän vuoksi ehdotettujen lakien olisi tultava voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.
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Muutokset sopimusoikeudellisissa säännöksissä vaikuttaisivat pääsääntöisesti vain lain
voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin. Direktiivin 30 artiklan 2 kohdan täytäntöön
panemiseksi on kuitenkin tarpeen, että tiettyjä säännöksiä sovelletaan myös ennen kuluttajansuojalain muuttamista koskevan lain voimaantuloa tehtyihin jatkuviin luottosopimuksiin. Näitä ovat säännökset luotonantajan velvollisuudesta ilmoittaa koron ja
maksujen muutoksista sekä luottosopimuksen siirtymisestä, kuluttajan ja luotonantajan
oikeudesta irtisanoa jatkuvaa luottoa koskeva sopimus samoin kuin säännökset tietyistä
käyttelytileihin liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista. Säännöksiä velvollisuudesta ilmoittaa koron ja maksujen muutoksista sekä luottosopimuksen siirtymisestä sovellettaisiin ehdotuksen mukaan myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin kertaluottosopimuksiin, vaikka direktiivissä ei sitä edellytetäkään.
Lisäksi pidetään perusteltuna, että ennen kuluttajansuojalain muuttamista koskevan lain
voimaantuloa tehtyihin luottosopimuksiin sovelletaan hyvää luotonantotapaa koskevaa
pykälää siltä osin kuin pykälä koskee menettelyä luottosuhteen kuluessa ja sen jälkeen.
Ehdotuksen mukaan näihin sopimuksiin sovelletaan myös säännöstä luotonantajan velvollisuudesta arvioida kuluttajan luottokelpoisuus luoton määrää tai luottorajaa myöhemmin korotettaessa. Jos kyse on jatkuvasta luottosopimuksesta, sovellettaisiin myös
säännöstä luotonantajan oikeudesta lakkauttaa kuluttajan oikeus käyttää jatkuvaa luottoa. Jos kyse on kertaluottosopimuksesta, sovellettaisiin myös säännöstä kuluttajan oikeudesta saada pyynnöstä lyhennystaulukko. Edellä mainituilta osin sääntely olisi puhtaasti kansallista.
Yksityiskohtaisten perustelujen 3 jaksossa tarkastellaan taannehtivaksi ehdotetun sääntelyn merkitystä perusoikeuksien kannalta.
Eräiden luotonantajien rekisteröintiä koskevan lain voimaantuloa ja siirtymäsäännöksiä
selostetaan 2. lakiehdotuksen yksityiskohtaisissa perusteluissa.
3. Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys
Esityksen 2. lakiehdotuksen mukaan kuluttajaluottojen tarjoaminen säädettäisiin rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi. Elinkeinotoiminnan harjoittamisen edellytyksenä
oleva rekisteröinti merkitsee puuttumista perustuslain 18 §:n 1 momentissa säädettyyn
elinkeinovapauteen, minkä vuoksi ehdotusta on arvioitava tältä kannalta.
Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulonsa
valitsemallaan elinkeinolla. Perustuslakivaliokunta on lausuntokäytännössään käsitellyt
toimiluvan ja elinkeinovapauden suhdetta muun muassa lausunnoissa PeVL 33/2005 vp,
PeVL 16/2003 vp ja PeVL 67/2002 vp. Valiokunta on pitänyt elinkeinovapautta pääsääntönä, mutta katsonut elinkeinotoiminnan luvanvaraistamisen olevan poikkeuksellisesti mahdollista. Ehdotetun kaltainen rekisteröitymisvelvollisuus on valtiosääntöoikeudellisesti rinnastettu luvanvaraisuuteen (PeVL 15/2008 vp, PeVL 45/2001 vp ja PeVL
24/2000 vp). Rekisteröinnistä on aina säädettävä lailla, jonka tulee täyttää perusoikeuden rajoittamiselta vaadittavat yleiset edellytykset. Sääntelyn sisällön kannalta valiokunta on pitänyt tärkeänä, että säännökset rekisteröinnin edellytyksistä ja pysyvyydestä
antavat riittävän ennustettavuuden viranomaistoiminnasta. Merkitystä on myös sillä,
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missä määrin viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät niin sanotun sidotun harkinnan
ja missä määrin tarkoitusharkinnan mukaisesti (PeVL 15/2008 vp ja PeVL 33/2005 vp).
Kuluttajaluottoja tarjoavien luotonantajien rekisteröintiä pidetään tarpeellisena näiden
ammattipätevyyden ja luotettavuuden turvaamiseksi, valvontaviranomaisten valvontatyön helpottamiseksi sekä sen ehkäisemiseksi, ettei luottotoimintaa käytetä rikollisiin
tarkoitusperiin, kuten rahanpesuun. Näistä syistä kuluttajaluottojen tarjoamisen edellytyksenä olevaa rekisteröintiä voidaan pitää painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimana. Ehdotetut rekisteröinnin edellytykset ovat täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Rekisteröintiin ei liittyisi tarkoituksenmukaisuusharkintaa, vaan jokainen rekisteri-ilmoituksen tekijä on merkittävä rekisteriin, jos laissa säädetyt edellytykset täyttyvät. Rekisteröinnin
epäämistä koskevaan aluehallintoviraston päätökseen voisi myös hakea muutosta.
Lakiehdotuksen 12 §:ssä ehdotetaan säädettäväksi rekisteristä poistamisen edellytyksistä. Perustuslakivaliokunta on pitänyt rekisteristä poistamista yksilön oikeusasemaan
puuttuvana viranomaistoimena vaikutuksiltaan jyrkempänä kuin rekisteröinnin epäämistä. Sen vuoksi valiokunta on katsonut sääntelyn oikeasuhtaisuuden kannalta välttämättömäksi sitoa rekisteristä poistaminen vakaviin ja olennaisiin rikkomuksiin ja laiminlyönteihin sekä siihen, että rekisteriin merkitylle mahdollisesti annetut huomautukset ja
varoitukset eivät ole johtaneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen. Nämä vaatimukset on otettu huomioon lakiehdotuksessa.
Esityksen 1. lakiehdotuksen siirtymäsäännöksen mukaan osaa kuluttajaluottoja koskevista säännöksistä sovellettaisiin myös ennen lain voimaantuloa tehtyihin luottosopimuksiin, eli ehdotetulla lailla olisi joiltakin osin taannehtiva vaikutus voimassa oleviin
sopimussuhteisiin. Tämän vuoksi ehdotusta on arvioitava perustuslain omaisuudensuojaa koskevan 15 §:n kannalta.
Perustuslakivaliokunta on vakiintuneesti katsonut, että lailla voidaan selventää ja täydentää oikeussuhteita, kunhan aineelliseen oikeuteen ei tuoda olennaisesti uutta sisältöä
(PeVL 5/2002 vp ja PeVL 28/1994 vp). Säännökset, joita sovellettaisiin myös ennen
lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin, koskevat lähinnä luotonantajan tiedonantovelvoitteita sopimussuhteen aikana sekä sopimuksen päättämistä. Näiden säännösten soveltamista myös ennen lainvoimaantuloa tehtyihin sopimuksiin pidetään tarpeellisena kuluttajien yhdenvertaisen kohtelun turvaamiseksi ja oikeusvarmuuden lisäämiseksi. Perusoikeutta rajoittava tai siihen puuttuva sääntely on siis perusteiltaan hyväksyttävää ja
painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimaa. Sääntely on myös oikeasuhtaista, sillä se
ei tuo aineelliseen oikeuteen mitään olennaista uutta.
Edellä esitetyistä syistä lakiehdotukset täyttävät perustuslain asettamat vaatimukset, ja
lait voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.
Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakiehdotukset:
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Lakiehdotukset

1.
Laki
kuluttajansuojalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/1978) 11 luku, sellaisena kuin se on siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, sekä
muutetaan 6 a luvun 12 § sekä 7 luku, sellaisina kuin ne ovat, 6 a luvun 12 § laissa 29/2005
ja 7 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, seuraavasti:
6 a luku
Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden
etämyynti

senottajan oikeudesta peruuttaa ja irtisanoa
vakuutussopimus säädetään vakuutussopimuslaissa (543/1994).
7 luku

12 §
Kuluttajaluotot
Peruuttamisoikeus
Yleiset säännökset
Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus
ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle
14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä
tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut ennakkotiedot ja sopimusehdot pysyvällä tavalla.
Mitä 1 momentissa ja 14—16 §:ssä säädetään sopimuksen peruuttamisesta, ei sovelleta
muihin kuluttajaluottoihin kuin panttilainoihin eikä vakuutuksiin. Muihin kuluttajaluottoihin kuin panttilainoihin ei sovelleta myöskään, mitä 13 §:n 1 momentissa säädetään.
Kuluttajan oikeudesta peruuttaa kuluttajaluottosopimus ja maksaa kuluttajaluotto ennenaikaisesti säädetään 7 luvussa. Vakuutuk-

1§
Soveltamisala
Tässä luvussa säädetään kuluttajaluotoista.
Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka
elinkeinonharjoittaja (luotonantaja) sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää
kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai
muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä.
Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa
rinnastetaan kuluttajaluottoon vuokra- tai
muu sellainen sopimus, jonka nojalla tavara
luovutetaan kuluttajan hallintaan ja jonka eh-
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tojen mukaan tavaran käteishinta ja luottokustannukset tulevat suoritetuiksi vuokrakaudella tai jonka ehtojen mukaan kuluttaja
voi muutoin tulla tavaran omistajaksi sopimuksen päättyessä.
Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta:
1) kuluttajaluottoon, josta ei peritä korkoa
tai muita maksuja;
2) sellaiseen sopimukseen perustuvaan
luottoon, jonka mukaan kuluttajalla on oikeus maksaa jatkuvasti toimitettavan hyödykkeen hinta maksuerissä sopimuksen voimassaoloaikana;
3) panttilainauslaitoksen myöntämään luottoon;
4) sosiaalisesta luototuksesta annetun lain
(1133/2002) nojalla myönnettävään luottoon.

ja josta perittävät muut luottokustannukset
todelliseksi vuosikoroksi muunnettuna eivät
ylitä korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun koron määrää. Jatkuvaan luottoon sovelletaan kuitenkin 17 §:ää.
Tämän luvun 15 ja 16 §:ää ei sovelleta
hyödykesidonnaiseen kertaluottoon. Tämän
luvun 20, 21 ja 28 §:ää ei sovelleta asuntoluottoon, paitsi tarjottaessa tällaista luottoa
etämyynnissä tai kotimyynnissä.
Tämän luvun 18 ja 39 §:ää sovelletaan ainoastaan hyödykesidonnaiseen luottoon sekä
36—38 §:ää ainoastaan tavaran hankkimiseksi myönnettävään hyödykesidonnaiseen
luottoon.

2§

Soveltamisalaa koskevia eräitä muita säännöksiä

Säännösten soveltamisen rajoitukset käyttelytileihin liittyvissä luotoissa sekä maksujärjestelysopimuksissa
Sellaiseen käyttelytiliin liittyvään kuluttajaluottoon, jota koskevien sopimusehtojen
mukaan luottoaika on enintään kolme kuukautta tai luotto on maksettava takaisin vaadittaessa, ei sovelleta 3 §:ää, 7 §:n 1 momentin 3—5 kohtaa eikä 3 momenttia, 8—
11 §:ää, 13 §:n 2 momentin 2 kohtaa, 17, 18,
20—23 §:ää, 24 §:n 2—4 momenttia, 25,
27—32, 36—39 eikä 47 §:ää.
Kuluttajaluottoon,
jonka
luotonantaja
myöntää hyväksymällä hiljaisesti käyttelytilin saldon tai luottorajan ylityksen, sovelletaan ainoastaan tämän luvun 5, 6, 47, 50 ja
51 §:ää.
Kuluttajan maksuvaikeuksien johdosta tehtävään maksujärjestelysopimukseen, joka ei
ole ehdoiltaan kuluttajan kannalta epäedullisempi kuin alkuperäinen luottosopimus, ei
sovelleta 8—11 §:ää.
3§
Säännösten soveltamisen rajoitukset eräissä
muissa tapauksissa
Tämän luvun 8—10 ja 17 §:ää ei sovelleta
kuluttajaluottoon, jossa luottoaika on enintään kolme kuukautta, josta ei peritä korkoa

4§

Jatkuvan luoton käyttöön oikeuttavaan tunnisteeseen rinnastetaan 40 §:n säännöksiä sovellettaessa tunniste, joka oikeuttaa tilin taikka uun rahoituspalvelun tai rahoitusvälineen
käyttöön. Luotonantajaa koskevia säännöksiä
sovelletaan tällöin elinkeinonharjoittajaan,
joka on tehnyt kuluttajan kanssa tunnistetta
koskevan sopimuksen.
5§
Pakottavuus
Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun
säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön.
6§
Määritelmät
Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) jatkuvalla luotolla kuluttajaluottoa, joka
on ennalta sovittuun luottorajaan asti jatkuvasti kuluttajan käytettävissä ilman luotonantajan erillistä luottopäätöstä;
2) kertaluotolla muuta kuluttajaluottoa
kuin jatkuvaa luottoa;
3) hyödykesidonnaisella luotolla kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnettävää kuluttajaluottoa, jonka antajana on myyjä
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tai palveluksen suorittaja itse taikka muu
elinkeinonharjoittaja myyjän tai palveluksen
suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai
muun kuluttajien luotottamista koskevan järjestelyn perusteella;
4) asuntoluotolla kuluttajaluottoa, joka
myönnetään asuinkiinteistön tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien hankkimiseksi taikka asuinkiinteistön tai
asuinhuoneiston peruskorjauksen tekemiseksi
ja jonka vakuudeksi kiinteistö tai yhteisöosuudet annetaan;
5) luottokustannuksilla luotonantajan tiedossa olevien, kuluttajaluottosuhteen johdosta kuluttajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden
kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton
saamiseksi markkinoiduin ehdoin; luottokustannuksiin eivät kuitenkaan kuulu notaarikulut eivätkä asuntoluotoissa vakuuden arvon
turvaamiseksi vaaditun vakuutuksen kustannukset;
6) todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen;
7) luotonvälittäjällä muuta elinkeinonharjoittajaa kuin luotonantajaa, joka esittelee tai
tarjoaa kuluttajille luottosopimuksia taikka
muutoin avustaa kuluttajia luottosopimuksen
tekemisessä tai tekee luotonantajan puolesta
luottosopimuksia kuluttajan kanssa;
8) tietojen antamisella pysyvällä tavalla
tietojen antamista kuluttajalle henkilökohtaisesti kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina.
Tiedonantovelvollisuudet
7§
Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot
Kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee luoton korko tai muu luo-

tosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku
taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva
tieto. Lisäksi mainonnasta on tällöin käytävä
ilmi seuraavat tiedot:
1) luoton korko ja muut luottokustannukset;
2) luoton määrä tai luottoraja;
3) luottosopimuksen kesto;
4) hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen
käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi mainostetusta luotosta;
5) luoton ja luottokustannusten yhteismäärä
ja maksuerien määrä.
Todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen tietojen on vastattava
luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.
Jos luoton saamisen edellytyksenä mainostetuin ehdoin on, että kuluttaja tekee vakuutusta tai muuta lisäpalvelua koskevan sopimuksen, eikä tällaisesta lisäpalvelusta aiheutuvia kustannuksia voida ennakolta määrittää, mainonnassa on ilmoitettava tällaisesta
edellytyksestä yhdessä luoton todellisen vuosikoron kanssa.
8§
Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot
Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään
tiedonantovelvoitteista, luotonantajan ja luotonvälittäjän on hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle
pysyvällä tavalla ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomaketta käyttäen tiedot seuraavista seikoista:
1) luotonantaja;
2) tarjottava luotto, luottokustannukset ja
luoton takaisinmaksu;
3) luototettava hyödyke;
4) sopimusrikkomuksen seuraamukset;
5) kuluttajalle lain nojalla kuuluvat oikeudet.
Lomakkeesta ja sillä annettavista tiedoista
säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella.
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9§

Luotonantajan velvollisuus menetellä vastuullisesti

Ennakkotiedot puhelinmyynnissä
13 §
Sen lisäksi, mitä 6 a luvun 10 §:n 1 momentissa ja 2 momentin 1 ja 3—6 kohdassa
säädetään etämyynnissä annettavista ennakkotiedoista, luotonantajan ja luotonvälittäjän
on annettava kuluttajalle puhelinmyynnissä
tiedot tarjottavasta luotosta, luottokustannuksista ja luoton takaisinmaksusta sekä luototettavasta hyödykkeestä. Annettavista tiedoista säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella.
10 §
Eräitä ennakkotiedonantovelvollisuutta koskevia muita säännöksiä
Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä
puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä
käyttäen, että ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomaketta ei voida
antaa pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä, se on annettava kuluttajalle tällä tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen.
Kuluttajalle on lisäksi pyynnöstä ja maksutta annettava luottosopimusluonnos. Sopimusehtojen toimittamisesta etämyynnissä
säädetään 6 a luvussa.
11 §
Sivutoimisia luotonvälittäjiä koskeva poikkeus
Mitä 8—10 §:ssä säädetään luotonvälittäjän velvollisuudesta antaa kuluttajalle tietoja,
ei koske kuitenkaan päätoimensa ohella luotonvälittäjänä toimivaa myyjää tai palvelujen
suorittajaa.
12 §
Todellisen vuosikoron laskeminen
Todellisen vuosikoron laskemistavasta ja
laskennassa käytettävistä oletuksista säädetään oikeusministeriön asetuksella.

Hyvä luotonantotapa
Luotonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti.
Erityisesti edellytetään, että luotonantaja:
1) ei markkinoi luottoa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti;
2) ei käytä luoton myöntämistä pääasiallisena markkinointikeinona markkinoidessaan
muita kulutushyödykkeitä;
3) antaa kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä riittävät ja selkeät selvitykset
sen arvioimiseksi, soveltuuko luotto kuluttajan tarpeisiin ja hänen taloudelliseen tilanteeseensa;
4) antaa kuluttajalle maksuviivästystilanteissa tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien
syntymisen tai syvenemisen estämiseksi ja
maksukyvyttömyystilanteiden hoitamiseksi
sekä suhtautuu vastuullisesti maksujärjestelyihin.
Mitä 1 momentissa ja 2 momentin 1—
3 kohdassa säädetään, sovelletaan myös luotonvälittäjiin. Mitä 2 momentin 3 kohdassa
säädetään, ei kuitenkaan sovelleta päätoimensa ohella luotonvälittäjänä toimivaan
myyjään tai palvelujen suorittajaan.
14 §
Velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus
Luotonantajan on ennen luottosopimuksen
tekemistä arvioitava, kykeneekö kuluttaja
täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa (kuluttajan luottokelpoisuus). Arviointi on tehtävä riittävien tietojen perusteella ottaen huomioon luoton määrä ja muut
olosuhteet.
Jos osapuolet sopivat myöhemmin luoton
määrän tai luottorajan korottamisesta, luotonantajan on varmistettava kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus ja, jos luoton
määrää tai luottorajaa merkittävästi korote-
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taan, arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus
uudelleen ennen korotuksesta sopimista.
15 §
Luotonhakijan henkilöllisyyden todentaminen
Luotonantajan on ennen kuluttajaluottosopimuksen päättämistä todennettava luottoa
hakevan henkilöllisyys huolellisesti. Jos henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonantajan on käytettävä tunnistusmenetelmää, joka täyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun
lain (617/2009) 8 §:ssä säädetyt vaatimukset.
Jos luotonantaja on jo aiemmin todentanut
kuluttajan henkilöllisyyden 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla, kuluttajan henkilöllisyys
voidaan todentaa myös hänelle ensitunnistamisen jälkeen luovutetun henkilökohtaisen
tunnisteen avulla.
Asiakkaan tuntemisesta on lisäksi voimassa, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) säädetään.
16 §
Velvollisuus säilyttää todentamista koskevat
tiedot
Jos rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä ja selvittämisestä annetusta laista
ei muuta johdu, luotonantajan on säilytettävä
tiedot, joiden perusteella luottoa hakeneen
kuluttajan henkilöllisyys on todennettu, viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi. Luottosopimusta koskevan erimielisyyden synnyttyä todentamista koskevat tiedot on kuitenkin säilytettävä siihen saakka, kunnes asia
on sovittu tai ratkaistu.

pimusta. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja
toisintaa sopimuksen muuttumattomana.
Kuluttajaluottosopimuksessa on mainittava:
1) tiedot luottosopimuksen osapuolista;
2) tiedot 8 §:ssä tarkoitetuista seikoista;
3) sopimuksen muut ehdot;
4) tiedot peruuttamisoikeuden käyttämisen
edellytyksistä;
5) tiedot luottosopimuksen irtisanomisesta
ja muusta päättämisestä;
6) tiedot oikeussuojakeinoista ja valvontaviranomaisesta.
Sopimuksessa mainittavista tiedoista säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Kuluttajalta ei saa luottosuhteen perusteella periä korkoa tai maksuja, josta ei ole
sovittu 1 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa.
18 §
Kielto ottaa kuluttajalta juokseva sitoumus
Kuluttajaluottoon perustuvasta saatavasta
ei saa ottaa kuluttajan vekselisitoumusta eikä
muuta sitoumusta, jonka luovutus tai panttaus rajoittaa kuluttajan oikeutta tehdä kaupan
tai palvelussopimuksen johdosta väitteitä sitoumuksen vilpittömässä mielessä haltuunsa
saanutta kohtaan. Tällaista sitoumusta ei
myöskään saa ottaa henkilöltä, joka elää kuluttajan kanssa yhteisessä taloudessa.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
pankin asettamaa omaa vekseliä.
Joka 1 momentin säännöksen vastaisesti ottaa vekselin tai juoksevan sitoumuksen, ei
saa vedota siihen. Velallisen oikeudesta esittää väitteitä siirronsaajaa kohtaan säädetään
erikseen.
19 §

Luottosopimuksen tekeminen ja varojen luovuttaminen
17 §
Luottosopimuksen tekeminen
Kuluttajaluottosopimus on tehtävä kirjallisesti ja kuluttajalle on annettava kappale so-

Varojen luovuttamisaikaa koskeva rajoitus
Jos kuluttajaluottoa haetaan ja se myönnetään kello 23:n ja 7:n välisenä aikana, luottosopimuksen nojalla myönnettävät varat saa
suorittaa kuluttajalle vasta kello 7:n jälkeen.
Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta
jatkuvan luoton luottorajan nostamiseen.
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Luottosopimuksen peruuttaminen
20 §
Peruuttamisoikeus
Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kuluttajaluottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut
17 tai 45 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai
sähköisesti.
Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, häneltä
saa vaatia korvauksena luoton koron ajalta,
jonka luotto on ollut kuluttajan käytettävissä.
Jos luotonantaja on maksanut viranomaisille
luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, luotonantajalla on oikeus
saada korvaus kuluttajalta myös tällaisista
maksuista. Korkoa tai maksuja ei voida kuitenkaan vaatia, jos maksuvelvollisuudesta tai
koron ja maksujen määrästä taikka, jos koron
määrää ei voida ennakolta ilmoittaa, sen
määräytymisen perusteista ei ole ilmoitettu
kuluttajalle ennakolta.
Kuluttajan on viivytyksettä ja viimeistään
30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
lähettämisestä palautettava luotonantajalle
luottosopimuksen nojalla saamansa varat sekä suoritettava 2 momentin mukaiset korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin
raukeaa. Kuluttaja saa kuitenkin pidättäytyä
täyttämästä omaa maksuvelvollisuuttaan,
kunnes luotonantaja täyttää oman vastaavan
velvollisuutensa.
21 §
Liitännäissopimuksen sitomattomuus
Kuluttajaluottosopimukseen liittyvä muu
sopimus ei sido kuluttajaa tämän peruuttaessa luottosopimuksen, jos luotonantaja tarjoaa
myös liitännäispalvelun. Liitännäissopimus
ei sido kuluttajaa myöskään silloin, jos kolmas tarjoaa liitännäispalvelun luotonantajan
ja kolmannen välisen sopimuksen tai muun
järjestelyn perusteella.

Jos kuluttaja haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa luottosopimuksen peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava
tästä luotonantajalle 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.
22 §
Etämyyntiä ja kotimyyntiä koskevia erityissäännöksiä
Sen sijaan mitä 20 §:n 2 momentissa säädetään korvauksesta, luotonantajalla on oikeus
vaatia korvauksena luoton todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan
käytettävissä, jos kuluttaja etämyynnissä peruuttaa:
1) asuntoluottosopimuksen tai luottosopimuksen, jonka vakuutena on asuinkiinteistöön vahvistettu kiinnitys tai asunto-osakeyhtiölain (XXX/20 ) 1 §:ssä tarkoitetun
asunto-osakeyhtiön tai muun yhtiön osakkeet
tai niihin rinnastettavat yhteisöosuudet tai
asumisoikeus taikka edellä lueteltuihin rinnastuva Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa sijaitseva vastaava vakuus;
2) luottosopimuksen, joka on määrältään
alle 200 € tai yli 75 000 €;
3) luottosopimuksen, joka liittyy käyttelytiliin ja jonka ehtojen mukaan luottoaika on
enintään yksi kuukausi;
4) luottosopimuksen, jonka ehtojen mukaan luottoaika on enintään kolme kuukautta,
josta ei peritä korkoa ja josta perittävät muut
luottokustannukset todelliseksi vuosikoroksi
muunnettuna eivät ylitä korkolain 4 §:n
1 momentissa tarkoitetun koron määrää;
5) luottosopimuksen, jolla työnantaja
myöntää työntekijälleen sivutoimisesti luottoa korotta tai todellisella vuosikorolla, joka
alittaa markkinoilla vallitsevan korkotason;
6) luottoja, jotka sijoituspalveluyritys tai
luottolaitos myöntää asiakkailleen sijoituspalvelun toteuttamiseksi.
Luotonantajan on 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava kuluttajalle kaikki
sopimuksen perusteella saamansa suoritukset. Palautettavista suorituksista voidaan kuitenkin vähentää luoton todellisen vuosikoron
määrän.
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Kuluttajan on viivytyksettä ja viimeistään
30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
lähettämisestä palautettava luotonantajalle
luottosopimuksen nojalla saamansa varat
uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.
Kuluttaja saa kuitenkin pidättäytyä täyttämästä omaa palauttamisvelvollisuuttaan,
kunnes luotonantaja täyttää oman vastaavan
velvollisuutensa.
Kuluttajan oikeuteen peruuttaa 1 momentissa tarkoitettu luottosopimus kotimyynnissä
sovelletaan, mitä 6 luvussa säädetään.
Kuluttajan oikeus saada tietoja luottosopimuksen kuluessa
23 §
Kuluttajan oikeus saada pyynnöstä lyhennystaulukko
Jos kuluttajaluottosopimus on tehty määräajaksi ja sen ehtojen mukaan velkaa lyhennetään erissä, luotonantajan on milloin tahansa
sopimussuhteen kuluessa annettava kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta lyhennystaulukko. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus
saada kohtuullinen korvaus lyhennystaulukon antamisesta aiheutuvista kustannuksista,
jos kyse on asuntoluotosta ja kuluttaja pyytää
lyhennystaulukkoa useammin kuin kerran
vuodessa.
Lyhennystaulukosta on käytävä ilmi suoritettavat maksut sekä maksukaudet ja -ehdot.
Kukin maksuerä on eriteltävä siten, että siitä
käy ilmi erikseen pääoman lyhennys, suoritettava korko ja muut maksut. Jos koron määrä tai muut maksut voivat luottosopimuksen
ehtojen mukaan muuttua, taulukossa on mainittava lisäksi, että sen sisältämät tiedot ovat
voimassa vain siihen asti, kun tällaisia muutoksia luottosopimuksen mukaisesti tehdään.

ron on oltava julkisesti saatavilla ja perustuttava luotonantajan yksipuolisesta määräysvallasta riippumattomiin tekijöihin. Koron
muutokset on toteutettava tasapuolisesti ja
kuluttajia syrjimättömällä tavalla.
Kuluttajalle on ilmoitettava koron muutoksista pysyvällä tavalla. Muutoksesta ilmoitettaessa on mainittava myös maksuerän suuruus koron muuttumisen jälkeen ja, jos erien
lukumäärä tai maksuvälit muuttuvat, niitä
koskevat ajantasaiset tiedot. Asuntoluotoissa
kuluttajalle on erien lukumäärän sijaan annettava viimeistä maksupäivää koskeva ajantasainen tieto.
Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on
annettava kuluttajalle ennen muutoksen voimaantuloa. Jos uutta viitekorkoa koskevat
tiedot julkistetaan asianmukaisesti ja ne ovat
saatavilla myös luotonantajan toimitiloissa,
tiedot voidaan kuitenkin antaa kuluttajalle
sopimuksessa sovituin määräajoin, kuitenkin
vähintään kerran vuodessa.
Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään koron
muutoksista, sovelletaan myös luottosopimuksen johdosta perittävien maksujen muutoksiin.
25 §
Tiedonantovelvollisuus luottosopimuksen
siirtymisestä
Jos luottosopimuksen mukaiset luotonantajan oikeudet tai itse luottosopimus siirretään
kolmannelle osapuolelle, siirrosta on ilmoitettava kuluttajalle. Ilmoitusvelvollisuutta ei
kuitenkaan ole, jos alkuperäinen luotonantaja
siirron jälkeen toimii uuden luotonantajan
edustajana suhteessa kuluttajaan.
Luoton takaisinmaksu ja luottosopimuksen
päättäminen

24 §

26 §

Koron ja maksujen muutokset

Suorituksen kohdentaminen

Kuluttajaluottosopimuksen ehdoissa voidaan sopia, että luotosta maksettava korko
muuttuu sopimuksessa yksilöidyn viitekoron
muutosten mukaisesti. Sovellettavan viiteko-

Kuluttajalla on oikeus määrätä, mitä useammista saman luotonantajan saatavista hänen suorituksellaan lyhennetään.
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27 §
Kuluttajan oikeus maksaa kuluttajaluotto ennen sen erääntymistä
Kuluttajalla on oikeus maksaa kuluttajaluotto tai sen osa ennen luoton erääntymistä.
Jos kuluttaja maksaa luoton tai sen osan
ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä
jäävään luottoaikaan.

3) luotonantajan maksuajankohtana tarjoaman vastaavan uuden luoton korkotaso on
alempi kuin sovittu korko.
Korvauksena saa periä enintään sopimuksen mukaisen koron ja vastaavan uuden luoton koron erotuksen jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottoajalta tai viitekoron määräytymisjaksolta.
30 §
Kuluttajan oikeus irtisanoa jatkuvaa luottoa
koskeva sopimus

28 §
Luotonantajan oikeus saada korvaus ennenaikaisesta takaisinmaksusta
Luotonantajalla on oikeus saada korvaus
kuluttajalta tämän maksaessa luoton tai sen
osan ennenaikaisesti, jos luoton korkoa ei ole
sidottu viitekorkoon (kiinteä korko).
Korvaus ei saa määrältään ylittää yhtä prosenttia takaisinmaksetun luoton määrästä tai,
jos ennenaikaisen takaisinmaksun hetkellä
luottosopimuksen päättymiseen on vähemmän kuin yksi vuosi, puolta prosenttia takaisinmaksetun luoton määrästä. Korvauksena saa kuitenkin enintään periä koron määrän
ennenaikaisen takaisinmaksun ja luottosopimuksen päättymisen väliseltä ajanjaksolta.
Oikeutta saada korvausta ei kuitenkaan ole,
jos:
1) luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana enintään 10 000 €;
2) takaisinmaksu suoritetaan lainaturvavakuutuksen nojalla;
3) takaisinmaksettava luotto perustuu käyttelytiliin liittyvään luottosopimukseen.

Kuluttaja saa milloin tahansa sopimussuhteen aikana irtisanoa jatkuvaa luottoa koskevan sopimuksen heti päättyväksi, jolleivät
osapuolet ole sopineet irtisanomisajasta. Kuluttajan noudatettavaa irtisanomisaikaa ei saa
sopia kuukautta pitemmäksi.
Luotonantaja ei saa periä kuluttajalta maksua sopimuksen irtisanomisesta. Kuluttajan
on maksettava luottosopimuksesta säännöllisesti perittävät kulut vain siltä osin kuin ne
kohdistuvat irtisanomisen voimaantuloa edeltävään aikaan. Jos kuluttaja on maksanut tällaisia kuluja ennakolta, luotonantajan on palautettava ne siltä osin kuin ne kohdistuvat irtisanomisen voimaantulon jälkeiseen aikaan.
31 §
Luotonantajan oikeus irtisanoa jatkuvaa
luottoa koskeva sopimus

29 §

Luotonantaja saa irtisanoa jatkuvaa luottoa
koskevan sopimuksen luottosopimuksessa
sovituin ehdoin. Luotonantajan noudatettavaa
irtisanomisaikaa ei saa sopia kahta kuukautta
lyhyemmäksi.
Luotonantajan on toimitettava irtisanomisilmoitus kuluttajalle pysyvällä tavalla.

Korvausoikeus asuntoluotoissa

32 §

Luotonantaja saa periä korvauksen asuntoluoton ennenaikaisesta maksamisesta seuraavien edellytysten täyttyessä:
1) luottoa on myönnetty yli 20 000 €;
2) luoton korko on kiinteä tai viitekoron
määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta;

Luotonantajan oikeus lakkauttaa kuluttajan
oikeus käyttää jatkuvaa luottoa
Luottosopimuksen ehdoissa voidaan määrätä, että luotonantajalla on sopimuksessa
mainitulla perusteella oikeus lakkauttaa kuluttajan oikeus käyttää jatkuvaa luottoa. Pe-
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rusteen on oltava hyvän luotonantotavan mukainen.
Luotonantajan on ilmoitettava käyttöoikeuden lakkaamisesta ja sen syistä kuluttajalle pysyvällä tavalla etukäteen. Jos käyttöoikeuden lakkauttaminen välittömästi on välttämätöntä väärinkäytösten tai vahinkojen estämiseksi taikka rajoittamiseksi, ilmoitus
voidaan tehdä viipymättä lakkauttamisen jälkeen.
Ilmoitusta ei saa kuitenkaan tehdä, jos sen
tekeminen on muualla laissa kielletty.
33 §
Kuluttajan sopimusrikkomuksen seuraamukset
Jos luotonantajalla on sopimuksen mukaan
oikeus kuluttajan maksuviivästyksen tai
muun sopimusrikkomuksen johdosta vaatia
maksuerää, joka muuten ei ole erääntynyt, ottaa myyty tavara takaisin tai saattaa voimaan
muu erityinen seuraamus, luotonantaja saa
vedota sanottuun oikeuteen, jos:
1) maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta; ja
2) kertaluotossa viivästynyt määrä on vähintään 10 prosenttia tai, jos siihen sisältyy
useampi kuin yksi maksuerä, vähintään
5 prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä
tai tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi
myönnetyssä luotossa luottohinnasta taikka
käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan;
tai
3) kuluttajan muu sopimusrikkomus on
olennainen.
Sen estämättä mitä 1 momentin 2 kohdassa
säädetään viivästyneen maksun määrästä,
luotonantajalla on oikeus saattaa sovittu seuraamus voimaan, jos maksu on viivästynyt
vähintään 6 kuukautta ja se on olennaisissa
määrin edelleen suorittamatta.
34 §
Sosiaalinen suorituseste
Luotonantajalla ei ole oikeutta saattaa voimaan 33 §:ssä tarkoitettua seuraamusta, jos
kysymys on maksun viivästymisestä ja viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta,

työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi
milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle
ilmeisen kohtuutonta.
35 §
Eräännyttäminen
Jos luotonantaja vaatii maksueriä, jotka
muuten eivät ole erääntyneet, luotonantajan
saatavaa laskettaessa on näistä maksueristä
vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Jos luottosuhteen perustamisesta aiheutuneet kulut on erikseen mainittu sopimuksessa eivätkä ne ole kohtuuttomat, niitä ei ole
kuitenkaan vähennettävä luotonantajan saatavasta siltäkään osin kuin ne kohdistuvat
käyttämättä jäävään luottoaikaan. Käyttämättä jäävä luottoaika luetaan alkavaksi erääntymisen voimaantulosta.
Luoton erääntyminen saa tulla voimaan aikaisintaan neljän viikon tai, jos kuluttajalle
on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai
muusta sopimusrikkomuksesta, aikaisintaan
kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty
kuluttajalle. Jos kuluttaja tämän ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee
muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen
raukeaa.
36 §
Tilitys
Jos luotonantaja ottaa tavaran takaisin, hänen ja kuluttajan välillä on toimitettava tilitys.
Tilityksessä on kuluttajan hyväksi luettava
tavaran arvo sitä takaisin otettaessa. Arvo
määrätään sen mukaan, mitä myyjälle voidaan olettaa jäävän, kun tavara myydään tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa
kohtuullisesti kunnostettuna. Arvoa määrättäessä on kuitenkin myös otettava huomioon
sopimuksessa mainittu käteishinta sekä se,
kuinka kauan tavara on ollut kuluttajan hallinnassa ja miten siitä on pidetty huolta.
Luotonantajan hyväksi on luettava:
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1) maksamatta oleva osa luotosta 35 §:n
1 momentin mukaisesti vähennettynä;
2) erääntyneiden erien korot;
3) tavaran takaisin ottamisesta luotonantajalle aiheutuvat välttämättömät kulut ja maksut, jotka luotonantajan on suoritettava saadakseen tavaran haltuunsa; sekä
4) luotonantajan saatava tavaran kunnostamisesta tai huollosta, jos luotonantajalla on
sen johdosta pidätysoikeus tavaraan.
Jos esineen arvo tilityksessä on havaittu
suuremmaksi kuin se määrä, joka on luettava
luotonantajan hyväksi, luotonantajalla ei ole
oikeutta saada esinettä takaisin, ellei hän suorita kuluttajalle erotusta tai, milloin ulosottomies on toimittanut esineen arvioinnin, talleta tämän haltuun sanottua erotusta. Jos esineen arvo on pienempi kuin se määrä, mikä
luotonantajan hyväksi on luettava, luotonantajalla ei ole esineen lisäksi oikeutta vaatia
enempää kuin niiden välinen erotus.
Jos kuluttaja yhdellä kertaa suorittaa sen
määrän, joka 3 momentin mukaan on luettava luotonantajan hyväksi, hän saa pitää tavaran. Jos kuluttaja ei ole käyttänyt tätä oikeuttaan ja luotonantaja on ottanut tavaran takaisin, ostajalla on oikeus vielä 14 päivän kuluessa lunastaa tavara suorittamalla luotonantajalle se määrä, mihin tavara on arvioitu sitä
takaisin otettaessa, sekä mahdollinen erotus,
mikä luotonantajalla on 4 momentin mukaan
oikeus vaatia.
37 §
Virka-apu
Luotonantajalla on oikeus hakea virka-apua
ulosottomieheltä tavaran takaisin ottamiseksi,
jos luottosopimus on tehty osamaksukauppaa
koskevalla lomakkeella ja noudattaen
17 §:ssä säädettyjä vaatimuksia sopimuksen
tekemisestä. Lomakkeesta ja sillä annettavista tiedoista säädetään oikeusministeriön asetuksella.
Virka-apua on haettava sen paikkakunnan
ulosottomieheltä, missä kuluttaja asuu tai tavara on. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja
siinä on ilmoitettava luotonantajan vaatimat
36 §:n 3 momentin mukaiset määrät. Hakemukseen on liitettävä luottosopimus.

Virka-apua on annettava vain, jos on ilmeistä, että luotonantajalla on 33 ja 34 §:n
mukaan oikeus ottaa tavara takaisin. Virkaapua ei saa kuitenkaan antaa, jos kuluttaja
saattaa todennäköiseksi, että hänellä on tavaran myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa.
38 §
Eräät muut osamaksukauppaa koskevat
säännökset
Tilitykseen, virka-avun antamiseen ja tavaran ulosmittaukseen muusta kuin osamaksukauppaan perustuvasta saatavasta sovelletaan
lisäksi, mitä osamaksukaupasta annetun lain
(91/1966) 9 §:n 3 momentissa ja 11—
19 §:ssä säädetään.
Vastuusäännökset
39 §
Luotonantajan ja myyjän tai palvelun tarjoajan yhteisvastuu
Kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä
tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös
sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei
ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.
Jos myyjä ottaa tavaran takaisin tai jos
kauppa muutoin puretaan myyjän ja kuluttajan välisin sopimuksin, kuluttaja voi vedota
takaisinotosta toimitettuun tilitykseen tai
kaupan purkuun myös kaupan rahoittanutta
luotonantajaa kohtaan. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole tällaista oikeutta, jos:
1) luotonantaja on ajoissa selkeällä tavalla
ilmoittanut kuluttajalle, ettei myyjällä ole takaisinotto-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä sopimuksesta ja, jos kaupan kohteena on
lain mukaan rekisteröitävä tavara, rekisteriin
on merkitty omistajaksi luotonantaja; tai
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2) luotonantaja voi muutoin osoittaa kuluttajan tienneen myyjän oikeuksien rajoittamisesta.

Erityisiä luottotyyppejä koskevia säännöksiä

40 §

Ennakkotiedot

Kuluttajan vastuu luottokortin tai muun jatkuvan luoton käyttöön oikeuttavan tunnisteen
oikeudettomasta käytöstä

Sellaisesta käyttelytiliin liittyvästä kuluttajaluotosta, jota koskevien sopimusehtojen
mukaan luottoaika on enintään kolme kuukautta tai luotto on maksettava takaisin vaadittaessa, luotonantajan ja luotonvälittäjän on
sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään tiedonantovelvoitteista, annettava kuluttajalle
hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä tiedot seuraavista seikoista:
1) luotonantaja;
2) tarjottava luotto, luottokustannukset ja
luoton takaisinmaksu;
3) sopimusrikkomuksen seuraamukset;
4) kuluttajalle lain nojalla kuuluvat oikeudet.
Mitä 1 momentissa säädetään ennen sopimuksen tekemistä annettavista tiedoista, sovelletaan myös, jos luotonantaja tekee kuluttajan kanssa maksujärjestelysopimuksen, joka ei ole ehdoiltaan kuluttajan kannalta epäedullisempi kuin alkuperäinen luottosopimus.
Annettavista tiedoista säädetään tarkemmin
oikeusministeriön asetuksella.

Kuluttaja, joka on tehnyt jatkuvaa luottoa
koskevan sopimuksen luotonantajan kanssa,
vastaa luottokortin tai luoton käyttöön oikeuttavan muun tunnisteen oikeudettomasta
käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu tunnisteen haltija on luovuttanut tunnisteen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) tunnisteen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton
käyttö johtuu hänen tai muun tunnisteen haltijan huolimattomuudesta; taikka
3) hän tai muu tunnisteen haltija on laiminlyönyt ilmoittaa luotonantajalle tunnisteen
katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti
toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä
ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan.
Kuluttaja vastaa 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä enintään 150 euroon
saakka. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos hän on toiminut tahallisesti tai törkeän
huolimattomasti.
Kuluttaja ei kuitenkaan vastaa tunnisteen
oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin tunnistetta on käytetty sen
jälkeen, kun luotonantajalle on ilmoitettu
tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; tai
2) myyjä tai palveluksen suorittaja taikka
se, joka näiden edustajana on ottanut vastaan
tunnisteen, ei ole asianmukaisesti varmistunut haltijan oikeudesta käyttää tunnistetta.
Kuluttaja on kuitenkin 3 momentin estämättä vastuussa, jos hän on tahallaan tehnyt
väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.
Mitä 1—4 momentissa säädetään, ei sovelleta sellaiseen tunnisteeseen, johon sovelletaan maksupalvelulain (
/20 ) maksuvälinettä koskevia säännöksiä.

41 §

42 §
Ennakkotietojen antaminen puhelimessa
Jos kuluttaja pyytää puhelimitse, että saa
välittömästi käyttöönsä 41 §:n 1 momentissa
tarkoitetun luoton, kuluttajalle on annettava
6 a luvun 10 §:1 momentissa ja 2 momentin
1 ja 3—6 kohdassa säädetyt tiedot sekä tiedot
tarjottavasta luotosta ja sen takaisinmaksusta.
Annettavista tiedoista säädetään tarkemmin
oikeusministeriön asetuksella.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös, jos kuluttaja puhelimitse pyytää tehtäväksi 41 §:n 2 momentissa tarkoitetun maksujärjestelysopimuksen.
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43 §
Ennakkotietojen toimittaminen pysyvällä tavalla
Edellä 41 §:ssä tarkoitetut ennakkotiedot
on annettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen
sopimuksen tekemistä erityisiä luottotyyppejä koskevalla Eurooppalaiset kulutusluottotiedot -lomakkeella tai muulla pysyvällä tavalla, luotonantajan tai luotonvälittäjän valinnan mukaan.
Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä
puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä
käyttäen, että tietoja ei voida toimittaa pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä,
luotonantajan on toimitettava pysyvällä tavalla 45 §:n mukaiset tiedot viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen.
Kuluttajalle on lisäksi pyynnöstä ja maksutta annettava luottosopimusluonnos.
44 §
Sivutoimisia luotonvälittäjiä koskeva poikkeus
Mitä 41—43 §:ssä säädetään luotonvälittäjän velvollisuudesta antaa kuluttajalle tietoja,
ei koske kuitenkaan päätoimensa ohella luotonvälittäjänä toimivaa myyjää tai palvelujen
suorittajaa.
45 §
Käyttelytiliin liittyvät luottosopimukset
Käyttelytiliin liittyvä luottosopimus, jota
koskevien sopimusehtojen mukaan luottoaika
on enintään kolme kuukautta tai luotto on
maksettava takaisin vaadittaessa, on tehtävä
kirjallisesti ja kuluttajalle on annettava kappale sopimusta. Sopimus voidaan tehdä myös
sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa
ja toisintaa sopimuksen muuttumattomana
Sopimuksessa on mainittava tiedot seuraavista seikoista:
1) luottosopimuksen osapuolet;
2) tarjottava luotto, luottokustannukset ja
luoton takaisinmaksu;
3) peruuttamisoikeus.

Sopimuksessa mainittavista tiedoista säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Kuluttajalta ei saa luottosuhteen perusteella periä korkoa tai maksuja, josta ei ole
sovittu 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
46 §
Tiedonantovelvollisuus käyttelytiliin liittyvän
luottosopimuksen voimassaoloaikana
Luotonantajan on säännöllisesti pysyvällä
tavalla toimitetun tiliotteen avulla annettava
kuluttajalle seuraavat tiedot käyttelytiliin liittyvän luoton käytöstä:
1) ajanjakso, jota tiliote koskee;
2) tilitapahtumat päivämäärineen;
3) edeltävän tiliotteen loppusaldo ja päivämäärä;
4) uusi saldo;
5) kuluttajan luotonantajalle suorittamien
maksujen määrä ja päivämäärät;
6) korko ja mahdollisesti perityt muut maksut;
7) vähimmäismäärä, jonka kuluttajan on
suoritettava velan lyhennyksenä.
Kuluttajalle on ilmoitettava koron ja muiden maksujen muutoksista pysyvällä tavalla
ennen muutosten voimaantuloa. Jos lainakoron muutos johtuu viitekoron muutoksesta,
luottosopimuksen ehdoissa voidaan sopia, että tiedot annetaan kuluttajalle 1 momentissa
tarkoitetulla tiliotteella edellyttäen, että uutta
viitekorkoa koskevat tiedot julkistetaan
asianmukaisesti ja että ne ovat saatavilla
myös luotonantajan toimitiloissa.
47 §
Käyttelytilisopimukseen liittyviä tiedonantovelvoitteita
Jos käyttelytiliin ei liity luottosopimusta,
mutta käyttelytilin tarjoaja voi harkintansa
mukaan joissakin tapauksissa kuitenkin
myöntää luottoa kuluttajalle hyväksymällä
hiljaisesti käyttelytilin saldon ylityksen, käyttelytiliä koskevassa sopimuksessa on mainittava ylityksestä perittävä korko, koron määräytymisen perusteet ja korkoa koskevat
muut ehdot sekä ylityksestä perittävät muut
maksut ja ehdot, joiden mukaisesti näitä
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maksuja voidaan muuttaa. Lisäksi nämä tiedot on toimitettava kuluttajalle säännöllisesti
pysyvällä tavalla.
Jos kuluttaja on ylittänyt käyttelytilinsä
saldon huomattavasti ja ylitys on kestänyt yli
kuukauden, luotonantajan on viipymättä annettava kuluttajalle pysyvällä tavalla seuraavat tiedot:
1) tieto tilin saldorajan ylittymisestä;
2) ylityksen määrä;
3) perittävä korko;
4) sopimusrikkomuksen johdosta perittävät
muut maksut.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään käyttelytilin saldorajan ylittämisestä, koskee myös
käyttelytiliin liittyvän luottosopimuksen luottorajan ylittämistä.

Valvonta
50 §
Seuraamukset
Luotonantajaa ja luotonvälittäjää, joka rikkoo tämän luvun säännöksiä, voidaan, jos se
on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista,
kieltää jatkamasta tällaista menettelyä taikka
uudistamasta sitä tai siihen rinnastettavaa
menettelyä. Kiellon määräämisestä ja sen tehostamisesta uhkasakolla säädetään 2 ja 3 luvussa.
51 §
Valvontaviranomaiset

Eräitä luotonvälittäjän velvollisuuksia
48 §
Valtuuksista ilmoittaminen
Luotonvälittäjän on markkinoinnissa ilmoitettava valtuuksistaan välittää kuluttajaluottoja, erityisesti siitä, toimiiko hän tietyn tai tiettyjen luotonantajien asiamiehenä vai riippumattomana luotonvälittäjänä.
49 §
Kuluttajalta perittävät maksut
Kuluttajalle on ennen luotonvälitystä koskevan sopimuksen tekemistä ilmoitettava pysyvällä tavalla palvelusta perittävästä maksusta.
Luotonvälittäjällä on oikeus saada maksu
kuluttajalta vain, jos kuluttajalle on 1 momentin mukaisesti ilmoitettu maksusta ja siitä on sovittu kuluttajan kanssa kirjallisesti tai
sähköisesti siten, että kuluttajan voi tallentaa
ja toisintaa sopimuksen muuttumattomana.
Luotonvälittäjän on ilmoitettava maksun
suuruus luotonantajalle luoton todellisen
vuosikoron laskemiseksi.

Tämän luvun säännösten noudattamista
valvovat kuluttaja-asiamies, kuluttajavirasto
ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina
aluehallintovirastot sekä myös Finanssivalvonta silloin, kun luotonantajana on Finanssivalvonnan valvottava.
Valvontaviranomaisten on oltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskenään.
Viestintävirasto antaa pyynnöstä valvontaviranomaiselle 15 §:n noudattamista valvottaessa lausunnon siitä, täyttääkö luotonantajan
käyttämä sähköinen henkilöllisyyden tunnistusmenetelmä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 8 §:ssä säädetyt vaatimukset.
Luotonantaja ja luotonvälittäjä ovat velvollisia luovuttamaan valvontaviranomaisen
nähtäviksi kuluttajaluottoja koskevat valvonnan kannalta tarpeelliset asiakirjat.
———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
sopimuksiin sovelletaan kuitenkin 13 §:n
1 momenttia ja 2 momentin 4 kohtaa, 14 §:n
2 momenttia, 24 ja 25 §:ää.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
kertaluottoa koskeviin sopimuksiin sovelletaan lisäksi 22 §:ää.
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Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin menttia sekä 3 momenttia siltä osin kuin siijatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin so- nä säädetään tietojen toimittamisesta kuluttavelletaan lisäksi 30—32 ja 46 §:ää sekä jalle säännöllisesti pysyvällä tavalla ja luotto47 §:n 1 momenttia siltä osin kuin momentis- rajan ylittämistilanteissa annettavista tiedoissa säädetään tietojen toimittamisesta kulutta- ta.
jalle säännöllisesti pysyvällä tavalla, 2 mo—————

2.
Laki
eräiden luotonantajien rekisteröinnistä

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään:
1§

3§

Soveltamisala

Luotonantajarekisteri ja rekisteri-ilmoitus

Tämä laki koskee elinkeinonharjoittajia,
jotka
myöntävät
kuluttajansuojalain
(38/1978) 7 luvun soveltamisalaan kuuluvia
kuluttajaluottoja.
Tämä laki ei koske:
1) elinkeinonharjoittajia, joita Finanssivalvonta valvoo Finanssivalvonnasta annetun
lain (878/2008) 4 §:n nojalla;
2) elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät
kuluttajaluottoja vain myymiensä kulutushyödykkeiden oston rahoittamiseksi;
3) valtiota, kuntaa tai muuta julkisyhteisöä.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää rekisteriä luotonantajista (luotonantajarekisteri).
Sen, joka aikoo tarjota kuluttajaluottoja, on
tehtävä ilmoitus aluehallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Rekisteri-ilmoituksen sisällöstä säädetään oikeusministeriön
asetuksella.

2§

Aluehallintoviraston on rekisteröitävä ilmoituksen tekijä luotonantajaksi, jos:
1) ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa
elinkeinoa Suomessa;
2) ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa ja,
jos hän on luonnollinen henkilö, on täysiikäinen eikä hänen toimintakelpoisuuttaan
ole rajoitettu;
3) ilmoituksen tekijä on luotettava;

Oikeus myöntää kuluttajaluottoja
Muu kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu
elinkeinonharjoittaja saa myöntää kuluttajaluottoja vain, jos se on rekisteröity tämän lain
mukaisesti luotonantajaksi.

4§
Rekisteröinnin edellytykset
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4) ilmoituksen tekijällä on sellainen luottotoiminnan tuntemus kuin harjoitetun luottotoiminnan luonteeseen ja laajuuteen katsoen
on tarpeen.
Aluehallintovirasto voi evätä rekisteröinnin, jos olosuhteet huomioon ottaen on ilmeistä, että ilmoituksen tekijä aikoo harjoittaa kuluttajaluottojen tarjoamista toisen välikätenä.

toimitusjohtajaa, hallituksen jäsentä ja muuta
ylimpään johtoon kuuluvaa. Jos ilmoituksen
tekijä harjoittaa myös muuta liiketoimintaa
kuin kuluttajaluottojen tarjoamista, muilla
ylimpään johtoon kuuluvilla henkilöillä tarkoitetaan kuitenkin henkilöitä, jotka tosiasiallisesti vastaavat luottotoiminnasta.

5§

Luotonantajarekisteriin merkittävät tiedot ja
muutoksista ilmoittaminen

7§

Luotettavuus
Ilmoituksen tekijää ei pidetä 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa edellytetyllä tavalla luotettavana, jos hänet on lainvoiman saaneella
tuomiolla viiden arviota edeltäneen vuoden
aikana tuomittu vankeusrangaistukseen tai
kolmen arviota edeltäneen vuoden aikana
sakkorangaistukseen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen
sopimaton harjoittamaan kuluttajaluottojen
tarjoamista, omistamaan kuluttajaluottojen
tarjoamista harjoittavaa yhteisöä tai säätiötä
taikka toimimaan sen hallituksen jäsenenä tai
varajäsenenä, toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijaisena taikka muussa ylimmässä
johdossa, taikka jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa
ilmeisen sopimaton toimimaan mainitunlaisessa tehtävässä.
Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö,
vaatimus luotettavuudesta koskee toimitusjohtajaa ja hänen sijaistaan, hallituksen jäsentä ja varajäsentä, hallintoneuvoston ja siihen
rinnastettavan toimielimen jäsentä ja varajäsentä, vastuunalaista yhtiömiestä sekä muuta
ylimpään johtoon kuuluvaa samoin kuin sitä,
jolla on suoraan tai välillisesti vähintään
kymmenesosa osakeyhtiön osakkeista tai
osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka
vastaava omistus- tai määräämisvalta muussa
yhteisössä.
6§
Luottotoiminnan tuntemus
Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö,
4 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty vaatimus luottotoiminnan tuntemuksesta koskee

Luotonantajarekisteriin merkitään:
1) yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai
muu vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa luottotoimintaa harjoitetaan;
2) oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen
aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai
muu vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa luottotoimintaa harjoitetaan;
3) niiden henkilöiden täydellinen nimi ja
henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika, joiden luotettavuus on rekisteröintiilmoitusta käsiteltäessä selvitetty,
4) rekisteritunnus ja rekisteröinnin päivämäärä;
5) luotonantajalle 11 §:n 2 momentin nojalla määrätyt varoitukset sekä sellaiset kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko;
6) rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta.
Rekisteriin merkitään myös tiedot niistä,
joille on määrätty 11 §:n 1 momentissa tarkoitettu kielto harjoittaa kuluttajaluottojen
tarjontaa ilman rekisteröintiä. Tällainen tieto
sekä tieto 1 momentin 5 kohdassa mainituista
sanktioista on poistettava rekisteristä viiden
vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä,
jona kielto tai muu sanktio on määrätty.
Luotonantajan on viipymättä ilmoitettava
aluehallintovirastolle rekisteriin merkittyjen
tietojen muutoksista. Lisäksi luotonantajan
on ilmoitettava aluehallintovirastolle toimintansa lopettamisesta.
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8§

11 §

Tietojen luovuttaminen

Pakkokeinot

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999)
16 §:n 3 momentissa säädetään, rekisteristä
saa luovuttaa henkilötietoja tulosteena taikka
saattaa ne saataville sähköisen tietoverkon
kautta tai luovuttaa ne muutoin sähköisessä
muodossa. Tieto henkilötunnuksesta saadaan
kuitenkin luovuttaa tämän lain nojalla vain,
jos tieto annetaan tulosteena tai teknisenä tallenteena ja jos luovutuksensaajalla on oikeus
henkilötunnuksen käsittelyyn henkilötietolain
(523/1999) 13 §:n tai muun lain nojalla.

Aluehallintoviraston on kiellettävä kuluttajaluottojen tarjoaminen, jota harjoitetaan tämän lain vastaisesti ilman rekisteröintiä.
Kielto voidaan, jos siihen on erityistä syytä,
kohdistaa myös tällaista toimintaa harjoittavan palveluksessa olevaan henkilöön tai
muuhun, joka toimii hänen lukuunsa.
Jos luotonantaja laiminlyö 7 §:n 3 momentissa tai 10 §:n 2 momentissa säädetyn velvollisuuden, aluehallintovirasto voi kehottaa
luotonantajaa täyttämään velvollisuuden
määräajassa. Jos hallitus tai muut 9 §:ssä tarkoitetut henkilöt laiminlyövät mainitussa pykälässä säädetyn velvollisuuden, aluehallintovirasto voi antaa luotonantajalle varoituksen. Jos laiminlyönnit ovat vakavia tai jos ne
annetusta kehotuksesta tai varoituksesta huolimatta toistuvat, aluehallintovirasto voi kieltää osaksi tai kokonaan luotonantajan toiminnan määräajaksi, kuitenkin enintään kuudeksi kuukaudeksi.
Aluehallintovirasto voi asettaa tässä pykälässä tarkoitetun kiellon tai kehotuksen tehosteeksi uhkasakon. Edellä 1 momentissa
tarkoitettua kieltoa on kuitenkin tehostettava
uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole
tarpeetonta. Uhkasakosta on muutoin voimassa, mitä uhkasakkolaissa (1113/1990)
säädetään.

9§
Luotonantajan johdon velvoitteet
Luotonantajan tai, jos luotonantaja on oikeushenkilö, sen hallituksen, toimitusjohtajan ja muun ylimmän johdon on huolehdittava siitä, että toiminnassa noudatetaan hyvää
luotonantotapaa ja että toimintaa muutoinkin
harjoitetaan lainmukaisesti. Heidän on lisäksi
huolehdittava siitä, että toimintaan osallistuvilla henkilöillä on tehtävän edellyttämä riittävä ammattitaito.
10 §
Valvonta ja valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus
Tämän lain noudattamista valvoo EteläSuomen aluehallintovirasto.
Luotonantajan on salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä annettava aluehallintovirastolle valvontaa varten tarvittavat asiakirjat
ja tiedot.
Aluehallintovirastolla on oikeus saada sakon
täytäntöönpanosta
annetun
lain
(672/2002) 46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekisteristä tiedot, jotka ovat tarpeen 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa ja 5 §:n 2 momentissa tarkoitetun henkilön luotettavuuden selvittämiseksi. Oikeudesta saada tietoja rikosrekisteristä säädetään erikseen.

12 §
Rekisteristä poistaminen
Aluehallintoviraston on poistettava luotonantaja luotonantajarekisteristä, jos:
1) luotonantaja on lopettanut toimintansa;
2) 4 §:n 1 momentin 1—3 kohdassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset eivät enää täyty;
3) luotonantaja harjoittaa kuluttajaluottojen
tarjoamista toisen välikätenä;
4) luotonantajalla ei ole enää hallitusta ja
muuta ylintä johtoa, joka täyttää 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetyt rekisteröinnin
edellytykset eikä luotonantaja ole aluehallintoviraston kehotuksessa asetetussa määrä-
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ajassa ilmoittanut vaatimukset täyttäviä henkilöitä; tai
5) luotonantajan tai sen ylimmän johdon
toiminnassa ilmenee vakavia tai toistuvia
laiminlyöntejä ja luotonantajalle on jo aiemmin asetettu määräaikainen toimintakielto.
Aluehallintovirasto voi rekisteristä poistamisen yhteydessä antaa määräyksiä siitä, miten toiminnan lopettamisen tulee tapahtua.

kemään päätökseen on voimassa, mitä hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään.
Tässä laissa tarkoitettua päätöstä rekisteristä poistamisesta ja määräaikaisesta toimintakiellosta on muutoksenhausta huolimatta
noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää.

13 §

Voimaantulo

Rangaistussäännökset

Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Rekisteri-ilmoitus voidaan ottaa käsiteltäväksi ennen tämän lain voimaantuloa ja ilmoituksen tekijä voidaan rekisteröidä luotonantajarekisteriin tämän lain tullessa voimaan.

Joka tahallaan ilman rekisteröintiä harjoittaa kuluttajaluottojen tarjoamista on tuomittava, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, luotonantajarikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi
kuukaudeksi.
Sitä, joka rikkoo 11 §:n nojalla määrättyä
uhkasakolla tehostettua kieltoa tai kehotusta,
ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.

15 §

16 §
Siirtymäsäännökset

Se, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa tämän lain mukaan rekisteröintiä edellyttävää toimintaa, saa jatkaa toimintaansa,
Muutoksenhaku aluehallintoviraston päätök- kunnes päätös rekisteriin merkitsemisestä on
seen
tehty, jos 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteri-ilmoitus tehdään kuuden kuukauden
Muutoksenhausta aluehallintoviraston te- kuluessa lain voimaantulosta.
—————
14 §
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3.
Laki
panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1992 panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992)
14 a, 18 ja 19 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 769/1997, sekä
lisätään lakiin uusi 3 a, 14 b ja 15 a § seuraavasti:
3a§

15 a §

Sopimusehto, jolla poiketaan tämän lain
säännöksistä lainanottajan vahingoksi, on mitätön.

Panttilainauslaitoksen on ennen lainasopimuksen tekemistä annettava lainan hakijalle
seuraavat tiedot:
1) lainan määrä;
2) lainan korko sekä muut lainanannosta ja
panttauksesta perittävät kustannukset;
3) milloin laina erääntyy;
4) muut lainaehdot;
5) 19 §:ään perustuva oikeus maksaa luotto
ennenaikaisesti ja siitä mahdollisesti perittävän korvauksen määräytyminen;
6) lainan todellinen vuosikorko.
Lainan hakijan pyynnöstä panttilainauslaitoksen on annettava tiedot kirjallisesti tai
muulla pysyvällä tavalla.

14 a §
Lainan mainonnassa on ilmoitettava lainan
todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee lainan korko tai muu lainasta perittäviä
kustannuksia kuvaava luku taikka muu lainasopimuksen ehtoja koskeva tieto. Lisäksi
mainonnasta on tällöin käytävä ilmi seuraavat tiedot:
1) lainan korko sekä muut lainanannosta ja
panttauksesta perittävät kustannukset;
2) lainan määrä;
3) lainasopimuksen kesto;
4) lainan ja lainakustannusten yhteismäärä.
Todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen tietojen on vastattava
panttilainauslaitoksen tavanomaisesti tarjoamia lainaehtoja. Todellisen vuosikoron laskemistavasta ja laskennassa käytettävistä oletuksista säädetään oikeusministeriön asetuksella.
14 b §
Panttilainauslaitoksen on lainanannossa
meneteltävä vastuullisesti. Erityisesti edellytetään, että panttilainauslaitos ei markkinoi
lainaa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään lainanhakijan kykyä harkita lainan ottamista huolellisesti.

18 §
Antamastaan lainasta panttilainauslaitoksella on oikeus periä koron lisäksi korvaukset, jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia kustannuksia. Panttikuittiin merkittyä korkoa ja muita lainakustannuksia vastaavien korvausten määrää ei saa
laina-aikana muuttaa lainansaajan vahingoksi.
Panttilainauslaitos ei saa etukäteen periä
korkoa eikä muitakaan lainakustannuksia.
19 §
Laina-ajan on oltava enintään yksi vuosi.
Panttikuitin haltijalla on oikeus lunastaa
pantti ennen lainan erääntymistä suorittamalla lainapääoma sekä korko ja muut sovitut
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lainakustannukset siltä ajalta, joka kohdistuu
———
lainansaajan käyttämään luottoaikaan. JokaiTämä laki tulee voimaan
päivänä
nen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäi- kuuta 20 .
västä lasketaan tällöin täydeksi kuukaudeksi.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
Laina voidaan uudistaa. Uudistamisesta on sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaantehtävä uusi panttikuitti tai muu kirjallinen tullessa voimassa olleita säännöksiä.
sopimus panttilainauslaitoksen ja panttikuitin
haltijan välillä.
—————

4.
Laki
osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 18 päivänä helmikuuta 1966 osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 2 §:n
3 momentti, 3 §:n 4 momentti, 5 §:n 4 momentti ja 8 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat
laissa 386/1986,
muutetaan lain 1 a, 4, 9 ja 10 § sellaisena kuin niistä ovat 1 a §:n 1 ja 2 momentti laissa
893/1972, 1 a §:n 3 momentti, 4 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentti ja 10 § mainitussa laissa
386/1986, 9 §:n 1 momentti laissa 86/1993 ja 9 §:n 3 momentti laissa 687/2003, sekä
lisätään lakiin uusi 1 b § seuraavasti:
1a§
Tämä laki ei koske sellaista osamaksukauppaa, jossa myyjänä on elinkeinonharjoittaja ja ostajana kuluttaja.

muuta johdu, vaatia ostajalta erikseen maksettavaa korkoa, hyvitystä tai korvausta, mikäli sen euromäärää ja perustetta ei ole ilmoitettu 1 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa.

1b§

4§

Osamaksukaupasta on tehtävä erityisellä
lomakkeella päivätty kirjallinen sopimus, joka on myyjän tai hänen edustajansa sekä ostajan allekirjoitettava. Sopimus on tehtävä
kahtena kappaleena, toinen ostajalle ja toinen
myyjälle. Sopimuksessa on muiden kaupan
ehtojen lisäksi ilmoitettava esineen käteishinta.
Osamaksukaupassa ei myyjällä ole oikeutta, ellei ostajan maksuvelvollisuuden laiminlyöntiä koskevista tämän lain säännöksistä

Jos esineen arvo tilityksessä on havaittu
suuremmaksi kuin se määrä, joka 3 §:n mukaan on luettava myyjän hyväksi, myyjällä ei
ole oikeutta saada esinettä takaisin, ellei hän
suorita ostajalle erotusta tai, milloin ulosottomies on toimittanut esineen arvioinnin, talleta tämän haltuun sanottua erotusta.
Milloin esineen arvo on pienempi kuin se
määrä, mikä myyjän hyväksi on luettava,
myyjällä ei ole esineen lisäksi oikeutta vaatia
enempää kuin niiden välinen erotus.
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9§

10 §

Jos sopimus on tehty 1 b §:n 1 momentissa
Virka-apua annetaan vain, jos on ilmeistä,
säädetyllä tavalla, myyjällä on oikeus hakea että maksu on viivästynyt 2 §:n 1 momentisvirka-apua esineen takaisin ottamiseksi sen sa säädetyin tavoin tai että ostaja on muuten
paikkakunnan ulosottomieheltä, missä ostaja laiminlyönyt velvollisuuden, jonka täyttämiasuu tai esine on.
sellä on olennainen merkitys myyjälle.
Hakemus virka-avun saamiseksi on tehtävä
Virka-apua ei saa kuitenkaan antaa, jos oskirjallisesti. Siinä on ilmoitettava, minkä ver- taja saattaa todennäköiseksi, että hänellä on
ran osamaksuhinnasta on suorittamatta, sekä, myyjän sopimuksenvastaisen suorituksen
jos myyjä vaatii korkoa, vakuutusmaksun vuoksi oikeus pidättyä maksamasta kauppahyvitystä tai 3 §:n 2 momentin 5 kohdassa hintaa.
tarkoitettua korvausta, näiden vaatimusten
määrät. Hakemukseen on liitettävä alkupe———
räinen sopimuskirja ja sen oikeaksi todistettu
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
jäljennös.
kuuta 20 .
Ulosottomiehen antamaa virka-apua koskee
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
soveltuvin
osin,
mitä
ulosottokaaren sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaan(705/2007) 3 luvun 33 ja 34 §:ssä säädetään tullessa voimassa olleita säännöksiä.
vireilletuloilmoituksesta sekä ennakkoilmoituksesta ja kutsusta.
—————

5.
Laki
rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 30 luvun 3 §, sellaisena
kuin se on laissa 515/1999, seuraavasti:
30 luku
Elinkeinorikoksista
3§
Kuluttajaluottorikos
Joka elinkeinotoiminnassa ottaa
ta tai hänen kanssaan yhteisessä

elävältä kuluttajaluottoon perustuvasta saatavasta kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun
18 §:ssä kielletyn vekseli- tai muun sitoumuksen taikka käyttää kuluttajasaatavan
perimiseksi trattaa, on tuomittava kuluttajaluottorikoksesta sakkoon tai vankeuteen
enintään yhdeksi vuodeksi.
———
kuluttajalTämä laki tulee voimaan
päivänä
taloudessa kuuta 20 .
—————
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6.
Laki
luottotietolain 29 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun luottotietolain (527/2007) 29 § seuraavasti:
29 §
Tiedottaminen rekisteröidylle

siitä, mistä rekisteristä luottotiedot hankitaan.
Jos luottohakemus on hylätty tai jos 19 §:n
2 momentin 4—6 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa muu rekisteröidylle kielteinen päätös on tehty luottotietorekisteristä saatujen
henkilöluottotietojen perusteella, luottotietorekisteristä tietoja hankkineen on lisäksi välittömästi päätöksen jälkeen ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta luottotiedon käytöstä
ja siitä, mistä luottotietorekisteristä tiedot
ovat peräisin. Yrityskytkentätiedoista tai yrityksen vastuuhenkilöä koskevien tietojen
hankkimisesta yrityksen sitoumuksenhoitokyvyn arvioimiseksi ei kuitenkaan tarvitse
ilmoittaa.

Luonnolliselle henkilölle, jota koskevat tiedot on ensimmäistä kertaa merkitty luottotietorekisteriin, on lähetettävä tieto rekisteröinnistä, rekisteröidyn oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus sekä saatavan suorittamisen vaikutuksesta luottotietorekisteriin tehtäviin
merkintöihin. Tietojen ilmoittaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kysymys on yrityskytkentätietojen tallettamisesta.
Sen, joka hankkii rekisteröidyn henkilöluottotietoja käytettäviksi luottoa myönnettäessä tai 19 §:n 2 momentin 4—6 kohdassa
säädettyyn tarkoitukseen, on huolehdittava
———
siitä, että rekisteröity voi saada ennakolta
Tämä laki tulee voimaan
tiedon henkilöluottotietojensa käytöstä sekä kuuta 20 .
—————

päivänä
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7.
Laki
kauppakaaren 10 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään kauppakaaren 10 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 687/1988 ja 127/2004,
uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:
10 luku

myös pantin omistajan etu.
——————————————

Pantista
2§
———
——————————————
Tämä laki tulee voimaan
Panttia myytäessä on otettava huomioon kuuta 20 .
—————
Helsingissä

päivänä

päivänä

kuuta 20

Tasavallan Presidentti

TARJA HALONEN

Oikeusministeri Tuija Brax
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Liite
Rinnakkaistekstit

1.
Laki
kuluttajansuojalain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun kuluttajansuojalain (38/1978) 11 luku, sellaisena kuin se on siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, sekä
muutetaan 6 a luvun 12 § sekä 7 luku, sellaisina kuin ne ovat, 6 a luvun 12 § laissa 29/2005
ja 7 luku siihen myöhemmin tehtyine muutoksineen, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

6 a luku

6 a luku

Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden
etämyynti

Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden
etämyynti

12 §

12 §

Peruuttamisoikeus

Peruuttamisoikeus

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus
ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle
14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä
tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut ennakkotiedot ja sopimusehdot pysyvällä tavalla.
Mitä 1 momentissa ja 14—16 §:ssä säädetään sopimuksen peruuttamisesta, ei sovelleta
kulutusluottoihin eikä vakuutuksiin. Kuluttajan oikeudesta peruuttaa kulutusluottosopimus ja maksaa kulutusluotto ennenaikaisesti
säädetään 7 luvussa. Vakuutuksenottajan oikeudesta peruuttaa ja irtisanoa vakuutussopimus
säädetään
vakuutussopimuslaissa
(543/1994).

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa sopimus
ilmoittamalla siitä elinkeinonharjoittajalle
14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä
tai siitä myöhemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut ennakkotiedot ja sopimusehdot pysyvällä tavalla.
Mitä 1 momentissa ja 14—16 §:ssä säädetään sopimuksen peruuttamisesta, ei sovelleta
muihin kuluttajaluottoihin kuin panttilainoihin eikä vakuutuksiin. Muihin kuluttajaluottoihin kuin panttilainoihin ei sovelleta myöskään, mitä 13 §:n 1 momentissa säädetään.
Kuluttajan oikeudesta peruuttaa kuluttajaluottosopimus ja maksaa kuluttajaluotto ennenaikaisesti säädetään 7 luvussa. Vakuutuksenottajan oikeudesta peruuttaa ja irtisanoa
vakuutussopimus säädetään vakuutussopi-
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Voimassa oleva laki

Ehdotus
muslaissa (543/1994).
7 luku

7 luku

Kulutusluotot

Kuluttajaluotot

Määritelmät ja soveltamisalan rajoitukset

Yleiset säännökset

1§

1§
Soveltamisala

Kulutusluotolla tarkoitetaan tässä luvussa
luottoa, jonka elinkeinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna
vastaavana taloudellisena järjestelynä.
(ks. 3 § 1 mom. 2 kohta)
Kulutusluottona ei tätä lukua sovellettaessa
kuitenkaan pidetä sellaiseen sopimukseen perustuvaa luottoa, jonka mukaan kuluttajalla
on oikeus maksaa jatkuvasti toimitettavan
hyödykkeen hinta maksuerissä sopimuksen
voimassaoloaikana.
Asunnon hankkimiseksi tai opintojen rahoittamiseksi myönnettävään luottoon sovelletaan tätä lukua, jollei näitä luottoja koskevissa säädöksissä toisin säädetä.
(ks. 2 mom.)

2§

Tässä luvussa säädetään kuluttajaluotoista.
Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka
elinkeinonharjoittaja (luotonantaja) sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää
kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai
muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä.
Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa
rinnastetaan kuluttajaluottoon vuokra- tai
muu sellainen sopimus, jonka nojalla tavara
luovutetaan kuluttajan hallintaan ja jonka ehtojen mukaan tavaran käteishinta ja luottokustannukset tulevat suoritetuiksi vuokrakaudella tai jonka ehtojen mukaan kuluttaja
voi muutoin tulla tavaran omistajaksi sopimuksen päättyessä.
Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta:
1) kuluttajaluottoon, josta ei peritä korkoa
tai muita maksuja;
2) sellaiseen sopimukseen perustuvaan
luottoon, jonka mukaan kuluttajalla on oikeus maksaa jatkuvasti toimitettavan hyödykkeen hinta maksuerissä sopimuksen voimassaoloaikana;
3) panttilainauslaitoksen myöntämään luottoon;
4) sosiaalisesta luototuksesta annetun lain
(1133/2002) nojalla myönnettävään luottoon.
2§
Säännösten soveltamisen rajoitukset käyttelytileihin liittyvissä luotoissa sekä maksujärjestelysopimuksissa

Sellaiseen käyttelytiliin liittyvään kuluttajaTässä luvussa tarkoitetaan:
1) tililuotolla luottokortin avulla tai muulla luottoon, jota koskevien sopimusehtojen mutavoin käytettävää jatkuvaa kulutusluottoa, kaan luottoaika on enintään kolme kuukautta
jossa luotonantajan saatava vaihtelee sen tai luotto on maksettava takaisin vaadittaes-
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mukaan, kuinka paljon luottoa tosiasiallisesti
käytetään;
2) kertaluotolla muuta kulutusluottoa kuin
tililuottoa;
3) hyödykesidonnaisella luotolla kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnettävää kulutusluottoa, jonka antajana on myyjä
tai palveluksen suorittaja itse taikka muu elinkeinonharjoittaja myyjän tai palveluksen suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai
muun kuluttajien luotottamista koskevan järjestelyn perusteella;
4) käteishinnalla hintaa, jolla kuluttaja saisi
hyödykkeen, jos maksaisi sen käteisellä;
5) luottokustannuksilla kulutusluottosuhteen johdosta kuluttajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää lukuun ottamatta vakuutusmaksuja
vakuutuksesta, jonka kohteena on toimitettu
hyödyke;
6) luottohinnalla käteishinnan ja luottokustannusten yhteismäärää;
7) todellisella vuosikorolla korkoprosenttia,
joka saadaan laskemalla luottokustannukset
vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset
huomioon ottaen.

sa, ei sovelleta 3 §:ää, 7 §:n 1 momentin 3—
5 kohtaa eikä 3 momenttia, 8—11 §:ää,
13 §:n 2 momentin 2 kohtaa, 17, 18, 20—
23 §:ää, 24 §:n 2—4 momenttia, 25, 27—32,
36—39 eikä 47 §:ää.

Kuluttajaluottoon, jonka luotonantaja
myöntää hyväksymällä hiljaisesti käyttelytilin
saldon tai luottorajan ylityksen, sovelletaan
ainoastaan tämän luvun 5, 6, 47, 50 ja
51 §:ää.
Kuluttajan maksuvaikeuksien johdosta tehtävään maksujärjestelysopimukseen, joka ei
ole ehdoiltaan kuluttajan kannalta epäedullisempi kuin alkuperäinen luottosopimus, ei
sovelleta 8—11 §:ää.
3§

3§
Säännösten soveltamisen rajoitukset eräissä
muissa tapauksissa

(ks. 4 § 1 mom.)
Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa rinnastetaan:
1) luotonantajaan se, jolle kulutusluottosopimuksesta johtuvat luotonantajan oikeudet
ovat siirtyneet;
2) luottokauppaan vuokra- tai muu sellainen
sopimus, jonka nojalla tavara luovutetaan kuluttajan hallintaan ja jonka ehtojen mukaan

Tämän luvun 8—10 ja 17 §:ää ei sovelleta
kuluttajaluottoon, jossa luottoaika on enintään kolme kuukautta, josta ei peritä korkoa
ja josta perittävät muut luottokustannukset
todelliseksi vuosikoroksi muunnettuna eivät
ylitä korkolain (633/1982) 4 §:n 1 momentissa tarkoitetun koron määrää. Jatkuvaan luottoon sovelletaan kuitenkin 17 §:ää.
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tavaran käteishinta ja luottokustannukset tulevat suoritetuiksi vuokrakaudella tai jonka
ehdot muutoin osoittavat, että sopimuksen
tarkoituksena on, että kuluttaja tulee tavaran
omistajaksi.
Tililuoton käyttöön oikeuttavaan tunnisteeseen rinnastetaan 19 §:n säännöksiä sovellettaessa tunniste, joka oikeuttaa tilin taikka
muun rahoituspalvelun tai rahoitusvälineen
käyttöön. Luotonantajaa koskevia säännöksiä
sovelletaan tällöin elinkeinonharjoittajaan,
joka on tehnyt kuluttajan kanssa tunnistetta
koskevan sopimuksen.
(ks. 4 § 2 mom.)

4§

Tämän luvun 15 ja 16 §:ää ei sovelleta
hyödykesidonnaiseen kertaluottoon. Tämän
luvun 20, 21 ja 28 §:ää ei sovelleta asuntoluottoon, paitsi tarjottaessa tällaista luottoa
etämyynnissä tai kotimyynnissä.

Tämän luvun 18 ja 39 §:ää sovelletaan ainoastaan hyödykesidonnaiseen luottoon sekä
36—38 §:ää ainoastaan tavaran hankkimiseksi myönnettävään hyödykesidonnaiseen
luottoon.
4§
Soveltamisalaa koskevia eräitä muita säännöksiä

(ks. 3 § 2 mom.)
Tämän luvun 6, 7, 9, 10 ja 11 §:ää sekä
12 §:n 1 momenttia ei sovelleta kulutusluottoon, jossa luottoaika on enintään kolme kuukautta. Tällaiseen luottoon sovelletaan kuitenkin 10 ja 11 §:ää, jos luottoa voidaan käyttää luottokortin tai muun vastaavan tunnisteen
avulla.
Tämän luvun 13 ja 14 §:ää sovelletaan ainoastaan hyödykesidonnaiseen luottoon sekä
17 §:ää ainoastaan tavaran hankkimiseksi
myönnettävään hyödykesidonnaiseen luottoon.
Asetuksella voidaan säätää, ettei 6, 7, 9,
10 tai 11 §:ää sovelleta kulutusluottoon, jonka määrä on vähemmän kuin 1 000 markkaa.
Lisäksi voidaan asetuksella säätää, että 9,
10 ja 11 §:n säännökset voidaan määrätynlaisissa hyödykesidonnaisissa luotoissa täyttää lähettämällä kuluttajalle kulutushyödykkeen toimittamisen yhteydessä asetuksessa
tarkemmin määritelty asiakirja, jos tämä voidaan katsoa tarpeelliseksi kuluttajien kannalta hyödyllisen laskutus-, luovutus- tai muun
käytännön säilyttämiseksi tai aikaansaamiseksi kysymyksessä olevalla alalla.

Jatkuvan luoton käyttöön oikeuttavaan tunnisteeseen rinnastetaan 40 §:n säännöksiä sovellettaessa tunniste, joka oikeuttaa tilin taikka uun rahoituspalvelun tai rahoitusvälineen
käyttöön. Luotonantajaa koskevia säännöksiä
sovelletaan tällöin elinkeinonharjoittajaan,
joka on tehnyt kuluttajan kanssa tunnistetta
koskevan sopimuksen.

(kumotaan HE 64/2009 vp 1 lakiehdotus)
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4a§
Edellä 4 §:n 3 momentissa ja jäljempänä
12 §:n 4 momentissa mainittuja markkamääriä voidaan asetuksella muuttaa, milloin talouskehitys ja rahaolojen kehitys antavat siihen aihetta.

(kumotaan HE 64/2009 vp 1 lakiehdotus)

Kulutusluottojen markkinointi
5§

5§
Pakottavuus

(ks. 20 §)
Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun
Kulutusluoton myöntämistä ei saa käyttää säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitäpääasiallisena markkinointikeinona markki- tön.
noitaessa muita kulutushyödykkeitä.
6§

6§
Määritelmät

(ks. 2 §)
Kertaluottoa markkinoitaessa on ilmoitettava todellinen vuosikorko. Jos ilmoitetaan
hyödykkeen käteishinta, on samalla ilmoitettava sen luottohinta. Jos luoton myöntämisen
edellytyksenä on hyödykkeen vakuuttaminen,
on myös vakuutuksesta ja sen maksuista ilmoitettava.

Tässä luvussa tarkoitetaan:
1) jatkuvalla luotolla kuluttajaluottoa, joka
on ennalta sovittuun luottorajaan asti jatkuvasti kuluttajan käytettävissä ilman luotonantajan erillistä luottopäätöstä;
2) kertaluotolla muuta kuluttajaluottoa
kuin jatkuvaa luottoa;
3) hyödykesidonnaisella luotolla kulutushyödykkeen hankkimista varten myönnettävää kuluttajaluottoa, jonka antajana on myyjä tai palveluksen suorittaja itse taikka muu
elinkeinonharjoittaja myyjän tai palveluksen
suorittajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai
muun kuluttajien luotottamista koskevan järjestelyn perusteella;
4) asuntoluotolla kuluttajaluottoa, joka
myönnetään asuinkiinteistön tai asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien hankkimiseksi taikka asuinkiinteistön tai
asuinhuoneiston peruskorjauksen tekemiseksi
ja jonka vakuudeksi kiinteistö tai yhteisöosuudet annetaan;
5) luottokustannuksilla luotonantajan tiedossa olevien, kuluttajaluottosuhteen johdosta kuluttajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismäärää mukaan lukien luottosopimukseen liittyvi-
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en vakuutusten ja muiden lisäpalveluiden
kustannukset, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton
saamiseksi markkinoiduin ehdoin; luottokustannuksiin eivät kuitenkaan kuulu notaarikulut eivätkä asuntoluotoissa vakuuden arvon
turvaamiseksi vaaditun vakuutuksen kustannukset;
6) todellisella vuosikorolla korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen;
7) luotonvälittäjällä muuta elinkeinonharjoittajaa kuin luotonantajaa, joka esittelee tai
tarjoaa kuluttajille luottosopimuksia taikka
muutoin avustaa kuluttajia luottosopimuksen
tekemisessä tai tekee luotonantajan puolesta
luottosopimuksia kuluttajan kanssa;
8) tietojen antamisella pysyvällä tavalla
tietojen antamista kuluttajalle henkilökohtaisesti kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina.

Jos elinkeinonharjoittaja myöntää samaan
tarkoitukseen kulutusluottoja erilaisin ehdoin,
todellinen vuosikorko ja luottohinta saadaan
ilmoittaa elinkeinonharjoittajan tarjoamien
tavanomaisten luottoehtojen mukaisena esimerkkinä.
Tiedonantovelvollisuudet
7§

7§
Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot

(ks. myös 6 ja 8 §)
Kuluttajaluoton mainonnassa on ilmoitetTililuottoa markkinoitaessa on ilmoitettava tava luoton todellinen vuosikorko, jos maitodellinen vuosikorko luoton tyypillistä käyt- nonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotöä kuvaavana esimerkkinä.
tosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku
taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva
tieto. Lisäksi mainonnasta on tällöin käytävä
ilmi seuraavat tiedot:
1) luoton korko ja muut luottokustannukset;
2) luoton määrä tai luottoraja;
3) luottosopimuksen kesto;
4) hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen
käsiraha, jos kyse on tietyn hyödykkeen oston
rahoittamiseksi mainostetusta luotosta;
5) luoton ja luottokustannusten yhteismää-
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rä ja maksuerien määrä.
Todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen tietojen on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoehtoja.
Jos luoton saamisen edellytyksenä mainostetuin ehdoin on, että kuluttaja tekee vakuutusta tai muuta lisäpalvelua koskevan sopimuksen, eikä tällaisesta lisäpalvelusta aiheutuvia kustannuksia voida ennakolta määrittää, mainonnassa on ilmoitettava tällaisesta
edellytyksestä yhdessä luoton todellisen vuosikoron kanssa.
8§

8§
Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat
tiedot

Pelkän kulutusluottomahdollisuuden maiSen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään
nitsemista markkinoinnissa ei pidetä 6 ja tiedonantovelvoitteista, luotonantajan ja luo7 §:ssä tarkoitettuna kulutusluoton markki- tonvälittäjän on hyvissä ajoin ennen luottonointina.
sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle
pysyvällä tavalla ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomaketta käyttäen tiedot seuraavista seikoista:
1) luotonantaja;
2) tarjottava luotto, luottokustannukset ja
luoton takaisinmaksu;
3) luototettava hyödyke;
4) sopimusrikkomuksen seuraamukset;
5) kuluttajalle lain nojalla kuuluvat oikeudet.
Lomakkeesta ja sillä annettavista tiedoista
säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella.
9§

9§
Ennakkotiedot puhelinmyynnissä

Ennen kulutusluottosopimuksen päättämistä
kuluttajalle on ilmoitettava 11 §:ssä mainitut
sopimusehdot ja muut tiedot, minkä lisäksi
hänelle on annettava tilaisuus tutustua niihin
kirjallisina.

Sen lisäksi, mitä 6 a luvun 10 §:n 1 momentissa ja 2 momentin 1 ja 3—6 kohdassa
säädetään etämyynnissä annettavista ennakkotiedoista, luotonantajan ja luotonvälittäjän
on annettava kuluttajalle puhelinmyynnissä
tiedot tarjottavasta luotosta, luottokustannuksista ja luoton takaisinmaksusta sekä luototettavasta hyödykkeestä. Annettavista tiedoista säädetään tarkemmin oikeusministeri-
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ön asetuksella.

Kulutusluottosuhdetta koskevat säännökset
10 §

10 §
Eräitä ennakkotiedonantovelvollisuutta koskevia muita säännöksiä

Kulutusluottosopimus on tehtävä kirjallisesJos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä
ti. Kuluttajalle on annettava kappale sopimus- puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä
ta.
käyttäen, että ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomaketta ei voida
antaa pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä, se on annettava kuluttajalle tällä tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen.
Kuluttajalta ei saa luottosuhteen perusteella
Kuluttajalle on lisäksi pyynnöstä ja makperiä maksua, korkoa, hyvitystä tai korvausta, sutta annettava luottosopimusluonnos. Sopijosta ei ole sovittu 1 momentissa tarkoitetussa musehtojen toimittamisesta etämyynnissä
sopimuksessa.
säädetään 6 a luvussa.
11 §

11 §
Sivutoimisia luotonvälittäjiä koskeva poikkeus

Kulutusluottosopimuksessa on mainittava:
1) luoton määrä tai mahdollinen luottoraja;
2) luoton myöntämiseen ja käyttöön liittyvät maksut, korot ja muut luottokustannukset;
3) milloin luotto erääntyy tai, jos se on
maksettava erissä, erien suuruus ja niiden
eräpäivät taikka muut takaisinmaksuehdot;
4) luottohinta, mahdollinen käteismaksuosuus ja käteishinta, mikäli sopimus koskee
hyödykesidonnaista luottoa;
5) muut sopimuksen ehdot;
6) 12 §:ään perustuva oikeus maksaa luotto
ennenaikaisesti ja siitä mahdollisesti perittävän korvauksen määräytyminen; sekä
7) todellinen vuosikorko.
Tililuottosopimuksessa ja muuta määrältään
vaihtelevaa luottoa koskevassa sopimuksessa
voidaan todellinen vuosikorko mainita luoton
tyypillistä käyttöä kuvaavana esimerkkinä.
Kulutusluottosopimuksen ehdoissa voidaan
määrätä, että luotosta maksettava korko
muuttuu Suomen Pankin peruskoron tai muun
sopimuksessa yksilöidyn viitekoron korko-

Mitä 8—10 §:ssä säädetään luotonvälittäjän velvollisuudesta antaa kuluttajalle tietoja, ei koske kuitenkaan päätoimensa ohella
luotonvälittäjänä toimivaa myyjää tai palvelujen suorittajaa.
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oltava julkinen ja perustuttava luotonantajan
yksipuolisesta määräysvallasta riippumattomiin tekijöihin. Valuuttamääräisen luoton viitekorkona voi olla myös luottovaluutan korko
tai, jos luotto on myönnetty usean valuutan
laskennallisena yksikkönä, yksikön valuuttojen vastaavasti laskettu korko.
Kuluttajalle on ilmoitettava koron muutoksista tiliotteessa tai muutoin kirjallisesti.
11 a §
Etämyynnissä kuluttajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut 6 a luvussa
tarkoitetut ennakkotiedot ja 10 §:ssä tarkoitetun kappaleen luottosopimuksesta pysyvällä
tavalla.
Kuluttajalla ei ole kuitenkaan oikeutta peruuttaa luottosopimusta, jos sopijapuolet ovat
jo täyttäneet sopimusvelvoitteensa kokonaisuudessaan kuluttajan nimenomaisesta pyynnöstä.
Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, häneltä
saa vaatia korvauksena luoton todellisen vuosikoron ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan
käytettävissä. Korvausta ei voida kuitenkaan
vaatia, jos luotonantaja ei ole ilmoittanut kuluttajalle ennakolta todellisen vuosikoron perimisestä tai jos luotonantaja on aloittanut sopimuksen täyttämisen ilman kuluttajan nimenomaista pyyntöä.
11 b §
Kuluttajan on viivytyksettä ja viimeistään
30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
lähettämisestä palautettava luotonantajalle
luottosopimuksen nojalla saamansa varat
uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.
Kuluttaja saa kuitenkin pidättäytyä täyttämästä omaa palautusvelvollisuuttaan, kunnes luotonantaja täyttää oman vastaavan velvollisuutensa.
Luotonantajan on viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava kuluttajalle kaikki
sopimuksen perusteella saamansa suoritukset.
Palautettavista suorituksista voidaan kuiten-

Ehdotus
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kin vähentää 11 a §:n 3 momentin mukainen
todellisen vuosikoron määrä.
12 §

12 §
Todellisen vuosikoron laskeminen

Kuluttajalla on oikeus maksaa kulutusluotto
Todellisen vuosikoron laskemistavasta ja
ennen sen erääntymistä.
laskennassa käytettävistä oletuksista säädetään oikeusministeriön asetuksella.
Jos kuluttaja maksaa luoton ennenaikaisesti,
on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta
vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Jos luottosuhteen perustamisesta aiheutuneet kulut on erikseen mainittu sopimuksessa eivätkä ne ole kohtuuttomat, luotonantaja
voi periä ne kokonaisuudessaan.
Jos kuluttaja maksaa erissä maksettavan
luoton muuna kuin eräpäivänä, käyttämättä
jäävä luottoaika luetaan alkavaksi ensimmäisestä maksun jälkeisestä eräpäivästä.
Luotonantaja saa periä korvauksen luoton
ennenaikaisesta maksamisesta, jos luottoa on
myönnetty yli 100 000 markkaa ja luoton
korko on kiinteä tai viitekoron määräytymisjakso vähintään kolme vuotta ja jos tämän
luotonantajan maksuajankohtana tarjoaman
vastaavan uuden luoton korkotaso on alempi
kuin sovittu korko. Korvauksena saa periä
enintään sopimuksen mukaisen koron ja vastaavan uuden luoton koron erotuksen jäljellä
olevalta kiinteäkorkoiselta luottoajalta tai viitekoron määräytymisjaksolta.
Luotonantajan velvollisuus menetellä vastuullisesti
13 §

13 §
Hyvä luotonantotapa

Kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä
tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös
sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei
ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kulut-

Luotonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti.
Erityisesti edellytetään, että luotonantaja:
1) ei markkinoi luottoa siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita luoton ottamista huolellisesti;
2) ei käytä luoton myöntämistä pääasialli-
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tajalle enempää kuin on tältä saanut maksui- sena markkinointikeinona markkinoidessaan
na.
muita kulutushyödykkeitä;
3) antaa kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä riittävät ja selkeät selvitykset
sen arvioimiseksi, soveltuuko luotto kuluttajan tarpeisiin ja hänen taloudelliseen tilanteeseensa;
4) antaa kuluttajalle maksuviivästystilanteissa tietoa ja neuvoja maksuvaikeuksien
syntymisen tai syvenemisen estämiseksi ja
maksukyvyttömyystilanteiden
hoitamiseksi
sekä suhtautuu vastuullisesti maksujärjestelyihin.
Jos myyjä ottaa tavaran takaisin tai jos
Mitä 1 momentissa ja 2 momentin 1—
kauppa muutoin puretaan myyjän ja kulutta- 3 kohdassa säädetään, sovelletaan myös luojan välisin sopimuksin, kuluttaja voi vedota tonvälittäjiin. Mitä 2 momentin 3 kohdassa
takaisinotosta toimitettuun tilitykseen tai kau- säädetään, ei kuitenkaan sovelleta päätoipan purkuun myös kaupan rahoittanutta luo- mensa ohella luotonvälittäjänä toimivaan
tonantajaa kohtaan. Kuluttajalla ei kuitenkaan myyjään tai palvelujen suorittajaan.
ole tällaista oikeutta, jos:
1) luotonantaja on ajoissa selkeällä tavalla
ilmoittanut kuluttajalle, ettei myyjällä ole takaisinotto-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä
sopimuksesta ja, jos kaupan kohteena on lain
mukaan rekisteröitävä tavara, rekisteriin on
merkitty omistajaksi luotonantaja; tai
2) luotonantaja voi muutoin osoittaa kuluttajan tienneen myyjän oikeuksien rajoittamisesta.
14 §

14 §
Velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus

Kulutusluottoon perustuvasta saatavasta ei
saa ottaa kuluttajan vekselisitoumusta eikä
muuta sitoumusta, jonka luovutus tai panttaus
rajoittaa kuluttajan oikeutta tehdä kaupan tai
palvelussopimuksen johdosta väitteitä sitoumuksen vilpittömässä mielessä haltuunsa saanutta kohtaan. Tällaista sitoumusta ei myöskään saa ottaa henkilöltä, joka elää kuluttajan
kanssa yhteisessä taloudessa.
Mitä 1 momentissa on säädetty, ei koske
pankin asettamaa omaa vekseliä.

Luotonantajan on ennen luottosopimuksen
tekemistä arvioitava, kykeneekö kuluttaja
täyttämään luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa (kuluttajan luottokelpoisuus). Arviointi on tehtävä riittävien tietojen perusteella ottaen huomioon luoton määrä ja muut
olosuhteet.
Jos osapuolet sopivat myöhemmin luoton
määrän tai luottorajan korottamisesta, luotonantajan on varmistettava kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus ja, jos luoton
määrää tai luottorajaa merkittävästi korotetaan, arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus
uudelleen ennen korotuksesta sopimista.
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Joka 1 momentin säännöksen vastaisesti ottaa vekselin tai juoksevan sitoumuksen, ei saa
vedota siihen. Velallisen oikeudesta esittää
väitteitä siirronsaajaa kohtaan säädetään erikseen.
15 §

15 §
Luotonhakijan henkilöllisyyden todentaminen

(ks. HE 64/2009 vp 1. lakiehdotuksen 7 luvun 9 a §)
Kuluttajalla on oikeus määrätä, mitä useammista saman luotonantajan saatavista hänen
suorituksellaan lyhennetään.

Luotonantajan on ennen kuluttajaluottosopimuksen päättämistä todennettava luottoa
hakevan henkilöllisyys huolellisesti. Jos henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonantajan on käytettävä tunnistusmenetelmää, joka täyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun
lain (617/2009) 8 §:ssä säädetyt vaatimukset.
Jos luotonantaja on jo aiemmin todentanut
kuluttajan henkilöllisyyden 1 momentissa
tarkoitetulla tavalla, kuluttajan henkilöllisyys
voidaan todentaa myös hänelle ensitunnistamisen jälkeen luovutetun henkilökohtaisen
tunnisteen avulla.
Asiakkaan tuntemisesta on lisäksi voimassa, mitä rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa (503/2008) säädetään.

16 §

16 §
Velvollisuus säilyttää todentamista koskevat
tiedot

(ks. HE 64/2009 vp 1. lakiehdotuksen 7 luvun 9 b §)
Jos luotonantajalla on sopimuksen mukaan
oikeus kuluttajan maksuviivästyksen tai
muun sopimusrikkomuksen johdosta vaatia
maksuerää, joka muuten ei ole erääntynyt, ottaa myyty tavara takaisin tai saattaa voimaan
muu erityinen seuraamus, luotonantaja saa
vedota sanottuun oikeuteen vain, jos:
1) maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta ja viivästynyt
määrä kertaluotossa on vähintään 10 prosenttia tai, jos siihen sisältyy useampi kuin yksi
maksuerä, vähintään viisi prosenttia luoton
alkuperäisestä määrästä tai hyödykesidonnaisessa luotossa luottohinnasta taikka käsittää

Jos rahanpesun ja terrorismin rahoittamisen
estämisestä ja selvittämisestä annetusta laista
ei muuta johdu, luotonantajan on säilytettävä
tiedot, joiden perusteella luottoa hakeneen
kuluttajan henkilöllisyys on todennettu, viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi. Luottosopimusta koskevan erimielisyyden synnyttyä todentamista koskevat tiedot on kuitenkin
säilytettävä siihen saakka, kunnes asia on sovittu tai ratkaistu.
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luotonantajan koko jäännössaatavan; tai
2) kuluttajan muu sopimusrikkomus on
olennainen.
Luotonantajalla ei kuitenkaan ole oikeutta
saattaa voimaan 1 momentissa tarkoitettua
seuraamusta, jos kysymys on maksun viivästymisestä ja viivästyminen johtuu kuluttajan
sairaudesta, työttömyydestä tai muusta siihen
verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi milloin tämä viivästyksen kesto
ja muut olosuhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle ilmeisen kohtuutonta.
Jos luotonantaja 1 momentissa tarkoitetun
sopimusehdon nojalla vaatii maksueriä, jotka
eivät muutoin olisi erääntyneet, on luotonantajan saatavaa laskettaessa tehtävä 12 §:n
2 momentin mukaiset vähennykset. Erääntyminen saa tulla voimaan aikaisintaan neljän
viikon tai, jos kuluttajalle on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai muusta sopimusrikkomuksesta, aikaisintaan kahden viikon
kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty kuluttajalle. Jos
kuluttaja tämän ajan kuluessa maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen raukeaa.
Luottosopimuksen tekeminen ja varojen luovuttaminen
17 §

17 §
Luottosopimuksen tekeminen

(ks. 10 §)
Kuluttajaluottosopimus on tehtävä kirjalliJos luotonantaja ottaa tavaran takaisin, hä- sesti ja kuluttajalle on annettava kappale sonen ja kuluttajan välillä on toimitettava tilitys. pimusta. Sopimus voidaan tehdä myös sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja
toisintaa sopimuksen muuttumattomana.
Tilityksessä on kuluttajan hyväksi luettava
Kuluttajaluottosopimuksessa on mainittatavaran arvo sitä takaisin otettaessa. Arvo va:
määrätään sen mukaan, mitä myyjälle voi1) tiedot luottosopimuksen osapuolista;
daan olettaa jäävän, kun tavara myydään tar2) tiedot 8 §:ssä tarkoitetuista seikoista;
koituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa
3) sopimuksen muut ehdot;
kohtuullisesti kunnostettuna. Arvoa määrättä4) tiedot peruuttamisoikeuden käyttämisen
essä on kuitenkin myös otettava huomioon edellytyksistä;
sopimuksessa mainittu käteishinta sekä se,
5) tiedot luottosopimuksen irtisanomisesta
kuinka kauan tavara on ollut kuluttajan hal- ja muusta päättämisestä;
linnassa ja miten siitä on pidetty huolta.
6) tiedot oikeussuojakeinoista ja valvontaviranomaisesta.
Luotonantajan hyväksi on luettava:
Sopimuksessa mainittavista tiedoista sää-
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1) maksamatta oleva osa luotosta 12 §:n
2 momentin mukaisesti vähennettynä;
2) erääntyneiden erien korot;
3) tavaran takaisin ottamisesta luotonantajalle aiheutuvat välttämättömät kulut ja maksut, jotka luotonantajan on suoritettava saadakseen tavaran haltuunsa; sekä
4) luotonantajan saatava tavaran kunnostamisesta tai huollosta, jos luotonantajalla on
sen johdosta pidätysoikeus tavaraan.
Jos kuluttaja yhdellä kertaa suorittaa sen
määrän, joka 3 momentin mukaan on luettava
luotonantajan hyväksi, hän saa pitää tavaran.

detään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Kuluttajalta ei saa luottosuhteen perusteella periä korkoa tai maksuja, josta ei ole
sovittu 1 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa.

18 §

18 §
Kielto ottaa kuluttajalta juokseva sitoumus

(ks. 14 §)
18 § on kumottu L:lla 22.4.1999/514.

19 §

Kuluttajaluottoon perustuvasta saatavasta
ei saa ottaa kuluttajan vekselisitoumusta eikä
muuta sitoumusta, jonka luovutus tai panttaus rajoittaa kuluttajan oikeutta tehdä kaupan
tai palvelussopimuksen johdosta väitteitä sitoumuksen vilpittömässä mielessä haltuunsa
saanutta kohtaan. Tällaista sitoumusta ei
myöskään saa ottaa henkilöltä, joka elää kuluttajan kanssa yhteisessä taloudessa.
Mitä 1 momentissa säädetään, ei koske
pankin asettamaa omaa vekseliä.
Joka 1 momentin säännöksen vastaisesti ottaa vekselin tai juoksevan sitoumuksen, ei
saa vedota siihen. Velallisen oikeudesta esittää väitteitä siirronsaajaa kohtaan säädetään
erikseen.
19 §
Varojen luovuttamisaikaa koskeva rajoitus

(ks. HE 64/2009 vp 1. lakiehdotuksen 7 luvun 9 c §)
Tilinhaltija vastaa luottokortin tai muun tililuoton käyttöön oikeuttavan tunnisteen oikeudettomasta käytöstä vain, jos:
1) hän on luovuttanut tunnisteen toiselle;
2) tunnisteen joutuminen sen käyttöön oikeudettomalle johtuu tilinhaltijan huolimattomuudesta, joka ei ole lievää; taikka
3) hän menetettyään tunnisteen hallinnan
muulla kuin 2 kohdassa mainitulla tavalla on

Jos kuluttajaluottoa haetaan ja se myönnetään kello 23:n ja 7:n välisenä aikana, luottosopimuksen nojalla myönnettävät varat saa
suorittaa kuluttajalle vasta kello 7:n jälkeen.
Mitä tässä pykälässä säädetään, ei sovelleta
jatkuvan luoton luottorajan nostamiseen.
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laiminlyönyt ilmoittaa tästä luotonantajalle
viipymättä sen havaittuaan.
Tilinhaltija ei kuitenkaan vastaa tunnisteen
oikeudettomasta käytöstä 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa, jos:
1) tunnistetta on käytetty sen jälkeen kun
luotonantajalle on saapunut ilmoitus siitä, että
tunniste on kadonnut tai on oikeudettomasti
toisen hallussa; tai
2) myyjä tai palveluksen suorittaja taikka
se, joka näiden edustajana on ottanut vastaan
tunnisteen, ei ole riittävän huolellisesti varmistunut haltijan oikeudesta käyttää tunnistetta.
Luottosopimuksen peruuttaminen
20 §

20 §
Peruuttamisoikeus

(ks. 11 a ja 11 b §)
Kuluttajalla on oikeus peruuttaa kuluttajaKuluttajalle 10—19 §:n mukaan kuuluvia luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantaoikeuksia rajoittava ehto on tehoton.
jalle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on saanut
17 tai 45 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai
sähköisesti.
Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, häneltä
saa vaatia korvauksena luoton koron ajalta,
jonka luotto on ollut kuluttajan käytettävissä.
Jos luotonantaja on maksanut viranomaisille
luottosopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palauteta, luotonantajalla on oikeus
saada korvaus kuluttajalta myös tällaisista
maksuista. Korkoa tai maksuja ei voida kuitenkaan vaatia, jos maksuvelvollisuudesta tai
koron ja maksujen määrästä taikka, jos koron määrää ei voida ennakolta ilmoittaa, sen
määräytymisen perusteista ei ole ilmoitettu
kuluttajalle ennakolta.
Kuluttajan on viivytyksettä ja viimeistään
30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
lähettämisestä palautettava luotonantajalle
luottosopimuksen nojalla saamansa varat sekä suoritettava 2 momentin mukaiset korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin
raukeaa. Kuluttaja saa kuitenkin pidättäytyä
täyttämästä omaa maksuvelvollisuuttaan,
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kunnes luotonantaja täyttää oman vastaavan
velvollisuutensa.

Määräystenantovaltuus
21 §

21 §
Liitännäissopimuksen sitomattomuus

Jos kuluttajien haitallisen velkaantumisen
ehkäisemiseksi on tarpeellista asettaa rajoituksia kulutusluottojen antamiselle, valtioneuvosto voi määrätä:
1) että määrätynlaisista tai määrättyä käteishintaa kalliimmista kulutushyödykkeistä
on kertaluottoa myönnettäessä perittävä vähintään määräosa käteishinnasta ennen tavaran luovuttamista tai palveluksen suorittamista;
2) että hinta on 1 kohdassa tarkoitetuissa
kertaluotoissa sovittava maksettavaksi kokonaisuudessaan määrätyn enimmäisajan kuluessa säännöllisin väliajoin ja pääasiassa yhtä
suurina erinä; tai
3) että tililuottosopimuksessa on sovittava
määräajoin maksettavaksi lyhennykseksi vähintään määrätty osa kulloinkin jäljellä olevasta luotosta.
Jos 1 momentin nojalla annettua määräystä
ei ole noudatettu, sopimukseen sisältyvä ehto
omistusoikeuden pidättämisestä tai myydyn
tavaran takaisin ottamisesta kuluttajan sopimusrikkomuksen johdosta on mitätön.

Kuluttajaluottosopimukseen liittyvä muu
sopimus ei sido kuluttajaa tämän peruuttaessa luottosopimuksen, jos luotonantaja tarjoaa myös liitännäispalvelun. Liitännäissopimus ei sido kuluttajaa myöskään silloin, jos
kolmas tarjoaa liitännäispalvelun luotonantajan ja kolmannen välisen sopimuksen tai
muun järjestelyn perusteella.

22 §

22 §

Jos kuluttaja haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa luottosopimuksen peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava
tästä luotonantajalle 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä.

Etämyyntiä ja kotimyyntiä koskevia erityissäännöksiä
Kauppa- ja teollisuusministeriö voi antaa
Sen sijaan mitä 20 §:n 2 momentissa säätarkempia määräyksiä 6—11 §:ssä tarkoitet- detään korvauksesta, luotonantajalla on oitujen tietojen antamisesta ja todellisen vuosi- keus vaatia korvauksena luoton todellinen
koron laskemisesta.
vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan käytettävissä, jos kuluttaja etämyynnissä peruuttaa:
1) asuntoluottosopimuksen tai luottosopimuksen, jonka vakuutena on asuinkiinteistöön vahvistettu kiinnitys tai asunto-osakeyhtiölain (XXX/20 ) 1 §:ssä tarkoitetun asunto-osakeyhtiön tai muun yhtiön osakkeet tai
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Valvonta ja seuraamukset

Ehdotus
niihin rinnastettavat yhteisöosuudet tai asumisoikeus taikka edellä lueteltuihin rinnastuva Euroopan talousalueeseen kuuluvassa
valtiossa sijaitseva vastaava vakuus;
2) luottosopimuksen, joka on määrältään
alle 200 € tai yli 75 000 €;
3) luottosopimuksen, joka liittyy käyttelytiliin ja jonka ehtojen mukaan luottoaika on
enintään yksi kuukausi;
4) luottosopimuksen, jonka ehtojen mukaan
luottoaika on enintään kolme kuukautta, josta ei peritä korkoa ja josta perittävät muut
luottokustannukset todelliseksi vuosikoroksi
muunnettuna eivät ylitä korkolain 4 §:n
1 momentissa tarkoitetun koron määrää;
5) luottosopimuksen, jolla työnantaja
myöntää työntekijälleen sivutoimisesti luottoa korotta tai todellisella vuosikorolla, joka
alittaa markkinoilla vallitsevan korkotason;
6) luottoja, jotka sijoituspalveluyritys tai
luottolaitos myöntää asiakkailleen sijoituspalvelun toteuttamiseksi.
Luotonantajan on 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen saatuaan palautettava kuluttajalle kaikki
sopimuksen perusteella saamansa suoritukset. Palautettavista suorituksista voidaan kuitenkin vähentää luoton todellisen vuosikoron
määrän.
Kuluttajan on viivytyksettä ja viimeistään
30 päivän kuluttua peruuttamisilmoituksen
lähettämisestä palautettava luotonantajalle
luottosopimuksen nojalla saamansa varat
uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa.
Kuluttaja saa kuitenkin pidättäytyä täyttämästä omaa palauttamisvelvollisuuttaan,
kunnes luotonantaja täyttää oman vastaavan
velvollisuutensa.
Kuluttajan oikeuteen peruuttaa 1 momentissa tarkoitettu luottosopimus kotimyynnissä
sovelletaan, mitä 6 luvussa säädetään.

Kuluttajan oikeus saada tietoja luottosopi-
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muksen kuluessa
23 §
23 §
Kuluttajan oikeus saada pyynnöstä lyhennystaulukko

Elinkeinonharjoittajaa, joka rikkoo tämän
luvun markkinointia tai kulutusluottosuhdetta
koskevia säännöksiä taikka 21 tai 22 §:n nojalla annettuja määräyksiä, voidaan, jos se on
kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää
jatkamasta tällaista menettelyä taikka uudistamasta sitä tai siihen rinnastettavaa menettelyä. Kiellon määräämisestä ja sen tehostamisesta uhkasakolla säädetään 2 ja 3 luvussa.

24 §

Jos kuluttajaluottosopimus on tehty määräajaksi ja sen ehtojen mukaan velkaa lyhennetään erissä, luotonantajan on milloin tahansa sopimussuhteen kuluessa annettava
kuluttajalle tämän pyynnöstä maksutta lyhennystaulukko. Luotonantajalla on kuitenkin oikeus saada kohtuullinen korvaus lyhennystaulukon antamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos kyse on asuntoluotosta ja kuluttaja pyytää lyhennystaulukkoa useammin
kuin kerran vuodessa.
Lyhennystaulukosta on käytävä ilmi suoritettavat maksut sekä maksukaudet ja -ehdot.
Kukin maksuerä on eriteltävä siten, että siitä
käy ilmi erikseen pääoman lyhennys, suoritettava korko ja muut maksut. Jos koron
määrä tai muut maksut voivat luottosopimuksen ehtojen mukaan muuttua, taulukossa on
mainittava lisäksi, että sen sisältämät tiedot
ovat voimassa vain siihen asti, kun tällaisia
muutoksia luottosopimuksen mukaisesti tehdään.
24 §
Koron ja maksujen muutokset

(ks. 11 § 2 ja 3 mom.)
Tämän luvun säännösten noudattamista valvovat kuluttaja-asiamies, kuluttajavirasto ja
sen alaisina piirihallintoviranomaisina lääninhallitukset sekä myös pankkitarkastusvirasto
silloin, kun luotonanto liittyy pankkitarkastusviraston valvomaan toimintaan.

Kuluttajaluottosopimuksen ehdoissa voidaan sopia, että luotosta maksettava korko
muuttuu sopimuksessa yksilöidyn viitekoron
muutosten mukaisesti. Sovellettavan viitekoron on oltava julkisesti saatavilla ja perustuttava luotonantajan yksipuolisesta määräysvallasta riippumattomiin tekijöihin. Koron
muutokset on toteutettava tasapuolisesti ja
kuluttajia syrjimättömällä tavalla.
Elinkeinonharjoittaja on velvollinen luovutKuluttajalle on ilmoitettava koron muutoktamaan valvontaviranomaisen nähtäviksi ku- sista pysyvällä tavalla. Muutoksesta ilmoitetlutusluottoja koskevat valvonnan kannalta taessa on mainittava myös maksuerän suutarpeelliset asiakirjat.
ruus koron muuttumisen jälkeen ja, jos erien
lukumäärä tai maksuvälit muuttuvat, niitä
koskevat ajantasaiset tiedot. Asuntoluotoissa
kuluttajalle on erien lukumäärän sijaan annettava viimeistä maksupäivää koskeva ajan-
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tasainen tieto.
Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on
annettava kuluttajalle ennen muutoksen voimaantuloa. Jos uutta viitekorkoa koskevat
tiedot julkistetaan asianmukaisesti ja ne ovat
saatavilla myös luotonantajan toimitiloissa,
tiedot voidaan kuitenkin antaa kuluttajalle
sopimuksessa sovituin määräajoin, kuitenkin
vähintään kerran vuodessa.
Mitä 2 ja 3 momentissa säädetään koron
muutoksista, sovelletaan myös luottosopimuksen johdosta perittävien maksujen muutoksiin.
25 §

25 §
Tiedonantovelvollisuus luottosopimuksen
siirtymisestä

25 § on kumottu L:lla 24.8.1990/811.

Jos luottosopimuksen mukaiset luotonantajan oikeudet tai itse luottosopimus siirretään
kolmannelle osapuolelle, siirrosta on ilmoitettava kuluttajalle. Ilmoitusvelvollisuutta ei
kuitenkaan ole, jos alkuperäinen luotonantaja siirron jälkeen toimii uuden luotonantajan
edustajana suhteessa kuluttajaan.
Luoton takaisinmaksu ja luottosopimuksen
päättäminen
26 §
Suorituksen kohdentaminen

(ks. 15 §)

Kuluttajalla on oikeus määrätä, mitä useammista saman luotonantajan saatavista hänen suorituksellaan lyhennetään.
27 §
Kuluttajan oikeus maksaa kuluttajaluotto ennen sen erääntymistä

(ks. 12 § 1—3 mom.)

Kuluttajalla on oikeus maksaa kuluttajaluotto tai sen osa ennen luoton erääntymistä.
Jos kuluttaja maksaa luoton tai sen osan
ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä
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jäävään luottoaikaan.
28 §
Luotonantajan oikeus saada korvaus ennenaikaisesta takaisinmaksusta
Luotonantajalla on oikeus saada korvaus
kuluttajalta tämän maksaessa luoton tai sen
osan ennenaikaisesti, jos luoton korkoa ei ole
sidottu viitekorkoon (kiinteä korko).
Korvaus ei saa määrältään ylittää yhtä
prosenttia takaisinmaksetun luoton määrästä
tai, jos ennenaikaisen takaisinmaksun hetkellä luottosopimuksen päättymiseen on vähemmän kuin yksi vuosi, puolta prosenttia
takaisinmaksetun luoton määrästä. Korvauksena saa kuitenkin enintään periä koron
määrän ennenaikaisen takaisinmaksun ja
luottosopimuksen päättymisen väliseltä ajanjaksolta.
Oikeutta saada korvausta ei kuitenkaan
ole, jos:
1) luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana enintään 10 000 €;
2) takaisinmaksu suoritetaan lainaturvavakuutuksen nojalla;
3) takaisinmaksettava luotto perustuu käyttelytiliin liittyvään luottosopimukseen.
29 §
Korvausoikeus asuntoluotoissa

(ks. 12 § 4 mom.)

Luotonantaja saa periä korvauksen asuntoluoton ennenaikaisesta maksamisesta seuraavien edellytysten täyttyessä:
1) luottoa on myönnetty yli 20 000 €;
2) luoton korko on kiinteä tai viitekoron
määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta;
3) luotonantajan maksuajankohtana tarjoaman vastaavan uuden luoton korkotaso on
alempi kuin sovittu korko.
Korvauksena saa periä enintään sopimuksen mukaisen koron ja vastaavan uuden luoton koron erotuksen jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottoajalta tai viitekoron määräytymisjaksolta.
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30 §
Kuluttajan oikeus irtisanoa jatkuvaa luottoa
koskeva sopimus
Kuluttaja saa milloin tahansa sopimussuhteen aikana irtisanoa jatkuvaa luottoa koskevan sopimuksen heti päättyväksi, jolleivät
osapuolet ole sopineet irtisanomisajasta. Kuluttajan noudatettavaa irtisanomisaikaa ei
saa sopia kuukautta pitemmäksi.
Luotonantaja ei saa periä kuluttajalta maksua sopimuksen irtisanomisesta. Kuluttajan
on maksettava luottosopimuksesta säännöllisesti perittävät kulut vain siltä osin kuin ne
kohdistuvat irtisanomisen voimaantuloa edeltävään aikaan. Jos kuluttaja on maksanut tällaisia kuluja ennakolta, luotonantajan on palautettava ne siltä osin kuin ne kohdistuvat
irtisanomisen voimaantulon jälkeiseen aikaan.
31 §
Luotonantajan oikeus irtisanoa jatkuvaa
luottoa koskeva sopimus
Luotonantaja saa irtisanoa jatkuvaa luottoa koskevan sopimuksen luottosopimuksessa
sovituin ehdoin. Luotonantajan noudatettavaa irtisanomisaikaa ei saa sopia kahta kuukautta lyhyemmäksi.
Luotonantajan on toimitettava irtisanomisilmoitus kuluttajalle pysyvällä tavalla.
32 §
Luotonantajan oikeus lakkauttaa kuluttajan
oikeus käyttää jatkuvaa luottoa
Luottosopimuksen ehdoissa voidaan määrätä, että luotonantajalla on sopimuksessa
mainitulla perusteella oikeus lakkauttaa kuluttajan oikeus käyttää jatkuvaa luottoa. Perusteen on oltava hyvän luotonantotavan mukainen.
Luotonantajan on ilmoitettava käyttöoikeuden lakkaamisesta ja sen syistä kuluttajalle
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pysyvällä tavalla etukäteen. Jos käyttöoikeuden lakkauttaminen välittömästi on välttämätöntä väärinkäytösten tai vahinkojen estämiseksi taikka rajoittamiseksi, ilmoitus voidaan
tehdä viipymättä lakkauttamisen jälkeen.
Ilmoitusta ei saa kuitenkaan tehdä, jos sen
tekeminen on muualla laissa kielletty.
33 §
Kuluttajan sopimusrikkomuksen seuraamukset

(ks. 16 § 1 mom.)

Jos luotonantajalla on sopimuksen mukaan
oikeus kuluttajan maksuviivästyksen tai
muun sopimusrikkomuksen johdosta vaatia
maksuerää, joka muuten ei ole erääntynyt, ottaa myyty tavara takaisin tai saattaa voimaan
muu erityinen seuraamus, luotonantaja saa
vedota sanottuun oikeuteen, jos:
1) maksu on viivästynyt vähintään kuukauden ja on edelleen suorittamatta; ja
2) kertaluotossa viivästynyt määrä on vähintään 10 prosenttia tai, jos siihen sisältyy
useampi kuin yksi maksuerä, vähintään
5 prosenttia luoton alkuperäisestä määrästä
tai tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi
myönnetyssä luotossa luottohinnasta taikka
käsittää luotonantajan koko jäännössaatavan;
tai
3) kuluttajan muu sopimusrikkomus on
olennainen.
Sen estämättä mitä 1 momentin 2 kohdassa
säädetään viivästyneen maksun määrästä,
luotonantajalla on oikeus saattaa sovittu
seuraamus voimaan, jos maksu on viivästynyt
vähintään 6 kuukautta ja se on olennaisissa
määrin edelleen suorittamatta.
34 §
Sosiaalinen suorituseste

(ks. 16 § 2 mom.)

Luotonantajalla ei ole oikeutta saattaa voimaan 33 §:ssä tarkoitettua seuraamusta, jos
kysymys on maksun viivästymisestä ja viivästyminen johtuu kuluttajan sairaudesta,
työttömyydestä tai muusta siihen verrattavasta hänestä riippumattomasta seikasta, paitsi
milloin tämä viivästyksen kesto ja muut olo-
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suhteet huomioon ottaen olisi luotonantajalle
ilmeisen kohtuutonta.
35 §
Eräännyttäminen
Jos luotonantaja vaatii maksueriä, jotka
muuten eivät ole erääntyneet, luotonantajan
saatavaa laskettaessa on näistä maksueristä
vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luottoaikaan. Jos luottosuhteen perustamisesta aiheutuneet kulut on erikseen mainittu sopimuksessa eivätkä ne ole kohtuuttomat, niitä ei ole
kuitenkaan vähennettävä luotonantajan saatavasta siltäkään osin kuin ne kohdistuvat
käyttämättä jäävään luottoaikaan. Käyttämättä jäävä luottoaika luetaan alkavaksi erääntymisen voimaantulosta.
Luoton erääntyminen saa tulla voimaan aikaisintaan neljän viikon tai, jos kuluttajalle
on aiemmin huomautettu viivästyksestä tai
muusta sopimusrikkomuksesta, aikaisintaan
kahden viikon kuluttua siitä, kun erääntymistä koskeva ilmoitus on jätetty tai lähetetty kuluttajalle. Jos kuluttaja tämän ajan kuluessa
maksaa viivästyneen määrän tai oikaisee
muun sopimusrikkomuksen, erääntyminen
raukeaa.
36 §
Tilitys

(ks. 17 §)

Jos luotonantaja ottaa tavaran takaisin, hänen ja kuluttajan välillä on toimitettava tilitys.
Tilityksessä on kuluttajan hyväksi luettava
tavaran arvo sitä takaisin otettaessa. Arvo
määrätään sen mukaan, mitä myyjälle voidaan olettaa jäävän, kun tavara myydään tarkoituksenmukaisella tavalla ja tarvittaessa
kohtuullisesti kunnostettuna. Arvoa määrättäessä on kuitenkin myös otettava huomioon
sopimuksessa mainittu käteishinta sekä se,
kuinka kauan tavara on ollut kuluttajan hallinnassa ja miten siitä on pidetty huolta.
Luotonantajan hyväksi on luettava:
1) maksamatta oleva osa luotosta 35 §:n
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1 momentin mukaisesti vähennettynä;
2) erääntyneiden erien korot;
3) tavaran takaisin ottamisesta luotonantajalle aiheutuvat välttämättömät kulut ja maksut, jotka luotonantajan on suoritettava saadakseen tavaran haltuunsa; sekä
4) luotonantajan saatava tavaran kunnostamisesta tai huollosta, jos luotonantajalla on
sen johdosta pidätysoikeus tavaraan.
Jos esineen arvo tilityksessä on havaittu
suuremmaksi kuin se määrä, joka on luettava
luotonantajan hyväksi, luotonantajalla ei ole
oikeutta saada esinettä takaisin, ellei hän
suorita kuluttajalle erotusta tai, milloin ulosottomies on toimittanut esineen arvioinnin,
talleta tämän haltuun sanottua erotusta. Jos
esineen arvo on pienempi kuin se määrä, mikä luotonantajan hyväksi on luettava, luotonantajalla ei ole esineen lisäksi oikeutta
vaatia enempää kuin niiden välinen erotus.
Jos kuluttaja yhdellä kertaa suorittaa sen
määrän, joka 3 momentin mukaan on luettava
luotonantajan hyväksi, hän saa pitää tavaran.
Jos kuluttaja ei ole käyttänyt tätä oikeuttaan
ja luotonantaja on ottanut tavaran takaisin,
ostajalla on oikeus vielä 14 päivän kuluessa
lunastaa tavara suorittamalla luotonantajalle se määrä, mihin tavara on arvioitu sitä takaisin otettaessa, sekä mahdollinen erotus,
mikä luotonantajalla on 4 momentin mukaan
oikeus vaatia.
37 §
Virka-apu
Luotonantajalla on oikeus hakea virkaapua ulosottomieheltä tavaran takaisin ottamiseksi, jos luottosopimus on tehty osamaksukauppaa koskevalla lomakkeella ja noudattaen 17 §:ssä säädettyjä vaatimuksia sopimuksen tekemisestä. Lomakkeesta ja sillä
annettavista tiedoista säädetään oikeusministeriön asetuksella.
Virka-apua on haettava sen paikkakunnan
ulosottomieheltä, missä kuluttaja asuu tai tavara on. Hakemus on tehtävä kirjallisesti ja
siinä on ilmoitettava luotonantajan vaatimat
36 §:n 3 momentin mukaiset määrät. Hakemukseen on liitettävä luottosopimus.
Virka-apua on annettava vain, jos on il-
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meistä, että luotonantajalla on 33 ja 34 §:n
mukaan oikeus ottaa tavara takaisin. Virkaapua ei saa kuitenkaan antaa, jos kuluttaja
saattaa todennäköiseksi, että hänellä on tavaran myyjän sopimusrikkomuksen vuoksi
oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa.
38 §
Eräät muut osamaksukauppaa koskevat
säännökset
Tilitykseen, virka-avun antamiseen ja tavaran ulosmittaukseen muusta kuin osamaksukauppaan perustuvasta saatavasta sovelletaan lisäksi, mitä osamaksukaupasta annetun
lain (91/1966) 9 §:n 3 momentissa ja 11—
19 §:ssä säädetään.
Vastuusäännökset
39 §
Luotonantajan ja myyjän tai palvelun tarjoajan yhteisvastuu

(ks. 13 §)

Kuluttajalla, jolla on oikeus pidättyä maksusta taikka saada hinnan palautusta, vahingonkorvausta tai muu rahasuoritus myyjältä
tai palveluksen suorittajalta tämän sopimusrikkomuksen johdosta, on tämä oikeus myös
sitä luotonantajaa kohtaan, joka on rahoittanut kaupan tai palveluksen. Luotonantaja ei
ole kuitenkaan velvollinen maksamaan kuluttajalle enempää kuin on tältä saanut maksuina.
Jos myyjä ottaa tavaran takaisin tai jos
kauppa muutoin puretaan myyjän ja kuluttajan välisin sopimuksin, kuluttaja voi vedota
takaisinotosta toimitettuun tilitykseen tai
kaupan purkuun myös kaupan rahoittanutta
luotonantajaa kohtaan. Kuluttajalla ei kuitenkaan ole tällaista oikeutta, jos:
1) luotonantaja on ajoissa selkeällä tavalla
ilmoittanut kuluttajalle, ettei myyjällä ole takaisinotto-oikeutta tai muuta oikeutta määrätä sopimuksesta ja, jos kaupan kohteena on
lain mukaan rekisteröitävä tavara, rekisteriin
on merkitty omistajaksi luotonantaja; tai
2) luotonantaja voi muutoin osoittaa kulut-
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tajan tienneen myyjän oikeuksien rajoittamisesta.
40 §
Kuluttajan vastuu luottokortin tai muun jatkuvan luoton käyttöön oikeuttavan tunnisteen
oikeudettomasta käytöstä

(ks. HE 169/2009 vp 2. lakiehdotuksen
Kuluttaja, joka on tehnyt jatkuvaa luottoa
7 luvun 19 §)
koskevan sopimuksen luotonantajan kanssa,
vastaa luottokortin tai luoton käyttöön oikeuttavan muun tunnisteen oikeudettomasta
käytöstä vain, jos:
1) hän tai muu tunnisteen haltija on luovuttanut tunnisteen sen käyttöön oikeudettomalle;
2) tunnisteen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton
käyttö johtuu hänen tai muun tunnisteen haltijan huolimattomuudesta; taikka
3) hän tai muu tunnisteen haltija on laiminlyönyt ilmoittaa luotonantajalle tunnisteen
katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti
toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä
ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan.
Kuluttaja vastaa 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä enintään 150 euroon
saakka. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos hän on toiminut tahallisesti tai törkeän
huolimattomasti.
Kuluttaja ei kuitenkaan vastaa tunnisteen
oikeudettomasta käytöstä:
1) siltä osin kuin tunnistetta on käytetty sen
jälkeen, kun luotonantajalle on ilmoitettu
tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; tai
2) myyjä tai palveluksen suorittaja taikka
se, joka näiden edustajana on ottanut vastaan
tunnisteen, ei ole asianmukaisesti varmistunut haltijan oikeudesta käyttää tunnistetta.
Kuluttaja on kuitenkin 3 momentin estämättä vastuussa, jos hän on tahallaan tehnyt
väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti.
Mitä 1—4 momentissa säädetään, ei sovelleta sellaiseen tunnisteeseen, johon sovelletaan maksupalvelulain (
/20 ) maksuvälinettä koskevia säännöksiä.
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Erityisiä luottotyyppejä koskevia säännöksiä
41 §
Ennakkotiedot
Sellaisesta käyttelytiliin liittyvästä kuluttajaluotosta, jota koskevien sopimusehtojen
mukaan luottoaika on enintään kolme kuukautta tai luotto on maksettava takaisin vaadittaessa, luotonantajan ja luotonvälittäjän
on sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään
tiedonantovelvoitteista, annettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä tiedot seuraavista seikoista:
1) luotonantaja;
2) tarjottava luotto, luottokustannukset ja
luoton takaisinmaksu;
3) sopimusrikkomuksen seuraamukset;
4) kuluttajalle lain nojalla kuuluvat oikeudet.
Mitä 1 momentissa säädetään ennen sopimuksen tekemistä annettavista tiedoista, sovelletaan myös, jos luotonantaja tekee kuluttajan kanssa maksujärjestelysopimuksen, joka ei ole ehdoiltaan kuluttajan kannalta epäedullisempi kuin alkuperäinen luottosopimus.
Annettavista tiedoista säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella.
42 §
Ennakkotietojen antaminen puhelimessa
Jos kuluttaja pyytää puhelimitse, että saa
välittömästi käyttöönsä 41 §:n 1 momentissa
tarkoitetun luoton, kuluttajalle on annettava
6 a luvun 10 §:1 momentissa ja 2 momentin
1 ja 3—6 kohdassa säädetyt tiedot sekä tiedot
tarjottavasta luotosta ja sen takaisinmaksusta. Annettavista tiedoista säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella.
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan
myös, jos kuluttaja puhelimitse pyytää tehtäväksi 41 §:n 2 momentissa tarkoitetun maksujärjestelysopimuksen.
43 §
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Ennakkotietojen toimittaminen pysyvällä tavalla
Edellä 41 §:ssä tarkoitetut ennakkotiedot
on annettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen
sopimuksen tekemistä erityisiä luottotyyppejä
koskevalla Eurooppalaiset kulutusluottotiedot -lomakkeella tai muulla pysyvällä tavalla, luotonantajan tai luotonvälittäjän valinnan mukaan.
Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä
puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä
käyttäen, että tietoja ei voida toimittaa pysyvällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä,
luotonantajan on toimitettava pysyvällä tavalla 45 §:n mukaiset tiedot viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen.
Kuluttajalle on lisäksi pyynnöstä ja maksutta annettava luottosopimusluonnos.
44 §
Sivutoimisia luotonvälittäjiä koskeva poikkeus
Mitä 41—43 §:ssä säädetään luotonvälittäjän velvollisuudesta antaa kuluttajalle tietoja, ei koske kuitenkaan päätoimensa ohella
luotonvälittäjänä toimivaa myyjää tai palvelujen suorittajaa.
45 §
Käyttelytiliin liittyvät luottosopimukset
Käyttelytiliin liittyvä luottosopimus, jota
koskevien sopimusehtojen mukaan luottoaika
on enintään kolme kuukautta tai luotto on
maksettava takaisin vaadittaessa, on tehtävä
kirjallisesti ja kuluttajalle on annettava kappale sopimusta. Sopimus voidaan tehdä myös
sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa
ja toisintaa sopimuksen muuttumattomana
Sopimuksessa on mainittava tiedot seuraavista seikoista:
1) luottosopimuksen osapuolet;
2) tarjottava luotto, luottokustannukset ja
luoton takaisinmaksu;
3) peruuttamisoikeus.
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Sopimuksessa mainittavista tiedoista säädetään tarkemmin oikeusministeriön asetuksella. Kuluttajalta ei saa luottosuhteen perusteella periä korkoa tai maksuja, josta ei ole
sovittu 1 momentissa tarkoitetulla tavalla.
46 §
Tiedonantovelvollisuus käyttelytiliin liittyvän
luottosopimuksen voimassaoloaikana
Luotonantajan on säännöllisesti pysyvällä
tavalla toimitetun tiliotteen avulla annettava
kuluttajalle seuraavat tiedot käyttelytiliin liittyvän luoton käytöstä:
1) ajanjakso, jota tiliote koskee;
2) tilitapahtumat päivämäärineen;
3) edeltävän tiliotteen loppusaldo ja päivämäärä;
4) uusi saldo;
5) kuluttajan luotonantajalle suorittamien
maksujen määrä ja päivämäärät;
6) korko ja mahdollisesti perityt muut maksut;
7) vähimmäismäärä, jonka kuluttajan on
suoritettava velan lyhennyksenä.
Kuluttajalle on ilmoitettava koron ja muiden maksujen muutoksista pysyvällä tavalla
ennen muutosten voimaantuloa. Jos lainakoron muutos johtuu viitekoron muutoksesta,
luottosopimuksen ehdoissa voidaan sopia, että tiedot annetaan kuluttajalle 1 momentissa
tarkoitetulla tiliotteella edellyttäen, että uutta
viitekorkoa koskevat tiedot julkistetaan
asianmukaisesti ja että ne ovat saatavilla
myös luotonantajan toimitiloissa.
47 §
Käyttelytilisopimukseen liittyviä tiedonantovelvoitteita
Jos käyttelytiliin ei liity luottosopimusta,
mutta käyttelytilin tarjoaja voi harkintansa
mukaan joissakin tapauksissa kuitenkin
myöntää luottoa kuluttajalle hyväksymällä
hiljaisesti käyttelytilin saldon ylityksen, käyttelytiliä koskevassa sopimuksessa on mainittava ylityksestä perittävä korko, koron määräytymisen perusteet ja korkoa koskevat muut
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ehdot sekä ylityksestä perittävät muut maksut
ja ehdot, joiden mukaisesti näitä maksuja
voidaan muuttaa. Lisäksi nämä tiedot on
toimitettava kuluttajalle säännöllisesti pysyvällä tavalla.
Jos kuluttaja on ylittänyt käyttelytilinsä
saldon huomattavasti ja ylitys on kestänyt yli
kuukauden, luotonantajan on viipymättä annettava kuluttajalle pysyvällä tavalla seuraavat tiedot:
1) tieto tilin saldorajan ylittymisestä;
2) ylityksen määrä;
3) perittävä korko;
4) sopimusrikkomuksen johdosta perittävät
muut maksut.
Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään käyttelytilin saldorajan ylittämisestä, koskee myös
käyttelytiliin liittyvän luottosopimuksen luottorajan ylittämistä.
Eräitä luotonvälittäjän velvollisuuksia
48 §
Valtuuksista ilmoittaminen
Luotonvälittäjän on markkinoinnissa ilmoitettava valtuuksistaan välittää kuluttajaluottoja, erityisesti siitä, toimiiko hän tietyn tai
tiettyjen luotonantajien asiamiehenä vai riippumattomana luotonvälittäjänä.
49 §
Kuluttajalta perittävät maksut
Kuluttajalle on ennen luotonvälitystä koskevan sopimuksen tekemistä ilmoitettava pysyvällä tavalla palvelusta perittävästä maksusta.
Luotonvälittäjällä on oikeus saada maksu
kuluttajalta vain, jos kuluttajalle on 1 momentin mukaisesti ilmoitettu maksusta ja siitä
on sovittu kuluttajan kanssa kirjallisesti tai
sähköisesti siten, että kuluttajan voi tallentaa
ja toisintaa sopimuksen muuttumattomana.
Luotonvälittäjän on ilmoitettava maksun
suuruus luotonantajalle luoton todellisen
vuosikoron laskemiseksi.
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Valvonta
50 §
Seuraamukset

(ks. 23 §)

Luotonantajaa ja luotonvälittäjää, joka rikkoo tämän luvun säännöksiä, voidaan, jos se
on kuluttajansuojan kannalta tarpeellista,
kieltää jatkamasta tällaista menettelyä taikka
uudistamasta sitä tai siihen rinnastettavaa
menettelyä. Kiellon määräämisestä ja sen tehostamisesta uhkasakolla säädetään 2 ja 3 luvussa.
51 §
Valvontaviranomaiset

(ks. HE 64/2009 vp 1. lakiehdotuksen 7 luTämän luvun säännösten noudattamista
vun 24 §)
valvovat kuluttaja-asiamies, kuluttajavirasto
ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina
aluehallintovirastot sekä myös Finanssivalvonta silloin, kun luotonantajana on Finanssivalvonnan valvottava.
Valvontaviranomaisten on oltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskenään. Viestintävirasto antaa pyynnöstä valvontaviranomaiselle 15 §:n noudattamista valvottaessa
lausunnon siitä, täyttääkö luotonantajan käyttämä sähköinen henkilöllisyyden tunnistusmenetelmä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun
lain 8 §:ssä säädetyt vaatimukset.
Luotonantaja ja luotonvälittäjä ovat velvollisia luovuttamaan valvontaviranomaisen
nähtäviksi kuluttajaluottoja koskevat valvonnan kannalta tarpeelliset asiakirjat.
11 luku
Rangaistussäännökset
1§
Joka tahallaan tai törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 2 luvun 2—5 §:n säännöksiä
tai saman luvun 6 §:n nojalla annettuja säännöksiä taikka tahallaan jättää luovuttamatta
kotimyyntiasiakirjan 6 luvun 8 §:ssä tarkoite-

(kumotaan)
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tulla tavalla tai tahallaan ottaa vastaan
10 luvun 13 §:ssä kielletyn maksusuorituksen,
on tuomittava, jollei teko ole rangaistava rikoslain (39/1889) 30 luvun 1 §:ssä tarkoitettuna markkinointirikoksena kuluttajansuojarikkomuksesta sakkoon.
2§
Rangaistus 7 luvun 14 §:n rikkomisesta
säädetään rikoslain 30 luvun 3 §:ssä.
3§
Elinkeinonharjoittaja, joka tahallaan tai
törkeästä huolimattomuudesta rikkoo 7 luvun
5—7 tai 9 §:n säännöksiä taikka 22 §:n nojalla annettuja määräyksiä taikka tahallaan tai
huolimattomuudesta rikkoo 7 luvun 10 tai
11 §:n säännöksiä taikka saman luvun 21 §:n
nojalla annettuja määräyksiä, on tuomittava
kulutusluottorikkomuksesta sakkoon.
4§
Sitä, jota rikkoo 2 luvun 7 §:n, 7 luvun
23 §:n tai 10 luvun 17 §:n nojalla annetun
uhkasakolla tehostetun kiellon, ei voida tuomita rangaistukseen samasta teosta.
5§
Syytteen kuluttajansuojarikkomuksesta tai
kulutusluottorikkomuksesta käsittelee yleinen
alioikeus.
Virallisen syyttäjän on ennen kuluttajansuojarikkomusta koskevan syytteen nostamista varattava kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus
antaa lausuntonsa asiassa. Tämä ei kuitenkaan ole tarpeen, milloin syyte yksinomaan
koskee 2 luvun 6 §:n nojalla annetun asetuksen rikkomista, tällaisen asetuksen tai 2 luvun
12 §:n 2 momentissa tarkoitetun asetuksen
nojalla annetun määräyksen rikkomista taikka kotimyyntiasiakirjan luovuttamatta jättämistä.
Tuomioistuimen on kuluttajansuojarikkomusta koskevaa asiaa käsitellessään 2 momentissa mainituin rajoituksin varattava kuluttaja-asiamiehelle tilaisuus tulla kuulluksi.

(kumotaan)

(kumotaan)

(kumotaan)

(kumotaan)
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Voimassa oleva laki

Ehdotus
———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
sopimuksiin sovelletaan kuitenkin 13 §:n
1 momenttia ja 2 momentin 4 kohtaa, 14 §:n
2 momenttia, 24 ja 25 §:ää.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
kertaluottoa koskeviin sopimuksiin sovelletaan lisäksi 22 §:ää.
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
jatkuvaa luottoa koskeviin sopimuksiin sovelletaan lisäksi 30—32 ja 46 §:ää sekä 47 §:n
1 momenttia siltä osin kuin momentissa säädetään tietojen toimittamisesta kuluttajalle
säännöllisesti pysyvällä tavalla, 2 momenttia
sekä 3 momenttia siltä osin kuin siinä säädetään tietojen toimittamisesta kuluttajalle
säännöllisesti pysyvällä tavalla ja luottorajan ylittämistilanteissa annettavista tiedoista.
———
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3.
Laki
panttilainauslaitoksista annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 18 päivänä joulukuuta 1992 panttilainauslaitoksista annetun lain (1353/1992)
14 a, 18 ja 19 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 769/1997, sekä
lisätään lakiin uusi 3 a, 14 b ja 15 a § seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
3a§
Sopimusehto, jolla poiketaan tämän lain
säännöksistä lainanottajan vahingoksi, on
mitätön.

14 a §
Antamastaan lainasta panttilainauslaitoksella on oikeus periä koron lisäksi korvaukset,
jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta
aiheutuvia kustannuksia. Panttikuittiin 17 §:n
1 momentin mukaisesti merkittyä korkoa ja
muita lainakustannuksia vastaavien korvausten määrää ei saa laina-aikana muuttaa lainansaajan vahingoksi.

14 a §
Lainan mainonnassa on ilmoitettava lainan
todellinen vuosikorko, jos mainonnasta ilmenee lainan korko tai muu lainasta perittäviä
kustannuksia kuvaava luku taikka muu lainasopimuksen ehtoja koskeva tieto. Lisäksi
mainonnasta on tällöin käytävä ilmi seuraavat tiedot:
1) lainan korko sekä muut lainanannosta ja
panttauksesta perittävät kustannukset;
2) lainan määrä;
3) lainasopimuksen kesto;
4) lainan ja lainakustannusten yhteismäärä.
Todellisen vuosikoron ja muiden 1 momentissa mainittujen tietojen on vastattava panttilainauslaitoksen tavanomaisesti tarjoamia
lainaehtoja. Todellisen vuosikoron laskemistavasta ja laskennassa käytettävistä oletuksista säädetään oikeusministeriön asetuksella.
14 b §
Panttilainauslaitoksen on lainanannossa
meneteltävä vastuullisesti. Erityisesti edelly-
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Voimassa oleva laki

Ehdotus
tetään, että panttilainauslaitos ei markkinoi
lainaa siten, että markkinointi on omiaan
selvästi heikentämään lainanhakijan kykyä
harkita lainan ottamista huolellisesti.
15 a §
Panttilainauslaitoksen on ennen lainasopimuksen tekemistä annettava lainan hakijalle seuraavat tiedot:
1) lainan määrä;
2) lainan korko sekä muut lainanannosta ja
panttauksesta perittävät kustannukset;
3) milloin laina erääntyy;
4) muut lainaehdot;
5) 19 §:ään perustuva oikeus maksaa luotto ennenaikaisesti ja siitä mahdollisesti perittävän korvauksen määräytyminen;
6) lainan todellinen vuosikorko.
Lainan hakijan pyynnöstä panttilainauslaitoksen on annettava tiedot kirjallisesti tai
muulla pysyvällä tavalla.

18 §
18 §
(ks. 14 a §)
Antamastaan lainasta panttilainauslaitokPanttilainauslaitos ei saa etukäteen periä sella on oikeus periä koron lisäksi korvaukkorkoa eikä muitakaan lainakustannuksia.
set, jotka vastaavat lainanannosta ja panttauksesta aiheutuvia kustannuksia. Panttikuittiin merkittyä korkoa ja muita lainakustannuksia vastaavien korvausten määrää ei saa
laina-aikana muuttaa lainansaajan vahingoksi.
Panttilainauslaitos ei saa etukäteen periä
korkoa eikä muitakaan lainakustannuksia.
19 §
Laina-ajan on oltava enintään yksi vuosi.
Panttikuitin haltijalla on oikeus lunastaa
pantti ennen lainan erääntymistä suorittamalla
lainapääoma, korko ja muut sovitut lainakustannukset. Tällöin korko ja muut lainakustannukset saadaan kuluttajansuojalain (38/1978)
7 luvun 12 §:n 2 momentin estämättä laskea
siten, että jokainen alkava kuukausi laina-ajan
alkamispäivästä lasketaan täydeksi kuukaudeksi.
Laina voidaan uudistaa. Uudistamisesta on
tehtävä uusi panttikuitti tai muu kirjallinen
sopimus panttilainauslaitoksen ja panttikuitin
haltijan välillä.

19 §
Laina-ajan on oltava enintään yksi vuosi.
Panttikuitin haltijalla on oikeus lunastaa
pantti ennen lainan erääntymistä suorittamalla lainapääoma sekä korko ja muut sovitut
lainakustannukset siltä ajalta, joka kohdistuu
lainansaajan käyttämään luottoaikaan. Jokainen alkava kuukausi laina-ajan alkamispäivästä lasketaan tällöin täydeksi kuukaudeksi.
Laina voidaan uudistaa. Uudistamisesta on
tehtävä uusi panttikuitti tai muu kirjallinen
sopimus panttilainauslaitoksen ja panttikuitin
haltijan välillä.
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Voimassa oleva laki

Ehdotus
———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.
———
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4.
Laki
osamaksukaupasta annetun lain muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
kumotaan 18 päivänä helmikuuta 1966 osamaksukaupasta annetun lain (91/1966) 2 §:n
3 momentti, 3 §:n 4 momentti, 5 §:n 4 momentti ja 8 §:n 2 momentti, sellaisina kuin ne ovat
laissa 386/1986,
muutetaan lain 1 a, 4, 9 ja 10 § sellaisena kuin niistä ovat 1 a §:n 1 ja 2 momentti laissa
893/1972, 1 a §:n 3 momentti, 4 §:n 1 momentti, 9 §:n 2 momentti ja 10 § mainitussa laissa
386/1986, 9 §:n 1 momentti laissa 86/1993 ja 9 §:n 3 momentti laissa 687/2003, sekä
lisätään lakiin uusi 1 b § seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

1a§
1a§
Osamaksukaupasta on tehtävä erityisellä
Tämä laki ei koske sellaista osamaksulomakkeella päivätty kirjallinen sopimus, jo- kauppaa, jossa myyjänä on elinkeinonharka on myyjän tai hänen edustajansa sekä osta- joittaja ja ostajana kuluttaja.
jan allekirjoitettava. Sopimus on tehtävä kahtena kappaleena, toinen ostajalle ja toinen
myyjälle. Sopimuksessa on muiden kaupan
ehtojen lisäksi ilmoitettava esineen käteishinta.
Osamaksukaupassa ei myyjällä ole oikeutta,
ellei ostajan maksuvelvollisuuden laiminlyöntiä koskevista tämän lain säännöksistä muuta
johdu, vaatia ostajalta erikseen maksettavaa
korkoa, hyvitystä tai korvausta, mikäli sen
markkamäärää ja perustetta ei ole ilmoitettu
1 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa.
Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksukaupassa on lisäksi noudatettava, mitä kuluttajansuojalain 7 luvun 10 ja
11 §:ssä säädetään.

(ks. 1 a §)

1b§
Osamaksukaupasta on tehtävä erityisellä
lomakkeella päivätty kirjallinen sopimus, joka on myyjän tai hänen edustajansa sekä ostajan allekirjoitettava. Sopimus on tehtävä
kahtena kappaleena, toinen ostajalle ja toinen
myyjälle. Sopimuksessa on muiden kaupan
ehtojen lisäksi ilmoitettava esineen käteishinta.
Osamaksukaupassa ei myyjällä ole oikeutta, ellei ostajan maksuvelvollisuuden laimin-
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Voimassa oleva laki

Ehdotus
lyöntiä koskevista tämän lain säännöksistä
muuta johdu, vaatia ostajalta erikseen maksettavaa korkoa, hyvitystä tai korvausta, mikäli sen euromäärää ja perustetta ei ole ilmoitettu 1 momentissa tarkoitetussa sopimuksessa.

2§
——————————————
Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksukaupassa on noudatettava,
mitä kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n 1 ja
2 momentissa on säädetty.
3§
——————————————
Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksukaupassa on noudatettava,
mitä kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:ssä on
säädetty.
4§
Jos esineen arvo tilityksessä on havaittu
suuremmaksi kuin se määrä, joka 3 §:n mukaan tai, elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan
välisessä osamaksukaupassa, kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:n mukaan on luettava
myyjän hyväksi, myyjällä ei ole oikeutta saada esinettä takaisin, ellei hän suorita ostajalle
erotusta tai, milloin ulosottomies on toimittanut esineen arvioinnin, talleta tämän haltuun
sanottua erotusta.
Milloin esineen arvo on pienempi kuin se
määrä, mikä myyjän hyväksi on luettava,
myyjällä ei ole esineen lisäksi oikeutta vaatia
enempää kuin niiden välinen erotus.
5§
——————————————
Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksukaupassa on 1 ja 3 momentin
säännösten sijasta noudatettava, mitä kuluttajansuojalain 7 luvun 12 ja 17 §:ssä on säädetty.

(kumotaan)

(kumotaan)

4§
Jos esineen arvo tilityksessä on havaittu
suuremmaksi kuin se määrä, joka 3 §:n mukaan on luettava myyjän hyväksi, myyjällä ei
ole oikeutta saada esinettä takaisin, ellei hän
suorita ostajalle erotusta tai, milloin ulosottomies on toimittanut esineen arvioinnin, talleta tämän haltuun sanottua erotusta.

Milloin esineen arvo on pienempi kuin se
määrä, mikä myyjän hyväksi on luettava,
myyjällä ei ole esineen lisäksi oikeutta vaatia
enempää kuin niiden välinen erotus.

(kumotaan)
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Voimassa oleva laki
8§
——————————————
Elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välisessä osamaksukaupassa on noudatettava,
mitä kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n 3 momentissa on säädetty.

Ehdotus

(kumotaan)

9§
Jos sopimus on tehty 1 a §:n 1 momentissa
säädetyllä tavalla, myyjällä on oikeus hakea
virka-apua esineen takaisin ottamiseksi sen
paikkakunnan ulosottomieheltä, missä ostaja
asuu tai esine on. Jos sopimus on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen, sen on täytettävä myös kuluttajansuojalain 7 luvun
10 ja 11 §:ssä säädetyt vaatimukset.
Hakemus virka-avun saamiseksi on tehtävä
kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava, minkä verran osamaksuhinnasta on suorittamatta, sekä,
jos myyjä vaatii korkoa, vakuutusmaksun hyvitystä tai 3 §:n 2 momentin 5 kohdassa tarkoitettua korvausta, näiden vaatimusten määrät. Jos kysymys on elinkeinonharjoittajan ja
kuluttajan välisestä sopimuksesta, hakemuksessa on kuitenkin ilmoitettava myyjän vaatimat kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:n
3 momentin mukaiset määrät. Hakemukseen
on liitettävä alkuperäinen sopimuskirja ja sen
oikeaksi todistettu jäljennös.
Ulosottomiehen antamaa virka-apua koskee
soveltuvin osin, mitä ulosottolain (37/1895)
3 luvun 33 ja 34 §:ssä säädetään vireilletuloilmoituksesta sekä ennakkoilmoituksesta ja
kutsusta.

9§
Jos sopimus on tehty 1 b §:n 1 momentissa
säädetyllä tavalla, myyjällä on oikeus hakea
virka-apua esineen takaisin ottamiseksi sen
paikkakunnan ulosottomieheltä, missä ostaja
asuu tai esine on.

10 §
Virka-apua annetaan vain, jos on ilmeistä,
että maksu on viivästynyt 2 §:n 1 momentissa
säädetyin tavoin tai, jos sopimus on elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välinen, kuluttajansuojalain 7 luvun 16 §:n 1 ja 2 momentissa säädetyin tavoin taikka että ostaja on muuten laiminlyönyt velvollisuuden, jonka täyttämisellä on olennainen merkitys myyjälle.
Virka-apua ei saa kuitenkaan antaa, jos ostaja saattaa todennäköiseksi, että hänellä on
myyjän sopimuksenvastaisen suorituksen
vuoksi oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa.
Ostajalle, hänen puolisolleen ja turvatto-

10 §
Virka-apua annetaan vain, jos on ilmeistä,
että maksu on viivästynyt 2 §:n 1 momentissa
säädetyin tavoin tai että ostaja on muuten
laiminlyönyt velvollisuuden, jonka täyttämisellä on olennainen merkitys myyjälle.

Hakemus virka-avun saamiseksi on tehtävä
kirjallisesti. Siinä on ilmoitettava, minkä verran osamaksuhinnasta on suorittamatta, sekä,
jos myyjä vaatii korkoa, vakuutusmaksun
hyvitystä tai 3 §:n 2 momentin 5 kohdassa
tarkoitettua korvausta, näiden vaatimusten
määrät. Hakemukseen on liitettävä alkuperäinen sopimuskirja ja sen oikeaksi todistettu
jäljennös.

Ulosottomiehen antamaa virka-apua koskee
soveltuvin osin, mitä ulosottokaaren
(705/2007) 3 luvun 33 ja 34 §:ssä säädetään
vireilletuloilmoituksesta sekä ennakkoilmoituksesta ja kutsusta.

Virka-apua ei saa kuitenkaan antaa, jos ostaja saattaa todennäköiseksi, että hänellä on
myyjän sopimuksenvastaisen suorituksen
vuoksi oikeus pidättyä maksamasta kauppahintaa.
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Ehdotus

mille lapsilleen tai ottolapsilleen välttämättömiä pito- ja makuuvaatteita älköön otettako
takaisin.
———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin
sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaantullessa voimassa olleita säännöksiä.
———
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5.
Laki
rikoslain 30 luvun 3 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 19 päivänä joulukuuta 1889 annetun rikoslain (39/1889) 30 luvun 3 §, sellaisena
kuin se on laissa 515/1999, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus

30 luku

30 luku

Elinkeinorikoksista

Elinkeinorikoksista

3§

3§

Kulutusluottorikos

Kuluttajaluottorikos

Joka elinkeinotoiminnassa ottaa kuluttajalta
tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa elävältä kulutusluottoon perustuvasta saatavasta
kuluttajansuojalain 7 luvun 14 §:ssä kielletyn
vekseli- tai muun sitoumuksen taikka käyttää
kuluttajasaatavan perimiseksi trattaa, on tuomittava kulutusluottorikoksesta sakkoon tai
vankeuteen enintään yhdeksi vuodeksi.

Joka elinkeinotoiminnassa ottaa kuluttajalta
tai hänen kanssaan yhteisessä taloudessa elävältä kuluttajaluottoon perustuvasta saatavasta kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun
18 §:ssä kielletyn vekseli- tai muun sitoumuksen taikka käyttää kuluttajasaatavan
perimiseksi trattaa, on tuomittava kuluttajaluottorikoksesta sakkoon tai vankeuteen
enintään yhdeksi vuodeksi.
———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
———

157

6.
Laki
luottotietolain 29 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
muutetaan 11 päivänä toukokuuta 2007 annetun luottotietolain (527/2007) 29 § seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
29 §

29 §

Tiedottaminen rekisteröidylle

Tiedottaminen rekisteröidylle

Luonnolliselle henkilölle, jota koskevat tiedot on ensimmäistä kertaa merkitty luottotietorekisteriin, on lähetettävä tieto rekisteröinnistä, rekisteröidyn oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus sekä saatavan suorittamisen vaikutuksesta luottotietorekisteriin tehtäviin
merkintöihin. Tietojen ilmoittaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kysymys on yrityskytkentätietojen tallettamisesta.
Sen, joka hankkii rekisteröidyn henkilöluottotietoja käytettäviksi luottoa myönnettäessä
tai 19 §:n 2 momentin 4—6 kohdassa säädettyyn tarkoitukseen, on ilmoitettava rekisteröidylle henkilöluottotietojen käytöstä sekä
siitä, mistä rekisteristä luottotiedot hankitaan
tai on hankittu. Yrityskytkentätiedoista tai
yrityksen vastuuhenkilöä koskevien tietojen
hankkimisesta yrityksen sitoumuksenhoitokyvyn arvioimiseksi ei kuitenkaan tarvitse
ilmoittaa.

Luonnolliselle henkilölle, jota koskevat
tiedot on ensimmäistä kertaa merkitty luottotietorekisteriin, on lähetettävä tieto rekisteröinnistä, rekisteröidyn oikeudesta tehdä oikaisuvaatimus sekä saatavan suorittamisen
vaikutuksesta luottotietorekisteriin tehtäviin
merkintöihin. Tietojen ilmoittaminen ei kuitenkaan ole tarpeen, jos kysymys on yrityskytkentätietojen tallettamisesta.
Sen, joka hankkii rekisteröidyn henkilöluottotietoja käytettäviksi luottoa myönnettäessä tai 19 §:n 2 momentin 4—6 kohdassa
säädettyyn tarkoitukseen, on huolehdittava
siitä, että rekisteröity voi saada ennakolta
tiedon henkilöluottotietojensa käytöstä sekä
siitä, mistä rekisteristä luottotiedot hankitaan.
Jos luottohakemus on hylätty tai jos 19 §:n
2 momentin 4—6 kohdassa tarkoitetussa tapauksessa muu rekisteröidylle kielteinen päätös on tehty luottotietorekisteristä saatujen
henkilöluottotietojen perusteella, luottotietorekisteristä tietoja hankkineen on lisäksi välittömästi päätöksen jälkeen ilmoitettava rekisteröidylle tällaisesta luottotiedon käytöstä
ja siitä, mistä luottotietorekisteristä tiedot
ovat peräisin. Yrityskytkentätiedoista tai yrityksen vastuuhenkilöä koskevien tietojen
hankkimisesta yrityksen sitoumuksenhoitokyvyn arvioimiseksi ei kuitenkaan tarvitse
ilmoittaa.
———
päivänä
Tämä laki tulee voimaan
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Ehdotus
kuuta 20 .
———
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7.
Laki
kauppakaaren 10 luvun 2 §:n muuttamisesta

Eduskunnan päätöksen mukaisesti
lisätään kauppakaaren 10 luvun 2 §:ään, sellaisena kuin se on laeissa 687/1988 ja 127/2004,
uusi 4 momentti, jolloin nykyinen 4 momentti siirtyy 5 momentiksi, seuraavasti:
Voimassa oleva laki

Ehdotus
10 luku
Pantista
2§
——————————————
Panttia myytäessä on otettava huomioon
myös pantin omistajan etu.
——————————————
———
Tämä laki tulee voimaan
päivänä
kuuta 20 .
———
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Asetusluonnos

Oikeusministeriön asetus
ennen luottosopimuksen tekemistä annettavista sekä luottosopimuksessa mainittavista tiedoista

Oikeusministeriön päätöksen mukaisesti säädetään 20 päivänä tammikuuta 1978 annetun
kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 8 §:n 2 momentin, 9 §:n, 17 §:n 3 momentin, 41 §:n
3 momentin, 42 §:n ja 45 §:n 3 momentin nojalla, sellaisina kuin ne ovat laissa
/20 , seuraavasti:
1§
Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot
Luotonantajan ja muun luotonvälittäjän
kuin päätoimensa ohella luotonvälittäjänä
toimivan myyjän tai palvelujen suorittajan on
hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle tämän asetuksen
1 liitteen 1—4 kohdassa tarkoitetut tiedot liitteen mukaisella ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeella.
Luottojen etämyynnissä lomakkeella on kuluttajansuojalain (38/1978) 6 a luvun 6—
9 §:n mukaisten tiedonantovaatimusten täyttämiseksi annettava myös 1 liitteen 5 kohdassa tarkoitetut tiedot. Kuluttajalle mahdollisesti annettavat muut tiedot on annettava erillisessä asiakirjassa.
2§
Ennakkotiedot puhelinmyynnissä
Puhelinmyynnissä luotonantajan ja muun
luotonvälittäjän kuin päätoimensa ohella luotonvälittäjänä toimivan myyjän tai palvelujen
suorittajan on annettava kuluttajalle kuluttajansuojalain 6 a luvun 10 §:n 2 momentin
2 kohdan vaatimusten täyttämiseksi ainakin
seuraavat tiedot:
1) luoton määrä tai luottoraja ja luoton nostoa koskevat ehdot;
2) luottosopimuksen kesto;

3) hyödyke ja sen käteishinta, jos kyse on
tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi
markkinoidusta luotosta;
4) korko, koron määräytymisen perusteet ja
korkoa koskevat muut ehdot;
5) todellinen vuosikorko ja luoton ja luottokustannusten yhteismäärä edustavan esimerkin avulla esitettynä;
6) maksuerän suuruus, lukumäärä ja maksuvälit.
3§
Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot käyttelytileihin liittyvissä luotoissa
ja maksujärjestelysopimuksissa
Jos kyse on sellaisesta käyttelytiliin liittyvästä luotosta, jota koskevien sopimusehtojen mukaan luottoaika on enintään kolme
kuukautta tai luotto on maksettava takaisin
vaadittaessa, luotonantajan ja muun luotonvälittäjän kuin päätoimensa ohella luotonvälittäjänä toimivan myyjän tai palvelujen suorittajan on annettava kuluttajalle hyvissä
ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä tämän asetuksen 2 liitteen 1—4 kohdassa tarkoitetut tiedot.
Jos kyse on kuluttajan maksuvaikeuksien
johdosta tehtävästä maksujärjestelysopimuksesta, joka ei ole ehdoiltaan kuluttajan kannalta epäedullisempi kuin alkuperäinen luottosopimus, luotonantajan ja muun luotonvälittäjän kuin päätoimensa ohella luotonvälittäjänä toimivan myyjän tai palvelujen suorit-
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tajan on annettava kuluttajalle hyvissä ajoin
ennen maksujärjestelysopimuksen tekemistä
tämän asetuksen 2 liitteen 1—5 kohdassa
mainitut tiedot, lukuun ottamatta liitteen
2 kohdassa mainittua luotonantajan mahdollista oikeutta vaatia milloin tahansa luotto
maksettavaksi takaisin kokonaisuudessaan.
Luottojen etämyynnissä kuluttajalle on kuluttajansuojalain 6 a luvun 6—9 §:n mukaisten tiedonantovaatimusten täyttämiseksi annettava myös 2 liitteen 6 kohdassa tarkoitetut
tiedot.
Edellä 1—3 momentissa tarkoitetut tiedot
voidaan antaa 2 liitteen mukaisella ”Eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeella.
4§
Erityisiä luottotyyppejä koskevien ennakkotietojen antaminen puhelimessa
Jos kuluttaja pyytää puhelimitse, että saa
välittömästi käyttöönsä sellaisen käyttelytiliin liittyvän luoton, jota koskevien sopimusehtojen mukaan luottoaika on enintään
kolme kuukautta tai luotto on maksettava takaisin
vaadittaessa,
kuluttajansuojalain
6 a luvun 10 §:n 2 momentin 2 kohdan täyttämiseksi kuluttajalle on annettava ainakin
seuraavat tiedot:
1) luoton kokonaismäärä;
2) korko, koron soveltamista koskevat ehdot ja alkuperäiseen korkoon sovellettava indeksi tai viitekorko, luottosopimuksen tekohetkestä alkaen sovellettavat maksut ja mahdolliset ehdot, joiden mukaan näitä maksuja
voidaan muuttaa;
3) luoton todellinen vuosikorko edustavien
esimerkkien avulla esitettynä siten, että mainitaan kaikki koron laskemisessa käytetyt
oletukset;
4) maininta luotonantajan mahdollisesta
oikeudesta vaatia milloin tahansa luotto maksettavaksi takaisin kokonaisuudessaan.
Mitä edellä 1 momentin 1—3 kohdassa
säädetään annettavista ennakkotiedoista, sovelletaan myös, jos luotonantaja tekee kuluttajan kanssa maksujärjestelysopimuksen, joka ei ole ehdoiltaan kuluttajan kannalta epäedullisempi kuin alkuperäinen luottosopimus.
Tällöin kuluttajalle on näiden tietojen lisäksi
annettava hyvissä ajoin ennen maksujärjeste-

lysopimuksen tekemistä myös tieto luottosopimuksen kestosta.
5§
Kuluttajaluottosopimuksessa mainittavat tiedot
Kuluttajaluottosopimuksessa on mainittava
seuraavat tiedot:
1) osapuolten nimet ja käyntiosoitteet sekä
vastaavat tiedot mahdollisesta luotonvälittäjästä;
2) luottotyyppi;
3) luoton määrä tai luottoraja ja luoton nostoa koskevat ehdot;
4) luottosopimuksen kesto;
5) hyödyke ja sen käteishinta, jos kyse on
tietyn hyödykkeen oston rahoittamiseksi
markkinoidusta luotosta;
6) korko, koron määräytymisen perusteet ja
korkoa koskevat muut ehdot;
7) luoton todellinen vuosikorko siten, että
mainitaan kaikki koron laskemisessa käytetyt
oletukset;
8) maksuerän suuruus, lukumäärä ja maksuvälit;
9) tilinhoitomaksut, luoton käyttämiseksi
tarvittavasta maksuvälineestä perittävät maksut ja muut mahdolliset luottosopimuksen
johdosta perittävät maksut sekä ehdot, joiden
mukaisesti näitä maksuja voidaan muuttaa;
10) mahdolliset maksut, jotka kuluttajan on
suoritettava notaarille luottosopimuksen tekemisestä;
11) jos luoton saamisen edellytyksenä
markkinoiduin ehdoin on, että kuluttaja tekee
vakuutusta tai muuta lisäpalvelua koskevan
sopimuksen, maininta tällaisesta edellytyksestä sekä mahdollisesti vaadittavista vakuuksista;
12) tieto oikeudesta maksaa luotto ennenaikaisesti ja luotonantajan mahdollisesta oikeudesta saada tästä korvausta sekä korvauksen määräytymisen perusteista;
13) viivästyskorko ja sen muuttumista koskevat säännökset sekä mahdolliset muut sopimusrikkomuksen johdosta perittävät maksut;
14) varoitus maksulaiminlyönnin seuraamuksista;
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15) tieto kuluttajan oikeudesta saada pyyn- da välittömään luoton kokonaismäärän vasnöstä ja maksutta lyhennystaulukko milloin taavaan lyhenemiseen, vaan ne käytetään
tahansa luottosopimuksen kuluessa, jos kyse pääoman kartuttamiseen luottosopimuksessa
on luottosopimuksesta, joka tehdään määrä- tai lisäsopimuksessa vahvistettuina ajanjakajaksi ja jonka ehtojen mukaan velan pää- soina ja siinä määrätyin ehdoin, sopimusehomaa lyhennetään erissä;
doissa on ilmaistava selkeästi ja tiiviisti, että
16) luettelo korkojen ja maksujen maksu- tällaisessa luottosopimuksessa ei taata luottokausista ja -ehdoista, jos korkoja ja maksuja sopimuksen mukaisesti nostetun luoton koon suoritettava ilman velan pääoman lyhen- konaismäärän takaisinmaksua, paitsi jos tälnystä;
lainen takuu annetaan.
17) tieto peruuttamisoikeudesta tai siitä,
ettei sitä lain mukaan ole;
18) peruuttamisaika, tieto kuluttajan velvollisuudesta palauttaa luottosopimuksen no6§
jalla saamansa varat ja maksaa korko siltä
ajalta, jonka varat ovat olleet kuluttajan käyKäyttelytiliin liittyvässä luottosopimuksessa
tettävissä, maksettavan koron määrä päivää
mainittavat tiedot
kohden sekä peruuttamisoikeuden käyttämistä koskevat muut ehdot ja ohjeet;
Käyttelytiliin liittyvässä luottosopimukses19) tieto liitännäisen luottosopimuksen pe- sa, jota koskevien sopimusehtojen mukaan
ruuntumisesta kuluttajansuojalain 6 luvun luottoaika on enintään kolme kuukautta tai
24 §:n ja 10 luvun 12 §:n mukaisesti siinä ta- luotto on maksettava takaisin vaadittaessa, on
pauksessa, että kuluttaja peruuttaa kotimyyn- mainittava:
nissä tai etämyynnissä tehdyn sopimuksen
1) osapuolten nimet ja käyntiosoitteet sekä
taikka aikaosuusasunnon kaupan;
vastaavat tiedot mahdollisesta luotonvälittä20) tieto kuluttajansuojalain 7 luvun 39 §:n jästä;
mukaisesta oikeudesta vaatia hyvitystä myy2) luottotyyppi;
jän tai palveluksen suorittajan sopimusrik3) luottoraja ja luoton nostoa koskevat ehkomuksen johdosta myös luotonantajalta, jos dot;
kyse on hyödykesidonnaisesta luotosta;
4) luottosopimuksen kesto;
21) tiedot osapuolten oikeudesta irtisanoa,
5) korko, koron määräytymisen perusteet ja
eräännyttää tai purkaa luottosopimus;
korkoa koskevat muut ehdot sekä muut mah22) mahdolliset muut sopimusehdot;
dolliset luottosopimuksen johdosta perittävät
23) onko kuluttajan käytettävissä tuomiois- maksut ja ehdot, joiden mukaisesti näitä
tuimen ulkopuolisia oikeussuojamenettelyjä, maksuja voidaan muuttaa;
ja jos on, miten kuluttaja voi käyttää niitä;
6) luoton todellinen vuosikorko siten, että
24) asianomaisen valvontaviranomaisen mainitaan kaikki koron laskemisessa käytetyt
yhteystiedot.
oletukset, ja luotosta kuluttajan maksettavakAsuntoluottoa koskevassa sopimuksessa on si tuleva kokonaismäärä;
1 momentin 15 kohdan sijaan mainittava tie7) maininta luotonantajan mahdollisesta
to kuluttajan oikeudesta saada pyynnöstä ly- oikeudesta vaatia milloin tahansa luotto makhennystaulukko milloin tahansa sekä tieto settavaksi takaisin kokonaisuudessaan;
siitä, että lyhennystaulukon saa maksutta
8) peruuttamisaika ja kuluttajan peruuttavain kerran vuodessa.
misoikeutta koskevat muut ehdot.
Jos kyse on luottosopimuksesta, jonka mukaan kuluttajan suorittamat maksut eivät joh—————
LIITE 1 (Direktiivin liite II)
LIITE 2 (Direktiivin liite III)
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Lagförslag

1.
Lag
om ändring av konsumentskyddslagen

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i konsumentskyddslagen av den 20 januari 19788 (38/1978) 11 kap., sådant det
lyder jämte ändringar, samt
ändras 6 a kap. 12 § och 7 kap., av dem 6 a kap. 12 § sådan den lyder i lag 29/2005 och
7 kap. sådant det lyder jämte ändringar, som följer:
6 a kap.

frånträda eller säga upp ett försäkringsavtal
finns i lagen om försäkringsavtal (543/1994).

Distansförsäljning av finansiella tjänster
och finansiella instrument

7 kap.

12 §

Konsumentkrediter

Ångerrätt

Allmänna bestämmelser

Konsumenten har rätt att frånträda ett avtal
genom att meddela detta till näringsidkaren
inom 14 dagar efter det att avtalet ingåtts
eller efter den senare tidpunkt vid vilken
konsumenten har fått förhandsinformationen
och avtalsvillkoren i varaktig form.
Vad som i 1 mom. och 14—16 § föreskrivs
om att frånträda avtal tillämpas inte på andra
konsumentkrediter än pantlån och inte heller
på försäkringar. På andra konsumentkrediter
än pantlån tillämpas inte heller 13 § 1 mom.
Bestämmelser om konsumentens rätt att frånträda ett konsumentkreditavtal och betala
konsumentkrediten i förtid finns i 7 kap.
Bestämmelser om försäkringstagarens rätt att

1§
Tillämpningsområde
I kapitlet föreskrivs om konsumentkrediter.
Med konsumentkredit avses en sådan kredit
som en näringsidkare (kreditgivaren) enligt
avtal lämnar eller lovar att lämna en konsument som lån, betalningsanstånd eller som
något annat motsvarande ekonomiskt arrangemang.
Vid tillämpningen av bestämmelserna i
kapitlet likställs med konsumentkrediter hyresavtal och andra avtal som ger konsumenten besittningsrätten till en vara, om varans
kontantpris och kreditkostnaderna betalas
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under hyresperioden eller om det framgår av
villkoren att konsumenten kan bli ägare till
varan på annat sätt när avtalet går ut.
Bestämmelserna i kapitlet tillämpas inte på
1) konsumentkrediter där ingen ränta eller
andra avgifter tas ut,
2) krediter som bygger på ett avtal enligt
vilket konsumenten har rätt att i poster betala
priset på en nyttighet som levereras fortlöpande under avtalets löptid,
3) krediter som lämnas av pantlåneinrättningar,
4) krediter som lämnas med stöd av lagen
om social kreditgivning (1133/2002).

1 mom. i räntelagen (633/1982). På fortlöpande krediter tillämpas dock 17 §.
Bestämmelserna i 15 och 16 § i kapitlet
tillämpas inte på nyttighetsbundna engångskrediter. Kapitlets 20, 21 och 28 § tillämpas
inte på bostadskrediter, utom i sådana fall där
krediterna bjuds ut genom distansförsäljning
eller hemförsäljning.
Bestämmelserna i 18 och 39 § i kapitlet
tillämpas endast på nyttighetsbundna krediter
och 36—38 § endast på sådan nyttighetsbunden kredit som lämnas för köp av en vara.

2§

Vissa andra bestämmelser som gäller
tillämpningsområdet

Begränsningar vad gäller tillämpningen på
krediter som är knutna till brukskonton och i
fråga om avtal om betalningsarrangemang
På konsumentkrediter som är knutna till
brukskonton och som enligt avtalsvillkoren
har en kredittid på högst tre månader eller där
kreditbeloppet ska återbetalas efter anfordran
tillämpas inte 3 §, 7 § 1 mom. 3—5 punkten,
7 § 3 mom., 8—11 §, 13 § 2 mom. 2 punkten, 17, 18, 20—23 §, 24 § 2—4 mom., 25,
27—32, 36—39 och 47 §.
På konsumentkrediter som kreditgivaren
beviljar genom tyst godkännande till att saldot eller kreditgränsen på ett brukskonto
överskrids tillämpas endast 5, 6, 47, 50 och
51 § i kapitlet.
På avtal om betalningsarrangemang som
upprättas till följd av att en konsument har
betalningssvårigheter och vars villkor inte är
oförmånligare för konsumenten än det ursprungliga kreditavtalet tillämpas inte 8—
11 §.
3§
Begränsningar av tillämpningen i vissa andra fall
Bestämmelserna i 8—10 § och 17 § i
kapitlet tillämpas inte på konsumentkrediter
där kredittiden är högst tre månader, där ingen ränta tas ut och där de övriga kreditkostnaderna omräknade till effektiv ränta inte
överstiger det räntebelopp som avses i 4 §

4§

Vid tillämpningen av 40 § likställs en identifikator som berättigar till att använda ett
konto, en annan finansiell tjänst eller ett finansiellt instrument med en identifikator som
berättigar till att använda en fortlöpande kredit. Bestämmelserna om kreditgivaren tillämpas i dessa fall på den näringsidkare som har
ingått avtalet om identifikatorn med konsumenten.
5§
Bestämmelsernas tvingande natur
Avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i kapitlet till nackdel för konsumenten
är utan verkan.
6§
Definitioner
I kapitlet avses med
1) fortlöpande kredit en konsumentkredit
som fortlöpande tillhandahålls för konsumenten upp till en på förhand överenskommen
kreditgräns utan särskilt kreditbeslut av
kreditgivaren,
2) engångskredit annan konsumentkredit
än fortlöpande krediter,
3) nyttighetsbunden kredit en konsumentkredit för förvärv av en konsumtionsnyttighet
som säljaren eller den som utför en tjänst
lämnar konsumenten eller som lämnas av
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någon annan näringsidkare enligt avtal som
denne ingått med säljaren eller den som utför
tjänsten eller arrangemang som denne vidtagit och som gäller kreditgivning till konsumenter,
4) bostadskredit en konsumentkredit för
förvärv av en bostadsfastighet eller aktier eller andelar som ger rätt att besitta bostadslägenhet eller för grundlig renovering av en
bostadsfastighet eller bostadslägenhet och
där fastigheten eller aktierna eller andelarna
lämnas som säkerhet för krediten,
5) kreditkostnad summan av räntor, avgifter och andra betalningar som är kända för
kreditgivaren och som konsumenten ska betala med anledning av konsumentkreditförhållandet, inbegripet kostnaderna för försäkringar som är knutna till kreditavtalet och
andra kompletterande tjänster, om ett avtal
om en kompletterande tjänst är en förutsättning för att krediten ska lämnas på de marknadsförda villkoren, dock med undantag för
notariatsavgifter och kostnader för den försäkring som krävs för bostadskrediter för att
trygga säkerhetens värde,
6) effektiv ränta den räntesats som erhålls
när kreditkostnaderna med beaktande av amorteringarna omräknas till årlig ränta på
kreditbeloppet,
7) kreditförmedlare en sådan annan näringsidkare än kreditgivaren som presenterar eller tillhandahåller kreditavtal för konsumenter, som på annat sätt bistår konsumenter vid
ingåendet av kreditavtal eller som ingår
kreditavtal med konsumenter för kreditgivarens räkning,
8) lämnande av information i varaktig form
lämnande av information till konsumenten
personligen antingen skriftligen eller på elektronisk väg så att konsumenten kan bevara
och återskapa dem oförändrade.
Informationsskyldighet
7§
Information som ska lämnas i reklam för
konsumentkrediter
I reklam för konsumentkrediter ska den effektiva räntan anges, om räntan för krediten,
någon annan sifferuppgift som beskriver

kreditkostnaden eller någon annan information om villkoren i kreditavtalet framgår av
reklamen. Dessutom ska följande information framgå av reklamen:
1) krediträntan och övriga kreditkostnader,
2) kreditbeloppet eller kreditgränsen,
3) kreditavtalets löptid,
4) kontantpriset på nyttigheten och eventuell handpenning, om det är fråga om reklam för krediter för finansiering av en bestämd nyttighet,
5) kreditbeloppet och kostnaderna för krediten sammanlagt och antalet avbetalningar.
Den effektiva räntan och övrig information
enligt 1 mom. ska motsvara de kreditvillkor
som kreditgivaren vanligen erbjuder.
När en kredit kan lämnas på de villkor som
anges i reklamen endast om konsumenten
ingår ett avtal om försäkring eller någon annan kompletterande tjänst och kostnaderna
för detta inte går att bestämma på förhand,
ska detta villkor anges i reklamen tillsammans med den effektiva räntan.

8§
Information som ska lämnas innan ett kreditavtal ingås
Utöver vad som annars bestäms i lag om
informationsskyldigheter ska kreditgivaren
och kreditförmedlaren i god tid innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten information
om följande:
1) kreditgivaren,
2) typ av kredit som erbjuds samt kreditkostnader och hur återbetalningen ska ske,
3) nyttigheten som krediten avser,
4) påföljderna vid avtalsbrott,
5) konsumentens lagstadgade rättigheter.
Informationen ska i varaktig form lämnas
på blanketten ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”.
Närmare bestämmelser om blanketten och
den information som ska lämnas på den utfärdas genom förordning av justitieministeriet.
9§
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Förhandsinformation vid telefonförsäljning
Utöver det som fastställs om förhandsinformation vid distansförsäljning i 6 a kap.
10 § 1 mom. och 10 § 2 mom. punkterna
1 och 3—6 ska kreditgivaren och kreditförmedlaren vid telefonförsäljning ge konsumenten information om krediten, kreditkostnaderna och återbetalningen samt om den
nyttighet som krediten avser. Närmare bestämmelser om informationen utfärdas genom förordning av justitieministeriet.
10 §
Vissa andra bestämmelser om skyldigheten
att lämna förhandsinformation
Om ett avtal på konsumentens begäran
ingås per telefon eller genom ett annat medel
för distanskommunikation som inte gör det
möjligt att överlämna blanketten ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” i varaktig form innan avtalet ingås, ska
blanketten ges till konsumenten utan dröjsmål och i varaktig form efter det att avtalet
har tecknats.
På begäran ska konsumenten dessutom
utan avgift få ett kreditavtalsutkast. Bestämmelserna om hur avtalsvillkor ska lämnas vid
distansförsäljning finns i 6 a kap.
11 §
Undantag som gäller personer med kreditförmedling som bisyssla
Bestämmelserna i 8—10 § om en kreditförmedlares skyldighet att ge konsumenten
information gäller dock inte en sådan säljare
eller person som utför tjänster som arbetar
som kreditförmedlare vid sidan av sin huvudsyssla.
12 §
Beräkning av den effektiva räntan
Närmare bestämmelser om hur den effektiva räntan ska beräknas och om de antaganden som ska användas för detta utfärdas genom förordning av justitieministeriet.

Kreditgivarens skyldighet att handla ansvarfullt
13 §
God kreditgivningssed
Kreditgivaren ska handla ansvarsfullt vid
kreditgivningen.
Det förutsätts särskilt att kreditgivaren
1) inte marknadsför en kredit så att marknadsföringen tydligt bidrar till att försämra
konsumentens förmåga att noggrant överväga
krediten,
2) inte använder kreditgivningen som ett
huvudsakligt argument vid marknadsföringen
av andra konsumtionsnyttigheter,
3) ger konsumenten en sådan tillräcklig och
klar utredning innan kreditavtalet tecknas
som gör det möjligt för konsumenten att
bedöma om krediten är lämplig för hans eller
hennes behov och ekonomiska situation,
4) i händelse av försenad betalning ger
konsumenten information och råd för att
förhindra att betalningssvårigheter uppstår
eller förvärras och informerar om hur situationer med betalningsoförmåga kan skötas
samt att kreditgivaren förhåller sig ansvarsfullt till betalningsarrangemang.
Bestämmelserna i 1 mom. och 2 mom. 1—
3 punkten tillämpas också på kreditförmedlare. Bestämmelsen i 2 mom. 3 punkten
gäller dock inte en sådan säljare eller person
som utför tjänster som arbetar som kreditförmedlare vid sidan av sin huvudsyssla.
14 §
Skyldighet att pröva en konsuments kreditvärdighet
Innan ett kreditavtal ingås ska kreditgivaren bedöma om konsumenten har förutsättningar att fullgöra sina skyldigheter enligt
kreditavtalet (konsumentens kreditvärdighet).
Prövningen ska grundas på tillräckliga uppgifter med hänsyn till kreditbeloppet och
övriga omständigheter.
Om parterna senare kommer överens om
att höja kreditbeloppet eller kreditgränsen,
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ska kreditgivaren kontrollera att informationen om konsumenten är aktuell och, om
kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs betydligt, bedöma konsumentens kreditvärdighet
på nytt innan avtal ingås om höjningen.

15 §
Kontroll av kreditsökandens identitet
Innan ett avtal om konsumentkredit ingås
ska kreditgivaren noggrant kontrollera den
sökandes identitet. Om identiteten kontrolleras elektroniskt, ska kreditgivaren använda
en identifieringsmetod som uppfyller kraven
i 8 § i lagen om stark autentisering och elektroniska signaturer (617/2009).
Om kreditgivaren redan tidigare har kontrollerat konsumentens identitet på det sätt
som avses i 1 mom. får identiteten också
kontrolleras med hjälp av det personliga
identifieringsmedel som skapades för konsumenten efter den inledande identifieringen.
Dessutom gäller bestämmelserna i lagen
om förhindrande och utredning av penningtvätt och av finansiering av terrorism
(503/2008) i fråga om identifiering av kunden.

17 §
Tecknande av kreditavtal
Ett kreditavtal ska ingås skriftligen och
konsumenten ska få ett exemplar av avtalet.
Ett avtal får också ingås på elektronisk väg
på ett sådant sätt att konsumenten kan bevara
och återskapa avtalet i oförändrad form.
Ett konsumentkreditavtal ska innehålla följande:
1) uppgifter om parterna i kreditavtalet,
2) uppgifter om de omständigheter som
avses i 8 §,
3) övriga avtalsvillkor,
4) uppgifter om villkoren för utövandet av
ångerrätten,
5) uppgifter om uppsägning eller annan
avslutning av kreditavtalet,
6) uppgifter om rättsmedel och tillsynsmyndighet.
Närmare bestämmelser om de uppgifter
som avtalet ska innehålla utfärdas genom förordning av justitieministeriet. På grund av
kreditförhållandet får ingen ränta och inga
avgifter tas ut hos konsumenten, om det inte
har överenskommits i det avtal som anges i
1 mom.
18 §
Förbud mot att ta emot en löpande förbindelse av konsumenten

16 §
Skyldighet att bevara uppgifterna om identitetskontroll
Om inget annat följer av lagen om förhindrande och utredning av penningtvätt och av
finansiering av terrorism ska kreditgivaren
bevara de uppgifter som utgjort grund för
kontrollen av den kreditsökande konsumentens identitet i fem år från det att krediten i
dess helhet förfallit till betalning. Om
oenighet uppstår kring ett kreditavtal ska
kontrolluppgifterna dock bevaras till dess
parterna har kommit överens om saken eller
ärendet har avgjorts.
Tecknande av kreditavtal och överlämnande
av medel

För fordran som grundar sig på konsumentkredit får kreditgivaren inte av konsumenten ta emot sådan växelförbindelse eller
annan förbindelse vars överlåtelse eller
pantsättning inskränker konsumentens rätt att
på grund av köp eller avtal om tjänst göra invändningar gentemot den som i god tro har
fått förbindelsen i sin besittning. Sådan förbindelse får kreditgivaren inte heller ta emot
av den som lever i gemensamt hushåll med
konsumenten.
Bestämmelsen i 1 mom. gäller inte av bank
utställd egen växel.
Den som i strid med bestämmelsen i
1 mom. tar emot växel eller löpande förbindelse får inte åberopa denna. Gäldenärens
rätt att framställa invändningar gentemot en
förvärvare regleras särskilt.
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19 §

tills kreditgivaren har fullgjort sin motsvarande skyldighet.

Begränsning som gäller tidpunkten för överlåtande av medel

21 §

Om en konsumentkredit söks och beviljas
mellan klockan 23 och 7, får de med stöd av
avtalet om konsumentkredit beviljade medlen
betalas ut till konsumenten först efter
klockan 7. Bestämmelserna i denna paragraf
tillämpas inte på en höjning av kreditgränsen
för en löpande kredit.
Utövande av ångerrätt
20 §
Ångerrätt
Konsumenten har rätt att frånträda ett konsumentkreditavtal genom att meddela detta
till kreditgivaren i varaktig form inom 14 dagar räknat från det att avtalet ingicks eller
från den senare tidpunkt då konsumenten fick
ett skriftligt eller elektroniskt exemplar av
kreditavtalet med den information som avses
i 17 eller 45 §.
Om konsumenten utövar sin ångerrätt får
räntan på krediten krävas i ersättning av konsumenten för den tid som konsumenten kunnat förfoga över krediten. Kreditgivaren har
också rätt till ersättning av konsumenten för
avgifter som kreditgivaren eventuellt har inbetalat till myndigheterna på grund av avtalstecknandet och som inte återbetalas. Ränta
och avgifter får dock inte utkrävas om kreditgivaren inte på förhand har informerat
konsumenten om betalningsskyldigheten eller räntan och avgifterna eller, i det fall att
räntan inte har kunnat meddelas på förhand,
om grunderna för fastställandet av räntan.
Konsumenten ska utan dröjsmål och senast
inom 30 dagar från det att meddelandet om
utövandet av ångerrätten avsändes återlämna
till kreditgivaren de medel som konsumenten
har tagit emot i enlighet med kreditavtalet.
För att ångerrätten inte ska upphöra att gälla
ska konsumenten dessutom betala ersättningarna enligt 2 mom. Konsumenten får dock
låta bli att fullgöra sin betalningsskyldighet

Anknytande avtal som inte är bindande
Om en kreditgivare tillhandahåller möjligheter till anknytande tjänster i ett avtal till ett
konsumentkreditavtal, är ett sådant avtal inte
bindande gentemot konsumenten när han eller hon utövar sin ångerrätt i fråga om kreditavtalet. Ett anknytande avtal är inte heller
bindande gentemot konsumenten i sådana
fall där en tredje part tillhandahåller en anknytande tjänst på grund av en överenskommelse eller andra arrangemang mellan kreditgivaren och den tredje parten.
Om konsumenten önskar att det anknytande avtalet ska fortsätta att gälla trots att
kreditavtalet frånträtts, ska konsumenten underrätta kreditgivaren om detta inom 30 dagar från det att meddelandet om utnyttjandet
av ångerrätten avsändes.
22 §
Särskilda bestämmelser som gäller distansförsäljning och hemförsäljning
Trots bestämmelserna om ersättning i 20 §
2 mom. har kreditgivaren rätt att i ersättning
kräva den effektiva räntan för krediten för
den tid som konsumenten har kunnat förfoga
över krediten, om konsumenten vid distansförsäljning återtar
1) ett bostadskreditavtal eller ett kreditavtal
där säkerheten utgörs av en fastställd inteckning i bostadsfastigheten, av aktier i ett
bostadsaktiebolag som avses i 1 § i lagen om
bostadsaktiebolag (xxx/2009) eller motsvarande andelar i en annan sammanslutning, av
en bostadsrätt eller av motsvarande säkerhet i
en stat som hör till Europeiska ekonomiska
området,
2) ett kreditavtal där krediten är under
200 € eller över 75 000 €,
3) ett kreditavtal som är knutet till ett
brukskonto och där kredittiden enligt avtalsvillkoren är högst en månad,
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4) ett kreditavtal där kredittiden enligt avtalsvillkoren är högst tre månader, där ränta
inte tas ut och där de övriga kreditkostnaderna inte överstiger den ränta som avses i 4 §
1 mom. i räntelagen när de omräknas till effektiv ränta,
5) ett kreditavtal där en arbetsgivare som
bisyssla ger sin arbetstagare räntefri kredit
eller kredit med en effektiv ränta som är
lägre än den rådande marknadsräntan,
6) krediter som ett företag för investeringstjänster eller ett kreditinstitut ger sina
kunder för investeringar.
I de fall som avses i 1 mom. ska kreditgivaren utan dröjsmål och senast inom 30 dagar från det att meddelandet om utnyttjandet
av ångerrätten togs emot återlämna till konsumenten samtliga prestationer som kreditgivaren har fått med stöd av avtalet. Den effektiva räntan för krediten får dock avdras
från dessa belopp.
För att ångerrätten inte ska återgå ska konsumenten utan dröjsmål och senast inom
30 dagar från det att meddelandet om utnyttjandet av ångerrätten avsändes återlämna
till kreditgivaren de medel som konsumenten
fått med stöd av kreditavtalet. Konsumenten
får dock låta bli att fullgöra sin återlämningsskyldighet tills kreditgivaren har fullgjort sin motsvarande skyldighet.
Bestämmelserna i 6 kap. tillämpas på konsumentens rätt att vid hemförsäljning frånträda ett kreditavtal som avses i 1 mom.
Konsumentens rätt till information medan
kreditavtalet gäller
23 §
Konsumentens rätt till en amorteringstabell
på begäran
Om ett konsumentkreditavtal har ingåtts
för en viss tid och skulden enligt avtalsvillkoren ska skötas genom avbetalningar,
ska kreditgivaren på begäran och utan avgift
ge konsumenten en amorteringstabell när
som helst under avtalsförhållandet. Om det är
fråga om en bostadskredit och konsumenten
ber att få amorteringstabellen oftare än en
gång om året har kreditgivaren dock rätt till

en skälig ersättning för kostnaderna för tabellen.
Av amorteringstabellen ska framgå de betalningar som ska göras samt under vilka
tidsperioder och på vilka villkor dessa belopp
ska betalas. Varje delbetalning ska specificeras så att amortering av kapitalet, ränta och
övriga avgifter framgår. Om det enligt villkoren i kreditavtalet är möjligt att ändra räntebeloppet eller övriga avgifter, ska det dessutom anges att uppgifterna i tabellen är giltiga
endast till dess att sådana ändringar görs.

24 §
Ändringar av ränta och avgifter
I avtalsvillkoren för en konsumentkredit får
det anges att räntan på krediten ändras enligt
ändringarna av den referensränta som specificerats i avtalet. Den referensränta som
tillämpas ska finnas att tillgå i offentligheten
och den ska bygga på faktorer som är oberoende av kreditgivarens ensidiga bestämmanderätt. Ränteändringar ska göras jämlikt och
utan att konsumenterna diskrimineras.
Konsumenten ska underrättas om ränteändringar i varaktig form. I samband med meddelandet ska också delbetalningens storlek
efter ränteändringen anges och, om betalningarnas antal och frekvens ändras, aktuella
uppgifter om detta. I fråga om bostadskrediter ska konsumenten få aktuell information
om sista betalningsdag i stället för om antalet
betalningar.
Informationen enligt 2 mom. ska ges konsumenten innan ändringen träder i kraft. Om
informationen om ny referensränta offentliggörs på vederbörligt sätt och finns att tillgå
hos kreditgivaren, får informationen ges till
konsumenten med jämna mellanrum enligt
vad som överenskommits i avtalet, dock
minst en gång om året.
Bestämmelserna om ränteändringar i 2 och
3 mom. tillämpas också på ändringar av de
avgifter som tas ut enligt kreditavtalet.
25 §
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Skyldighet att informera om överlåtelse av
kreditavtal
Om en kreditgivare har överlåtit sina rättigheter enligt kreditavtalet eller om kreditavtalet överförs på tredje part, ska konsumenten
underrättas om överlåtelsen. Någon informationsskyldighet föreligger dock inte om den
ursprungliga kreditgivaren efter överlåtelsen
företräder den nya kreditgivaren gentemot
konsumenten.
Återbetalning av en kredit och uppsägning av
ett kreditavtal

endast tas ut ränta för tiden mellan den förtida återbetalningen och den tid då kreditavtalet upphör att gälla.
Någon rätt till ersättning föreligger dock
inte om
1) det av krediten betalats högst 10 000 € i
förtid under det senaste året,
2) återbetalningen sker med stöd av utbetald låneskyddsförsäkring,
3) den kredit som ska återbetalas gäller ett
kreditavtal som är knutet till ett brukskonto.
29 §
Rätt till ersättning i fråga om bostadskrediter

26 §
Avräkning
Konsumenten har rätt att bestämma från
vilken fordran hans betalning ska avräknas,
om samma kreditgivare har flera fordringar
hos honom.
27 §
Konsumentens rätt att betala en konsumentkredit i förtid
Konsumenten har rätt att betala sin kreditskuld eller en del av den före förfallodagen.
Om konsumenten betalar skulden eller en
del av den i förtid, ska från den återstående
delen avdras den del av kreditkostnaderna
som gäller den outnyttjade kredittiden.

Kreditgivaren får ta ut ersättning vid förtida betalning av bostadskredit om
1) krediten är större än 20 000 €,
2) räntan är fast eller den period för vilken
referensräntan bestäms är minst tre år
3) räntenivån för motsvarande nya krediter
som kreditgivaren tillhandahåller vid betalningstidpunkten är lägre än den överenskomna räntan.
Ersättningen får utgöra högst skillnaden
mellan den avtalsenliga räntan och räntan för
motsvarande nya kredit för den återstående
kreditperioden för vilken fast ränta löper eller
för den period för vilken referensränta har
fastställts.
30 §
Konsumentens rätt att säga upp ett avtal om
fortlöpande kredit

28 §
Kreditgivarens rätt till ersättning för återbetalning i förtid
Kreditgivaren har rätt till ersättning av
konsumenten när konsumenten betalar en
kredit eller en del av en kredit i förtid, om
räntan för krediten inte har bundits till referensränta (fast ränta).
Ersättningens belopp får inte överstiga en
procent av det återbetalda kreditbeloppet
eller, om det vid tiden för den förtida betalningen återstår mindre än ett år tills kreditavtalet löper ut, en halv procent av det återbetalda kreditbeloppet. I ersättning får dock

I sådana fall där parterna inte har kommit
överens om någon uppsägningstid får konsumenten säga upp sitt avtal om fortlöpande
kredit när som helst under avtalsförhållandet
och med omedelbar verkan. För konsumenten får en uppsägningstid på mer än en månad inte avtalas.
Kreditgivaren får inte ta ut någon avgift av
konsumenten för uppsägningen. Kostnader
som regelbundet tas ut med anledning av
kreditavtalet ska betalas av konsumenten endast till den del som gäller tiden före uppsägningen. Om konsumenten har betalat sådana kostnader på förhand, ska kreditgivaren
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återbetala den del av dem som gäller tiden
efter uppsägningen.
31 §
Kreditgivarens rätt att säga upp ett avtal om
fortlöpande kredit
Kreditgivaren får säga upp ett avtal om
fortlöpande kredit på de villkor som anges i
kreditavtalet. För kreditgivaren får en uppsägningstid som är kortare än två månader
inte avtalas.
Kreditgivaren ska lämna meddelandet om
uppsägning till konsumenten i varaktig form.

2) beloppet är minst tio procent av en engångskredit eller, om krediten består av flera
delbetalningar, minst fem procent av den ursprungliga skulden eller den skuld som uppkommit genom finansiering av kreditpriset
på en bestämd nyttighet eller om skulden
omfattar kreditgivarens hela kvarvarande
fordran, eller
3) konsumenten gör sig skyldig till något
annat väsentligt avtalsbrott.
Trots bestämmelserna om beloppet vid
försenad betalning i 1 mom. 2 punkten har
kreditgivaren rätt att göra en överenskommen
påföljd gällande om dröjsmålet är minst sex
månader och en betydande del av beloppet
fortfarande är obetalt.

32 §
34 §
Kreditgivarens rätt att dra in konsumentens
rätt till en fortlöpande kredit
Det är möjligt att i villkoren i ett kreditavtal ange de skäl på vilka kreditgivaren har
rätt att dra in konsumentens rätt till en
fortlöpande kredit. Skälen ska vara förenliga
med god kreditgivningssed.
Kreditgivaren ska med angivande av skäl
meddela konsumenten i varaktig form och på
förhand att rätten till krediten upphör. Om
det för att förhindra eller begränsa missbruk
eller skador är nödvändigt att rätten till krediten upphör med omedelbar verkan, får meddelandet lämnas utan dröjsmål efter indragningen.
Något meddelande får inte lämnas om det
är förbjudet på något annat ställe i lag.
33 §
Påföljder vid konsumentens avtalsbrott
Om kreditgivaren enligt avtalet har rätt att
kräva in betalning av en post som inte förfallit, att återta den sålda varan eller att göra
någon annan särskild påföljd gällande till
följd av att konsumenten är i dröjsmål med
betalningen eller på grund av något annat avtalsbrott, får kreditgivaren åberopa denna rätt
om
1) betalningen är minst en månad försenad
och fortfarande obetald och

Sociala hinder för verkställighet
Kreditgivaren har inte rätt att göra en
påföljd enligt 33 § gällande om det är fråga
om dröjsmål med betalningen på grund av
konsumentens sjukdom, arbetslöshet eller
någon annan jämförbar omständighet som
inte beror av honom eller henne, utom när
detta skulle vara uppenbart oskäligt gentemot
kreditgivaren med hänsyn till dröjsmålets
längd och andra omständigheter.
35 §
Krav på återbetalning
Om kreditgivaren kräver in betalning av
poster som inte förfallit, ska vid uträkning av
kreditgivarens fordran från dessa betalningar
avdras den del av kreditkostnaderna som
hänför sig till den outnyttjade kredittiden.
Om kostnaderna för uppläggning av krediten
nämns särskilt i avtalet och om de inte är
oskäliga, ska de dock inte ens till den del
som hänför sig till den outnyttjade kredittiden avdras från kreditgivarens fordran. Den
outnyttjade kredittiden räknas från det att
kravet på återbetalning blir gällande.
Kravet på återbetalning får göras gällande
tidigast fyra veckor eller, om konsumenten
tidigare har fått anmärkning om dröjsmålet
eller något annat avtalsbrott, tidigast två
veckor efter det att ett meddelande om kravet
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på återbetalning lämnats eller sänts till konsumenten. Om konsumenten inom denna tid
betalar det försenade beloppet eller rättar till
ett annat avtalsbrott, förfaller kravet på återbetalning.

genom att till kreditgivaren betala det belopp
som varan värderats till när den återtogs plus
den eventuella mellanskillnad som kreditgivaren har rätt att kräva enligt 4 mom.
37 §

36 §
Handräckning
Uppgörelse
Om kreditgivaren återtar varan, ska uppgörelse företas mellan kreditgivaren och konsumenten.
Vid uppgörelsen ska konsumenten tillgodoräknas varans värde vid återtagandet. Värdet
bestäms efter vad säljaren kan antas få ut genom att på lämpligt sätt sälja varan, som vid
behov iståndsatts i skälig utsträckning. När
värdet bestäms ska också det kontantpris
beaktas som anges i avtalet samt även tiden
som varan har varit i konsumentens besittning och hur varan har vårdats.
Kreditgivaren ska tillgodoräknas
1) den obetalda delen av krediten med avdrag enligt 35 § 1 mom.,
2) ränta på de betalningar som förfallit till
betalning,
3) de nödvändiga kostnader och betalningar
för återtagande av varan som kreditgivaren
måste erlägga för att få varan i sin besittning,
samt
4) kreditgivarens fordran för sådant
iståndsättande eller underhåll av varan som
medför att han har retentionsrätt i varan.
Om det vid uppgörelsen konstateras att varans värde är högre än det belopp som ska
tillgodoräknas kreditgivaren, har kreditgivaren inte rätt att återfå varan, om kreditgivaren inte betalar mellanskillnaden till
konsumenten eller, i sådana fall där en utmätningsman har gjort värderingen, deponerar mellanskillnaden hos denne. Om varans
värde är mindre än det belopp som ska
räknas kreditgivaren till godo, har kreditgivaren inte rätt att utöver varan kräva mer
än denna mellanskillnad.
Betalar konsumenten på en gång det belopp
som enligt 3 mom. ska räknas kreditgivaren
till godo, får han eller hon behålla varan. Om
konsumenten inte använder sig av denna sin
rätt och kreditgivaren tar tillbaka varan, har
köparen rätt att inom 14 dagar återlösa varan

För att återta en vara har kreditgivaren rätt
att söka handräckning hos en utmätningsman,
om kreditavtalet har gjorts upp på en blankett
för avbetalningsköp och med beaktande av
de villkor för tecknande av avtal som ingår i
17 §. Bestämmelser om blanketten och den
information som ska lämnas på den utfärdas
genom förordning av justitieministeriet.
Handräckning ska sökas hos utmätningsmannen på den ort där konsumenten bor eller
varan finns. Ansökan ska göras skriftligen
och de belopp enligt 36 § 3 mom. som
kreditgivaren kräver ska framgå på blanketten. Kreditavtalet ska fogas till ansökan.
Handräkning ska lämnas endast om det är
uppenbart att kreditgivaren har den rätt att
återta varan som anges i 33 och 34 §. Handräckning får dock inte lämnas om konsumenten gör det sannolikt att han eller hon
har rätt att hålla inne betalningen för varan på
grund av säljarens avtalsbrott.
38 §
Vissa andra bestämmelser om avbetalningsköp
På uppgörelse, lämnande av handräckning
och utmätning av vara på grund av annan
fordran än fordran på grund av avbetalningsköp tillämpas dessutom bestämmelserna i
9 § 3 mom. och 11—19 § i lagen om avbetalningsköp (91/1966).
Ansvarsbestämmelser
39 §
Solidariskt ansvar för kreditgivaren och säljaren eller den som utför tjänsten
En konsument som på grund av avtalsbrott
har rätt att hålla inne betalningen eller att få
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återbetalning på priset, skadestånd eller annan penningprestation av säljaren eller den
som utfört tjänsten har denna rätt också
gentemot sådan kreditgivare som har finansierat köpet eller tjänsten. Kreditgivaren är
dock inte skyldig att betala konsumenten mer
än vad kreditgivaren har fått av konsumenten
i form av betalning.
Om säljaren återtar en vara eller om köpet
återgår på annat sätt enligt avtal mellan säljaren och konsumenten, får konsumenten åberopa en uppgörelse till följd av återtagning av
varan eller hävning av köpet också gentemot
den kreditgivare som finansierat köpet. Konsumenten har dock inte denna rätt om
1) kreditgivaren i tid och på ett tydligt sätt
har meddelat konsumenten att säljaren inte
har någon rätt att återta varan eller någon annan rätt att disponera över avtalet och, om
föremålet för köpet är en vara som enligt lag
ska registreras, kreditgivaren är antecknad
som ägare i registret, eller
2) kreditgivaren på annat sätt kan visa att
konsumenten kände till säljarens begränsade
rättigheter.

I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten svarar konsumenten för obehörig användning av identifikatorn till ett belopp om
högst 150 euro. Denna begränsning tillämpas
dock inte om konsumenten handlat uppsåtligt
eller av grovt vårdslöst.
Konsumenten svarar däremot inte för obehörig användning av identifikatorn
1) till den del identifikatorn har använts
efter det att anmälan gjorts hos kreditgivaren
om att identifikatorn försvunnit, kommit i
någon obehörig persons besittning eller använts på ett obehörigt sätt, eller
2) när säljaren eller den som utför tjänsten
eller någon som representerar dessa har tagit
emot identifikatorn utan att på behörigt sätt
kontrollera innehavarens rätt att använda den.
Trots bestämmelserna i 3 mom. är konsumenten ansvarig om han eller hon uppsåtligen gjort en oriktig anmälan eller handlat
bedrägligt på annat sätt.
Bestämmelserna i 1—4 mom. tillämpas
inte på sådana identifikatorer som bestämmelserna i betaltjänstlagen (xxx/20xx) ska
tillämpas på.

40 §
Konsumentens ansvar för obehörig användning av kreditkort eller annan identifikator
som möjliggör användning av fortlöpande
kredit

Bestämmelser om olika typer av krediter
41 §
Förhandsinformation

En konsument som har ingått ett avtal om
fortlöpande kredit med en kreditgivare svarar
för obehörig användning av kreditkort eller
annan identifikator som berättigar till att använda krediten endast om
1) konsumenten själv eller någon annan innehavare av identifikatorn har överlåtit identifikatorn till någon obehörig,
2) vårdslöshet hos konsumenten eller någon annan innehavare av identifikatorn har
lett till att identifikatorn försvunnit, har
kommit i någon obehörig persons besittning
eller har använts på ett obehörigt sätt, eller
3) konsumenten eller någon annan innehavare av identifikatorn har försummat att utan
onödigt dröjsmål efter upptäckten anmäla
hos kreditgivaren att identifikatorn har försvunnit, kommit i någon obehörig persons besittning eller har använts på ett obehörigt sätt.

För konsumentkrediter som är knutna till
brukskonton och som enligt avtalsvillkoren
har en kredittid på högst tre månader eller där
kreditbeloppet ska återbetalas efter anfordran, ska kreditgivaren och kreditförmedlaren dessutom, utöver vad som annars
bestäms i lag, i god tid innan ett kreditavtal
ingås ge konsumenten information om följande:
1) kreditgivaren,
2) typ av kredit som erbjuds, kreditkostnaderna och hur krediten ska återbetalas,
3) påföljderna vid avtalsbrott,
4) konsumentens lagstadgade rättigheter.
Bestämmelserna i 1 mom. om den information som ska lämnas innan avtal ingås tillämpas också om kreditgivaren ingår ett sådant
avtal om betalningsarrangemang med kon-
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sumenten som i fråga om villkoren inte är
oförmånligare för konsumenten än det ursprungliga kreditavtalet.
Närmare bestämmelser om den information
som ska lämnas utfärdas genom förordning
av justitieministeriet.

42 §

44 §
Undantag som gäller personer med kreditförmedling som bisyssla
Bestämmelserna i 41—43 § om en kreditförmedlares skyldighet att ge konsumenten
information gäller dock inte en sådan säljare
eller person som utför tjänsten som arbetar
som kreditförmedlare vid sidan av sin huvudsyssla.

När förhandsinformation lämnas per telefon
45 §
Om en konsument per telefon ansöker om
att omedelbart få tillgång till en kredit som
avses i 41 § 1 mom., ska konsumenten få den
information som föreskrivs i 6 a kap. 10 §
1 mom. och 2 mom. 1 punkten och 3—
6 punkterna och information om typen av
kredit och om återbetalningen. Närmare bestämmelser om den information som ska
lämnas utfärdas genom förordning av justitieministeriet.
Bestämmelserna i 1 mom. tillämpas också
om konsumenten per telefon ansöker om att
få teckna ett sådant avtal om betalningsarrangemang som avses i 41 § 2 mom.

43 §
Förhandsinformation ska lämnas i varaktig
form
Förhandsuppgifterna enligt 41 § ska ges till
konsumenten i god tid innan avtalet ingås
och på blanketten ” Europeisk konsumentkreditinformation” om olika typer av kredit,
eller i någon annan varaktig form enligt
kreditgivarens eller kreditförmedlarens val.
Om ett avtal på konsumentens begäran
ingås per telefon eller genom ett annat medel
för distanskommunikation som inte gör det
möjligt att överlämna uppgifterna i varaktig
form innan avtalet ingås, ska kreditgivaren
lämna uppgifterna enligt 45 § utan dröjsmål
och i varaktig form.
Konsumenten ska dessutom på begäran och
utan avgift få ett utkast till kreditavtal.

Kreditavtal som är knutna till brukskonton
Kreditavtal som är knutna till brukskonton
och som enligt avtalsvillkoren har en kredittid på högst tre månader eller där kreditbeloppet ska återbetalas efter anfordran, ska
upprättas skriftligt och konsumenten ska få
ett exemplar av avtalet. Avtalet får också
ingås elektroniskt på ett sådant sätt att konsumenten kan bevara och återskapa det
oförändrat.
I avtalet ska lämnas uppgifter om
1) kreditavtalets parter,
2) typ av kredit som erbjuds, kreditkostnaderna och återbetalningen av krediten,
3) ångerrätten.
Närmare bestämmelser om den information
som ska lämnas i avtalet utfärdas genom
förordning av justitieministeriet. På grund av
kreditförhållandet får ingen ränta och inga
avgifter tas ut hos konsumenten, om det inte
har överenskommits i det avtal som anges i
1 mom.

46 §
Informationsskyldighet under löptiden för
kreditavtal som är knutna till brukskonton
En kreditgivare ska regelbundet och i varaktig form på ett kontoutdrag lämna konsumenten följande uppgifter om konsumentens kredit som är knuten till ett brukskonto:
1) tidsperioden som kontoutdraget avser,
2) kontotransaktioner med datum,
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3) föregående kontoutdrags slutsaldo och
datum,
4) det nya saldot,
5) betalningar som konsumenten gjort till
kreditgivaren och datum för dem,
6) ränta och eventuella andra avgifter som
tagits ut,
7) minsta belopp som konsumenten måste
betala som amortering av skulden.
Konsumenten ska i varaktig form informeras om ändringar i räntan och andra avgifter innan ändringarna träder i kraft. Om
ränteändringen är en följd av att referensräntan ändrats, får det i kreditavtalsvillkoren avtalas att informationen lämnas till konsumenten på det kontoutdrag som anges i 1 mom.,
under förutsättning att uppgifterna om den
nya referensräntan offentliggörs på behörigt
sätt och dessutom är tillgängliga hos kreditgivaren.
47 §
Informationsskyldighet som gäller avtal om
brukskonto
Om något kreditavtal inte har knutits till ett
brukskonto men det är möjligt för den som
tillhandahåller kontot att enligt prövning bevilja konsumenten kredit i vissa fall genom
tyst godkännande av att saldot överskrids,
ska räntan för överskridningen anges i avtalet
om brukskontot liksom också hur räntan fastställs och övriga villkor som gäller räntan
samt andra avgifter för en överskridning och
villkoren för ändring av dessa avgifter.
Uppgifterna ska dessutom lämnas till konsumenten regelbundet och i varaktig form.
Om konsumenten betydligt har överskridigt
saldot på sitt brukskonto och detta har pågått
i mer än en månad, ska kreditgivaren utan
dröjsmål och i varaktig form underrätta konsumenten om följande:
1) att kontots saldogräns har överskridits,
2) det överskridna beloppets storlek,
3) den ränta som tas ut,
4) övriga avgifter till följd av avtalsbrottet.
Bestämmelserna i 1 och 2 mom. om överskridning av brukskontots saldogräns gäller
också överskridning av kreditgränsen i ett
kreditavtal som är knutet till ett brukskonto.

Vissa skyldigheter för kreditförmedlare
48 §
Information om behörighet
En kreditförmedlare ska i sin marknadsföring lämna uppgift om sin behörighet att
förmedla konsumentkrediter, särskilt ange
om uppgiften sköts som ombud för en eller
flera angivna kreditgivare eller som oberoende kreditförmedlare.
49 §
Avgifter som tas ut av konsumenten
Innan ett avtal om kreditförmedling ingås
ska konsumenten underrättas i varaktig form
om den avgift som tas ut för tjänsten.
Kreditförmedlaren har rätt till avgift av
konsumenten endast om konsumenten har
underrättats om avgiften enligt 1 mom. och
överenskommelse om avgiften har träffats
skriftligen eller elektroniskt med konsumenten på ett sådant sätt att konsumenten kan
bevara och återskapa avtalet oförändrat.
Kreditförmedlaren ska informera kreditgivaren om avgiftens storlek för att den effektiva räntan ska kunna räknas ut.
Tillsyn
50 §
Påföljder
Kreditgivare och kreditförmedlare som
bryter mot bestämmelserna i detta kapitel får,
om det med hänsyn till konsumentskyddet är
nödvändigt, förbjudas att fortsätta eller upprepa sådant förfarande eller därmed jämförbart förfarande. Bestämmelser om utfärdande
av förbud och förstärkande av förbudet med
vite ingår i 2 och 3 kap.
51 §
Tillsynsmyndigheter
Tillsynen över att kapitlet följs utövas av
konsumentombudsmannen, konsumentverket
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och underlydande regionförvaltningsverk såPå avtal som ingåtts innan denna lag trädde
som distriktsförvaltningsmyndigheter och i kraft tillämpas de bestämmelser som gällde
även av Finansinspektionen när kreditgivaren vid ikraftträdandet.
ska kontrolleras av Finansinspektionen.
På avtal som ingåtts innan denna lag trädde
Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta på i kraft tillämpas dock 13 § 1 mom. och
lämpligt sätt. Vid tillsynen över att 15 § iakt- 2 mom. 4 punkten, 14 § 2 mom., 24 § och
tas ger Kommunikationsverket på begäran 24 §.
tillsynsmyndigheten ett utlåtande om huruviPå avtal om engångskrediter som ingåtts
da den metod för elektronisk identitetskont- innan denna lag trädde i kraft tillämpas desroll som kreditgivaren använder uppfyller sutom 22 §.
kraven i 8 § i lagen om stark autentisering
På avtal om fortlöpande krediter som inoch elektroniska signaturer.
gåtts innan denna lag trädde i kraft tillämpas
Kreditgivaren och kreditförmedlaren är dessutom 30—32 §, 46 § och 47 § 1 mom.
skyldiga att till tillsynsmyndigheterna över- till den del momentet gäller regelbundna unlämna de handlingar som gäller konsument- derrättelser till konsumenten i varaktig form,
krediter och som behövs för övervakningen.
2 mom. samt 3 mom. till den del momentet
———
gäller regelbundna underrättelser till konsuDenna
lag
träder
i
kraft
den menten i varaktig form och underrättelser om
20 .
att kreditgränsen har överskridits.
—————

2.
Lag
om registrering av vissa kreditgivare

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs:
1§
Tillämpningsområde
Lagen gäller näringsidkare som ger konsumentkrediter som omfattas av tillämpningsområdet för 7 kap. i konsumentskyddslagen
(38/1978).
Lagen gäller inte
1) näringsidkare som kontrolleras av Finansinspektionen med stöd av 4 § i lagen om
Finansinspektionen (878/2008),

2) näringsidkare som beviljar konsumentkrediter endast för finansiering av köp av
konsumtionsnyttigheter som de själva säljer,
3) staten, kommunerna eller andra offentliga samfund.
2§
Rätten att bevilja konsumentkrediter
Andra näringsidkare än de som avses i 1 §
2 mom. får bevilja konsumentkrediter endast
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om de är registrerade som kreditgivare enligt
denna lag.
3§
Register över kreditgivare och registeranmälan
Regionförvaltningsverket i Södra Finland
för ett register över kreditgivare (kreditgivarregister).
Den som har för avsikt att tillhandahålla
konsumentkrediter ska för anteckning i registret göra en anmälan till regionförvaltningsverket. Om innehållet i registeranmälan bestäms genom en förordning av justitieministeriet.
4§
Förutsättningar för registrering
Regionförvaltningsverket ska registrera den
som gör en registeranmälan som kreditgivare, om anmälaren
1) har rätt att utöva näring i Finland,
2) inte har försatts i konkurs och, om anmälaren är fysisk person är myndig med
handlingsbehörighet som inte har begränsats,
3) är tillförlitlig,
4) har sådan kännedom om kreditverksamhet som är nödvändig med beaktande av
verksamhetens art och omfattning.
Regionförvaltningsverket får vägra registrering, om det med beaktande av omständigheterna är uppenbart att den som gjort
anmälan har för avsikt att tillhandahålla konsumentkrediter som ombud för någon annan.

sammanslutning eller stiftelse som tillhandahåller konsumentkrediter eller att vara medlem eller suppleant i ett sådant organs styrelse, verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör eller på annat sätt medlem av högsta ledningen i ett
sådant organ, eller om han eller hon annars
genom sin tidigare verksamhet har visat sig
uppenbart olämplig för en sådan uppgift.
Om den som gör anmälan är en juridisk
person gäller tillförlitlighetskravet verkställande direktören och hans eller hennes
ställföreträdare, medlemmar och suppleanter
i styrelsen, förvaltningsrådet och jämförbara
organ, ansvariga bolagsmän och andra som
hör till den högsta ledningen och den som direkt eller indirekt innehar minst en tiondedel
av aktierna i ett aktiebolag eller den rösträtt
som aktierna medför eller motsvarande
ägande- eller bestämmanderätt i en annan
sammanslutning.
6§
Kännedom om kreditverksamhet
Om den som gör anmälan är en juridisk
person gäller kravet i 4 § 1 mom. 4 punkten
om kännedom om kreditverksamhet verkställande direktören, styrelsemedlemmarna och
andra personer som hör till den högsta ledningen. Om den som gör anmälan också
bedriver annan affärsverksamhet än tillhandahållande av konsumentkrediter, avses dock
med personer i den högsta ledningen personer som faktiskt svarar för kreditverksamheten.

5§
Tillförlitlighet

7§

Den som gör anmälan anses inte tillförlitlig
i den mening som avses i 4 § 1 mom. 3 punkten om han eller hon genom en lagakraftvunnen dom har dömts till fängelsestraff under
de fem senaste åren eller till bötesstraff under
de tre senaste åren för ett brott som kan anses
visa att personen i fråga är uppenbart
olämplig för att tillhandahålla konsumentkrediter eller för att grunda eller äga en

Uppgifter som ska föras in i registret över
kreditgivare och anmälan om ändringar
I registret över kreditgivare antecknas:
1) en enskild näringsidkares fullständiga
namn och personbeteckning eller, om sådan
saknas, födelsetid samt firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och be-
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söksadress till samtliga verksamhetsställen
med kreditverksamhet,
2) en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan motsvarande beteckning och besöksadress till samtliga verksamhetsställen
med kreditverksamhet,
3) fullständigt namn och personbeteckning
eller, om sådanasaknas, födelsetid för de personer där tillförlitligheten kontrollerats i
samband med handläggningen av registeranmälan,
4) registerbeteckning och datum för registreringen,
5) varningar samt sådana uppmaningar och
förbud som har förstärkts med vite och som
har meddelats kreditgivaren med stöd av 11 §
2 mom.,
6) skälet till strykning ur registret samt tidpunkten då detta har skett.
I registret antecknas också uppgifter om
dem som har meddelats ett förbud enligt 11 §
1 mom. att tillhandahålla konsumtionskrediter utan registrering. Dessa uppgifter och
uppgifter om sanktionerna enligt 1 mom.
4 punkten ska strykas ur registret fem år efter
utgången av det år då förbudet eller annan
sanktion påfördes.
Kreditgivaren ska utan dröjsmål anmäla
ändringar i de införda uppgifterna till regionförvaltningsverket. När verksamheten upphör
ska kreditgivaren anmäla även detta till regionförvaltningsverket.

9§
Ledningens skyldigheter
Kreditgivaren eller, om kreditgivaren är en
juridisk person, styrelsen, verkställande direktören eller andra personer i den högsta
ledningen ska se till att verksamheten följer
god kreditgivningssed och att verksamheten
också i övrigt bedrivs i enlighet med lag.
Dessutom ska de se till att de personer som
deltar i verksamheten har tillräcklig yrkeskompetens för uppgiften.
10 §
Tillsyn och tillsynsmyndighetens rätt att få
uppgifter
Södra Finlands regionförvaltningsverk
övervakar att denna lag följs.
Trots sekretessbestämmelserna ska en
kreditgivare på begäran ge regionförvaltningsverket de handlingar och uppgifter som
behövs för övervakningen.
Regionförvaltningsverket har rätt att ur det
bötesregister som avses i 46 § i lagen om
verkställighet av böter (672/2002) få de
uppgifter som är nödvändiga för att utreda
tillförlitligheten i fråga om en person som
avses i 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 2 mom.
Om rätten att få uppgifter ur straffregistret
bestäms särskilt.

8§
11 §
Utlämnande av uppgifter
Tvångsmedel
Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet (621/1999) får personuppgifter lämnas ut ur registret i form av utskrifter, göras
tillgängliga i ett datanät eller lämnas ut på
annat sätt i elektronisk form. Personbeteckningar får dock lämnas ut med stöd av denna
lag endast om uppgiften lämnas i form av utskrift eller i teknisk lagringsform och mottagaren har rätt enligt 13 § i personuppgiftslagen (523/1999) eller med stöd av någon annan lag att hantera personbeteckningen.

Regionförvaltningsverket ska förbjuda tillhandahållande av konsumentkrediter som
sker utan registrering i strid med denna lag.
Om det finns särskilda skäl till detta, får förbudet också meddelas så att det gäller en anställd hos en kreditgivare eller någon annan
som agerar för en sådan rörelses räkning.
Om en kreditgivare försummar en skyldighet som följer av 7 § 3 mom. eller 10 §
2 mom., får regionförvaltningsverket uppmana kreditgivaren att uppfylla sin skyl-

179

dighet inom utsatt tid. Om styrelsen eller andra personer som avses i 9 § försummar en
skyldighet som anges i 9 §, får regionförvaltningsmyndigheten ge kreditgivaren en varning. Om försummelserna är allvarliga eller
om de upprepas trots uppmaning eller varning, får regionförvaltningsverket förbjuda
kreditgivarens verksamhet helt eller delvis
för viss tid, dock för längst sex månader.
Regionförvaltningsmyndigheter får förelägga vite för att förstärka ett förbud eller en
uppmaning som avses i denna paragraf. Ett
förbud som avses i 1 mom. ska dock förstärkas med vite, om inte detta av något särskilt skäl är onödigt. Om vite gäller i övrigt
vad som bestäms i viteslagen (1113/1990).

13 §
Straffbestämmelser
Den som uppsåtligen utan registrering tillhandahåller konsumentkrediter ska, om inte
strängare straff för gärningen bestäms någon
annanstans i lag, för kreditgivarbrott dömas
till böter eller fängelse i högst sex månader.
Den som bryter mot ett förbud eller en
uppmaning som har meddelats med stöd av
11 § och förstärkts med vite får inte dömas
till straff för samma gärning.
14 §
Sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket

12 §
Strykning ur registret
Regionförvaltningsverket ska stryka en
kreditgivare ur registret om
1) kreditgivaren har upphört med sin verksamhet,
2) förutsättningarna för registrering enligt i
4 § 1 mom. 1—3 punkten inte längre uppfylls,
3) kreditgivaren tillhandahåller konsumentkrediter som ombud för någon annan,
4) kreditgivaren inte längre har någon styrelse eller annan högsta ledning som uppfyller förutsättningarna för registrering i 4 §
1 mom. 4 punkten och kreditgivaren inte
inom den tidsfrist som regionförvaltningsverket har angett i sin uppmaning har anmält
en ny ledning som uppfyller kraven, eller om
5) det i kreditgivarens eller dess högsta
lednings verksamhet förekommer allvarliga
eller upprepade försummelser och kreditgivaren redan tidigare har meddelats ett verksamhetsförbud för viss tid.
I samband med strykningen ur registret får
regionförvaltningsverket utfärda bestämmelser om hur verksamheten ska avslutas.

Om sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket gäller vad som bestäms i
förvaltningsprocesslagen (586/1996).
Ett i denna lag avsett beslut om strykning
ur registret och om verksamhetsförbud för
viss tid ska iakttas även om ändring har
sökts, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat.
15 §
Ikraftträdande
Denna
lag
träder
i
kraft
den
20 .
En registeranmälan får tas upp till behandling innan denna lag träder i kraft och den
som har gjort anmälan får införas i kreditgivarregistret när denna lag träder i kraft.
16 §
Övergångsbestämmelser
Den som när denna lag träder i kraft utövar
verksamhet som enligt denna lag förutsätter
registrering får fortsätta med sin verksamhet
till dess beslut om införande i registret har
fattats, om den registeranmälan som avses i
3 § 2 mom. görs inom sex månader från ikraftträdandet.

—————
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3.
Lag
om ändring av lagen om pantlåneinrättningar

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i lagen av den 18 december 1992 om pantlåneinrättningar (1353/1992) 14 a, 18 och
19 §, sådana de lyder i lag 769/1997, samt
fogas till lagen nya 3 a, 14 b och 15 a § som följer:
3a§
Avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i denna lag till nackdel för låntagaren
är utan verkan.
14 a §
I reklam för lån ska den effektiva räntan
anges, om låneräntan, någon annan sifferuppgift som beskriver lånekostnaden eller
någon annan information om villkoren i låneavtalet framgår av reklamen. Dessutom ska
följande information framgå av reklamen:
1) låneräntan och övriga kostnader för lånet
och pantsättningen,
2) lånebeloppet,
3) låneavtalets löptid,
4) lånebeloppet och lånekostnaderna sammanlagt.
Den effektiva räntan och övrig information
enligt 1 mom. ska motsvara de lånevillkor
som pantlåneinrättningen vanligen erbjuder.
Närmare bestämmelser om hur den effektiva
räntan ska beräknas och om de antaganden
som ska användas för detta utfärdas genom
förordning av justitieministeriet.
14 b §
Pantlåneinrättningen ska handla ansvarsfullt vid kreditgivningen. Det förutsätts särskilt att inrättningen inte marknadsför ett lån
så att marknadsföringen tydligt bidrar till att
försämra låntagarens förmåga att noggrant
överväga krediten,
15 a §
Pantlåneinrättningen ska ge den som ansöker om lån följande uppgifter innan låneavtalet ingås:

1) lånebeloppet,
2) låneräntan och övriga kostnader för lånet
och pantsättningen,
3) dagen när lånet förfaller,
4) övriga lånevillkor,
5) rätten enligt 19 § att återbetala lånet i
förtid och hur en eventuell ersättning fastställs,
6) den effektiva räntan.
På begäran av den som ansöker om lån ska
pantlåneinrättningen
lämna
uppgifterna
skriftligen eller i annan varaktig form.
18 §
En pantlåneinrättning har rätt att för beviljade lån utöver ränta uppbära ersättningar
som motsvarar kostnaderna för långivningen
och pantsättningen. Den på pantkvittot antecknade räntan och beloppet av de ersättningar som motsvarar de övriga lånekostnaderna
får inte under lånetiden ändras till låntagarens nackdel.
En pantlåneinrättning får inte på förhand
uppbära ränta eller någon annan ersättning
för lånekostnader.
19 §
Lånetiden skall vara högst ett år.
Innehavaren av pantkvittot har rätt att lösa
ut panten innan lånet förfaller genom att betala lånekapitalet samt räntan och andra överenskomna lånekostnader för den tid som
hänför sig till den kredittid som låntagaren
utnyttjat. Varje påbörjad månad efter lånetidens begynnelsedag räknas som en hel månad.
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Ett lån får förnyas. Ett nytt pantkvitto eller
ett annat skriftligt avtal ska upprättas mellan
pantlåneinrättningen och innehavaren av
pantkvittot.

———
Denna
lag
träder
i
kraft
den
20 .
På avtal som ingåtts innan denna trädde i
kraft tillämpas de bestämmelser som gällde
vid ikraftträdandet.
—————

4.
Lag
om ändring av lagen om avbetalningsköp

I enlighet med riksdagens beslut
upphävs i lagen av den 18 februari 1966 om avbetalningsköp (91/1966) 2 § 3 mom., 3 §
4 mom., 5 § 4 mom. och 8 § 2 mom., sådana de lyder i lag 386/1986,
ändras 1 a, 4, 9 och 10 §, av dem 1 a § 1 och 2 mom. sådana de lyder i lag 893/1972, 1 a §
3 mom., 4 § 1 mom., 9 § 2 mom. och 10 § i nämnda lag 386/1986, 9 § 1 mom. i lag
86/1993 och 9 § 3 mom. i lag 687/2003, samt
fogas till lagen en ny 1 b § som följer:
1a§
Lagen gäller inte avbetalningsköp där säljaren är en näringsidkare och köparen en konsument.
1b§
Vid avbetalningsköp ska ett daterat
skriftligt avtal upprättas om köpet på en särskild blankett som ska undertecknas av säljaren eller av en företrädare för säljaren samt
av köparen. Avtalet ska upprättas i två exemplar, ett för köparen och ett för säljaren. I avtalet ska även godsets kontantpris anges
utöver övriga köpevillkor.
Om inget annat följer av bestämmelserna i
denna lag om försummelse av köparens betalningsskyldighet har säljaren vid avbetalningsköp inte rätt att kräva särskild betalning
av ränta, gottgörelse eller ersättning av köparen, om inte eurobeloppet och grunden för

sådan betalning är angivna i avtalet enligt
1 mom.
4§
Om det vid uppgörelsen har konstaterats att
godsets värde överstiger det belopp som
enligt 3 § ska räknas säljaren till godo, har
säljaren rätt att återfå godset endast om säljaren betalar överskottet till köparen eller, om
värderingen av godset har gjorts av en utmätningsman, deponerar överskottet hos
denne.
Är godsets värde mindre än det belopp som
ska räknas säljaren till godo har säljaren inte
rätt att utöver godset utkräva mer än skillnaden mellan dessa.
9§
Om avtalet har ingåtts i enlighet med 1 b §
1 mom. får säljaren för att återfå godset ansöka om handräckning hos utmätningsman-

182

nen på den ort där köparen bor eller godset sätt som anges i 2 § 1 mom. eller om köparen
finns.
på annat sätt har åsidosatt en förpliktelse vars
Ansökan om handräckning ska göras uppfyllande är av väsentlig betydelse för sälskriftligen. I den ska uppges hur stor del av jaren.
avbetalningspriset som är obetald samt, om
Handräckning får dock inte ges om kösäljaren gör anspråk på ränta, gottgörelse för paren gör troligt att han eller hon på grund av
försäkringspremie eller ersättning som avses avtalsstridig prestation av säljaren har rätt att
i 3 § 2 mom. 5 punkten, hur stort belopp an- hålla köpeskillingen inne.
språket gäller. Till ansökan ska fogas avtalet
i original tillsammans med en styrkt kopia.
I fråga om handräckning av utmätningsmannen gäller i tillämpliga delar vad som
———
bestäms om meddelande om anhängighet
Denna
lag
träder
i
kraft
den
samt förhandsmeddelande och kallelse i 20 .
3 kap. 33 och 34 § i utsökningsbalken
På avtal som ingåtts innan denna trädde i
(705/2007).
kraft tillämpas de bestämmelser som gällde
10 §
vid ikraftträdandet.
Handräckning får ges endast om det är uppenbart att betalningen har fördröjts på det
—————

5.
Lag
om ändring av 30 kap. 3 § i strafflagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i strafflagen av den 19 december 1889 (39/1889) 30 kap. 3 §, sådan den lyder i lag
515/1999, som följer:
30 kap.
Om näringsbrott
3§
Konsumentkreditbrott

dran som grundar sig på konsumentkredit, i
strid med förbudet i 7 kap. 18 § i konsumentskyddslagen (38/1978), tar emot en växelförbindelse eller annan förbindelse eller för indrivning av en konsumentfordran använder
tratta, ska för konsumentkreditbrott dömas
till böter eller fängelse i högst ett år.

Den som i näringsverksamhet av en konsument eller av någon som lever i gemenDenna
samt hushåll med konsumenten för en for- 20 .
—————

lag

———
träder
i

kraft

den

183

6.
Lag
om ändring av 29 § i kreditupplysningslagen

I enlighet med riksdagens beslut
ändras i kreditupplysningslagen av den 11 maj 2007 (527/2007) 29 § som följer:
29 §
Information till registrerade

används samt om det register som anlitas.
Om ansökan om kredit förkastas eller om ett
annat för den registrerade negativt beslut har
fattas i de fall som avses i 19 § 2 mom. 4—
6 punkten utifrån personkreditupplysningar
som erhållits ur registret, ska den som inbegärt uppgifterna dessutom genast efter beslutet underrätta den registrerade om användningen av kreditupplysningarna samt om
det register som uppgifterna har hämtats ur.
Information behöver inte ges när det är fråga
om att förvärva uppgifter om företagskopplingar eller om ett företags ansvarspersoner
i syfte att bedöma ett företags förmåga att
sköta sina åtaganden.

En fysisk person om vilken en första anteckning görs i ett kreditupplysningsregister
skall informeras om detta och om registrerades rätt att yrka rättelse samt om vilken
betydelse betalningen av en fordran har för
anteckningarna i kreditupplysningsregistret.
Sådan information behöver dock inte ges när
det är fråga om registrering av uppgifter om
företagskopplingar.
Den som förvärvar personkreditupplysningar om en registrerad för att använda dem vid
beviljande av kredit eller i sådant syfte som
anges i 19 § 2 mom. 4—6 punkten, ska se till
att den registrerade på förhand kan få inforDenna
mation om att personkreditupplysningarna 20 .
—————

lag

———
träder
i

kraft

den
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7.
Lag
om ändring av 10 kap. 2 § i handelsbalken

I enlighet med riksdagens beslut
fogas till 10 kap. 2 § i handelsbalken, sådan den lyder i lag 687/1988 och 127/2004, ett nytt
4 mom., varvid det nuvarande 4 mom. blir 5 mom., som följer:
10 kap.

tresse beaktas.
——————————————

Om pant
2§
——————————————
Denna
När pant säljs ska också pantägarens in- 20 .
—————
Helsingfors den

lag

———
träder
i

kraft

den

20

Republikens President

TARJA HALONEN

Justitieminister Tuija Brax
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Förordningsutkast

Justitieministeriets förordning
om information som ska lämnas innan kreditavtal ingås och om information som ska finnas i
ett kreditavtal

I enlighet med justitieministeriets beslut föreskrivs med stöd av 7 kap. 8 § 2 mom., 9 §, 17 §
3 mom., 38 § 3 mom., 39 § och 42 § 3 mom. i konsumentskyddslagen av den 20 januari
1978 (38/1978), sådana de lyder i lag xxx/20xx:
1§
Information som ska lämnas innan ett kreditavtal ingås
Kreditgivare och kreditförmedlare, med undantag av de säljare eller tjänsteleverantörer
som vid sidan av sin huvudsyssla även förmedlar krediter, ska i god tid innan ett kreditavtal ingås ge konsumenten den information
som avses i punkterna 1—4 i förordningens
bilaga 1 på blanketten ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation”. Vid
distansförsäljning av krediter ska även den
information som avses i bilagans 5 punkt
lämnas för att uppfylla kravet på information
i 6 a kap. 6—9 § i konsumentskyddslagen
(38/1978). Eventuell övrig information till
konsumenten ska lämnas i en särskild handling.
2§
Förhandsinformation vid telefonförsäljning
Vid telefonförsäljning ska kreditgivare och
kreditförmedlare, med undantag av de säljare
eller tjänsteleverantörer som vid sidan av sin
huvudsyssla även förmedlar krediter, ge konsumenten åtminstone följande information
för att informationskravet i 6 a kap. 10 §
2 mom. 2 punkten i konsumentskyddslagen
ska uppfyllas:
1) kreditbeloppet eller kreditgränsen och de
villkor som gäller för att konsumenten ska få
lyfta krediten,
2) kreditavtalets löptid,

3) nyttigheten och dess kontantpris när det
är fråga om en kredit som marknadsförs för
finansiering av köp av en bestämd nyttighet,
4) räntan, grunderna för räntesättningen
och övriga villkor som gäller räntan,
5) den effektiva räntan och den totala
kreditkostnaden med hjälp av ett representativt exempel,
6) avbetalningarnas storlek, antal och periodicitet.
3§
Information som ska lämnas innan kreditavtal om krediter som är knutna till brukskonton och avtal om betalningsarrangemang
ingås
När det är fråga om krediter som är knutna
till brukskonton och där kredittiden enligt avtalsvillkoren är högst tre månader eller där
krediten ska återbetalas på uppmaning, ska
kreditgivarna och kreditförmedlarna, med
undantag av de säljare eller tjänsteleverantörer som vid sidan av sin huvudsyssla
även förmedlar krediter, i god tid innan ett
kreditavtal ingås ge konsumenten den information som avses i punkterna 1—4 i förordningens bilaga 2.
Om det är fråga om avtal om betalningsarrangemang till följd av konsumentens betalningssvårigheter där avtalsvillkoren inte är
oförmånligare för konsumenten än det ursprungliga kreditavtalet, ska kreditgivarna
och kreditförmedlarna, med undantag av de
säljare eller tjänsteleverantörer som vid sidan
av sin huvudsyssla även förmedlar krediter, i
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god tid innan avtalet om betalningsarrangemang ingås ge konsumenten den information
som avses i punkterna 1—5 i förordningens
bilaga 2, med undantag av kreditgivarens
eventuella rätt enligt punkt 2 att när som
helst kräva att hela krediten ska återbetalas.
Vid distansförsäljning av krediter ska även
informationen i punkt 6 i bilaga 2 lämnas till
konsumenten för att uppfylla informationskravet i 6 a kap. 6—9 § i konsumentskyddslagen.
Den information som avses i 1—3 mom.
får lämnas på blanketten ”Europeisk konsumentkreditinformation” i bilaga 2.
4§
Lämnande av förhandsinformation per telefon om vissa typer av kredit
Om en konsument i telefon begär att
omedelbart få tillgång till en kredit som är
knuten till ett brukskonto och som enligt avtalsvillkoren har en kredittid på högst tre månader eller där krediten ska betalas tillbaka
på uppmaning, ska konsumenten få åtminstone följande uppgifter för att kravet i
6 a kap. 10 § 2 mom. 2 punkten i konsumentskyddslagen ska uppfyllas:
1) det totala kreditbeloppet,
2) räntan, gällande villkor för räntan, referensindex eller referensräntor som gäller den
ursprungliga räntan, de avgifter som är
tillämpliga från det att kreditavtalet ingås
och, i förekommande fall, de villkor som
gäller för ändring av avgifterna,
3) den effektiva räntan med hjälp av representativa exempel som innehåller alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har
beräknats,
4) en upplysning om att kreditgivaren när
som helst kan kräva att hela kreditbeloppet
betalas tillbaka.
Bestämmelserna om förhandsinformation i
1 mom. 1—3 punkten tillämpas också om
kreditgivaren ingår ett sådant betalningsarrangemang med konsumenten där villkoren
inte är oförmånligare för konsumenten än det
ursprungliga kreditavtalet. I sådana fall ska
konsumenten i god tid innan avtalet om betalningsarrangemang ingås också få information om kreditavtalets löptid.

5§
Information som ska finnas i konsumentkreditavtal
Följande information ska finnas i ett konsumentkreditavtal:
1) parternas namn och besöksadresser och
motsvarande uppgifter om en eventuell
kreditförmedlare,
2) typ av kredit,
3) kreditbeloppet eller övre kreditgräns och
de villkor som gäller för att konsumenten ska
få lyfta krediten,
4) kreditavtalets löptid,
5) nyttigheten och dess kontantpris när det
är fråga om en kredit som marknadsförs för
finansiering av köp av en bestämd nyttighet,
6) räntan, grunderna för räntesättningen
och övriga villkor som gäller räntan,
7) den effektiva räntan med hjälp av representativa exempel som innehåller alla de antaganden utifrån vilka denna räntesats har
beräknats,
8) avbetalningarnas storlek, antal och periodicitet,
9) kontoskötselavgift, avgifter för utnyttjande av betalningsmedlet och andra eventuella avgifter till följd av kreditavtalet samt
på vilka villkor dessa avgifter får ändras,
10) eventuella kostnader som konsumenten
måste betala till en notarie vid ingående av
kreditavtalet,
11) om en förutsättning för krediten på
marknadsförda villkor är att konsumenten
ingår ett avtal om en försäkring eller en
kompletterande tjänst, en upplysning om
denna förutsättning och eventuella säkerheter
som kommer att krävas,
12) upplysning om rätten att återbetala
krediten i förtid och om kreditgivarens eventuella rätt till ersättning för detta samt ersättningsgrunderna,
13) dröjsmålsräntan och reglerna för ändring av den samt eventuella andra avgifter
som tas ut vid avtalsbrott,
14) varning om påföljderna vid betalningsförsummelse,
15) upplysning om konsumentens rätt att
på begäran och utan avgift få en amortering-
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stabell när som helst under kreditavtalets löpVid ett kreditavtal där konsumentens betid, om det är fråga om ett kreditavtal som talningar inte omedelbart medför en motsvaingåtts för en bestämd tid och där skuldkapi- rande amortering av det totala kreditbeloppet
talet ska amorteras i delar,
utan används för kapitalbildning under pe16) en förteckning över betalningsperioder rioder och på villkor som anges i kreditavoch betalningsvillkor för räntor och avgifter, talet eller i ett biavtal ska det i avtalsvillkoren
om dessa ska betalas utan amortering av klart och tydligt anges att ett sådant kreditavskuldkapitalet,
tal inte utgör någon garanti för att det totala
17) upplysning om ångerrätten eller om att utnyttjade kreditbeloppet enligt kreditavtalet
ångerrätt inte finns enligt lag,
återbetalas, om inte en sådan garanti ställs.
18) ångerfristen, upplysning om konsumentens skyldighet att återlämna de medel
6§
som han eller hon fått med stöd av kreditavtalet och att betala ränta för den tid som de
Information som ska lämnas i kreditavtal
stått till konsumentens förfogande, det räntesom är knutet till ett brukskonto
belopp som ska betalas per dag och andra
villkor och anvisningar som gäller utI ett kreditavtal som är knutet till ett
nyttjande av ångerrätten,
brukskonto och där kredittiden enligt avtals19) upplysning om återgång av kombinerat villkoren är högst tre månader eller där kredkreditavtal enligt 6 kap. 24 § och 10 kap. iten ska återbetalas på uppmaning ska föl12 § i konsumentskyddslagen i det fall att jande anges:
konsumenten frånträder ett avtal som ingåtts
1) parternas namn och besöksadresser och
vid hemförsäljning eller distansförsäljning motsvarande uppgifter om en eventuell
eller ett köp av tidsandelsbostad,
kreditförmedlare,
20) upplysning om konsumentens rätt en2) typ av kredit,
ligt 7 kap. 39 § i konsumentskyddslagen att
3) kreditgräns och de villkor som gäller för
kräva gottgörelse även av kreditgivaren på att konsumenten ska få lyfta krediten,
grund av avtalsbrott av säljaren eller den som
4) kreditavtalets löptid,
utfört tjänsten, om det är fråga om en nyt5) räntan, grunderna för räntesättningen
tighetsbunden kredit,
och övriga villkor som gäller räntan samt an21) upplysning om parternas rätt att säga dra eventuella avgifter till följd av kreditavupp eller häva kreditavtalet,
talet samt på vilka villkor dessa avgifter får
22) eventuella andra avtalsvillkor,
ändras,
23) upplysning om att konsumenten even6) den effektiva räntan med hjälp av repretuellt har tillgång till rättsskyddsförfaranden sentativa exempel som innehåller alla de anutanför domstol och, om så är fallet, hur kon- taganden utifrån vilka denna räntesats har
sumenten kan använda dem,
beräknats och det sammanlagda belopp som
24) kontaktuppgifter till tillsynsmyn- ska betalas av konsumenten,
digheterna.
7) kreditgivarens eventuella rätt att när som
I avtal om bostadskredit gäller i stället för helst kräva att hela krediten återbetalas,
1 mom. 15 punkten att konsumenten ska in8) ångerfristen och övriga villkor som
formeras om sin rätt att få en amorteringsta- gäller konsumentens ångerrätt.
bell när som helst på begäran, men utan avgift endast en gång om året.
—————
BILAGA 1 (Direktivets bilaga II)
BILAGA 2 (Direktivets bilaga III)
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Arbetsgruppen föreslår en nyskrivning av konsumentskyddslagens 7 kap. om konsumentkrediter och även vissa ändringar av lagen om avbetalningsköp och kreditupplysningslagen. Syftet med ändringarna är att införliva Europaparlamentets och rådets direktiv om konsumentkrediter. Införlivandet måste ske före den 11 juni 2010 och bestämmelserna ska till tillämpas från och med den 11 juni 2010.
Konsumentkreditdirektivet innehåller flera undantag till tillämpningsområdet, medan 7
kap. i gällande konsumentskyddslag i princip är tillämpligt på samtliga krediter som
näringsidkare tillhandahåller för konsumenter. Enligt förslaget ska 7 kap. ha ett brett
tillämpningsområde också i fortsättningen, dvs. kapitlets tillämpningsområde kommer
att vara bredare än direktivets. Till skillnad från direktivet är det meningen att kapitlet
ska vara tillämpligt t.ex. på bostadslån och på krediter på mindre än 200 euro.
För att det ska vara lättare att göra jämförelser ska kreditgivaren ge konsumenten de
viktigaste uppgifterna om krediten på blanketten ”Standardiserad europeisk konsumentkreditinformation” innan kreditavtalet ingås. Det föreslås också ändringar i fråga om
sättet att räkna ut den effektiva räntan samt i fråga om ångerrätten och bestämmelserna
om förtida återbetalning. Dessutom föreslås det att kapitlet ska få bestämmelser om god
kreditgivningssed och om kreditgivarens skyldigheter att bedöma konsumentens kreditvärdighet och lämna information under kreditavtalets löptid.
På grund av utvecklingen på den nationella kreditmarknaden föreslås en ny lag om registrering av vissa kreditgivare enligt vilken konsumentkrediter ska få tillhandahållas endast av sådana kreditgivare som är registrerade i ett kreditgivarregister. Södra Finlands
regionförvaltningsverk föreslås bli den myndighet som sköter registret och tillsynen.
Den nya lagen ska med vissa undantag tillämpas på sådana kreditgivare som tillhandahåller konsumentkrediter och som inte omfattas av Finansinspektionens tillsyn, t.ex.
snabblåneföretag och finansbolag. En registrering ska bl.a. förutsätta att anmälaren är
tillförlitlig och att anmälaren har tillräcklig kännedom om kreditverksamhet. Utöver
säkerställandet av tillförlitlighet och yrkeskompetens försöker man genom lagen underlätta tillsynen och kontakterna till kreditgivarna samt förhindra att kreditverksamheten
används för kriminella ändamål.
Vissa ändringar föreslås också till lagen om pantlåneinrättningar, konsumentskyddslagens 7 kap. i fråga om kravet på återbetalning och handelsbalkens 10 kap. i fråga om
rätten att sälja pant. Dessutom föreslås det att straffstadgandena i 11 kap. i konsumentskyddslagen ska upphävas. Även här är orsaken till regleringen uteslutande nationell
och inte knuten till direktivet.
Meningen är att lagarna ska träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits
och blivit stadfästa. I regel ska ändringarna av de avtalsrättsliga bestämmelserna gälla
endast avtal som ingås efter det att lagarna har trätt i kraft.

(2~~t~ U.t~i~ji~

Kuluttajaviraston/kuluttaja-asiamiehen lausuma työryhmän mietintöön Kulutusluottoja
koskevan lainsäädännön kokonaisuudistuksesta

Mietintö sisältää ehdotuksen pykäläksi luotonantajan oikeudesta
jatkuvaa luottoa. Pykälä on uusi

lakkauttaa kuluttajan oikeus käyttää

silä vastaavaa pykälää ei aikaisemmin ole ollut lainsäädännössä.

Kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies on kuitenkin omassa
toiminnassaan kuluttajansuojalain 3 luvun i §:n nojalla linjannut
sitä, mitä voidaan pitää kohtuullsena perusteena lakkauttaa
jatkuvaa luottoa.

kuluttajan oikeus käyttää

Mietinnön 32 §:n mukaan luottosopimuksen ehdoissa voidaan
määrätä, että luotonantajalla on oikeus sopimuksessa mainitulla
hyvän luotonantotavan mukaisella perusteella lakkauttaa kuluttajan
oikeus käyttää jatkuvaa luottoa. Perustelujen mukaan hyvän

luotonantotavan mukaista olisi lakkauttaa kuluttajan oikeus
luotonkäyttöön maksuhäiriömerkinnän perusteella, jos merkinnän
voidaan kokonaisarvioinnissa katsoa merkitsevän huomattavasti
kohonnutta riskiä maksuvelvoitteiden täyttämättä jäämisestä.

Katson, että luotonantajan oikeus lakkauttaa kuluttajan oikeus
käyttää jatkuvaa luottoa kuten esimerkiksi luottokorttia, voi perustua
vain kuluttajan sopimusrikkomukseen kyseisessä sopimussuhteessa.
Toisessa luottòsuhteessa tai sopimussuhteessa tulleen
maksuhäiriömerkinnän nojalla ei ole hyvän luotonantotavan
mukaista lakkauttaa kuluttajan oikeutta käyttää sellaiseen
sopimukseen perustuvaa jatkuvaa luottoa, jota kuluttaja on hoitanut
ehtojen mukaisesti.

Luotonantaja voi riittävästi turvata asemansa luottotappioita vastaan
sopimus maksuviivästyksen

käyttämällä oikeuttaan eräännyttää luotto

nojalla 33 §:n mukaisten edellytysten täyttyessä. Katson, että
kuluttaja joutuu kohtuuttomaan tilanteeseen, jos mahdollsuus
tasoittaa oman talouden tuloja

ja menoja

jo sovitun luoton kautta

äkilisesti lakkaa ilman kuluttajan sopimusrikkomusta.
Luotonantajalle annettava oikeus lakkauttaa kuluttajan oikeus
käyttää jatkuvaa luottoa sopimussuhteeseen liittymättömän
maksuhäiriömerkinnän nojalla on ristiriidassa muualla
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lainsäädännössä esiintyvän pyrkimyksen kanssa estää
maksuvaikeuksiinjoutuneiden kuluttajien syrjäytymistä. Monia
välttämättömyyspalveluita koskee säännös, jonka mukaan kuluttajan
oikeutta käyttää palvelua voidaan rajoittaa vain, jos
sopimusrikkomuskoskee kyseistä sopimussuhdetta. Esimerkiksi

viestintämarkkinalain 6 L §:n mukaan teleyrityksen oikeus vaatia
kuluttajalta vakuutta ennakoitavissa olevan maksukyvyttömyyden
perusteella rajoittuu vain sopimusta edeltävään aikaan.

Sopimussuhteen voimassaoloaikana valmutta ei voida vaatia.

Työryhmän mietintö on 32 §:n perusteluiden osalta ristiriidassa
myös tulevien luottotietolain (HE 93/2009 vp) muutosten
tavoitteiden kanssa. Luottotietolain uudistuksella pyritään siihen, että
tieto kuluttajan maksukykyyn todella vaikuttavista seikoista on
luotonantajan käytössä ja että luottotietotoiminnalla ei samalla
tarpeettomasti vaikeuteta kuluttajien mahdollsuuksia normaaliin
elämään. Muutos parantaa luotonantajien mahdollsuutta arvioida
kuluttajan maksukykyä luotto

sopimusta solmittaessa, kun tieto

pitkäkestoisesta toistuvaistulon ulosmittauksesta voidaan jatkossa
merkitä luottotietorekisteriin. Luottotietolain muutoksen vaikutukset
huomioon ottaen ei ole tarpeellista entisestään pienentää
luotonantoon tavanomaisesti sisältyvää luottotappiOfiskiä nyt

ehdotetulla tavalla, joka asettaa luottosopimusta noudattaneen
kuluttajan kohtuuttomaan asemaan.

Helsingissä 22. i 0.2009
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Sarjan aiemmat julkaisut vuonna 2009

1. Seksuaalirikollisten hoito
2. Luottotietolain muuttaminen
3. Tiedoksianto oikeudenkäynnissä
4. Todisteiden luovuttaminen EU:n jäsenvaltioiden välillä
5. Tuomioistuinharjoittelu
6. Eurojustin vahvistaminen
7. Riidattomien velkomusasioiden käsittelyn kehittäminen
8. Eläinsuojelurikosten seuraamuksien tehostaminen
9. Ehdotus julkisten hankintojen oikeussuojakeinojen muuttamisesta. Työryhmän välimietintö
10. Vakuutusoikeuden kehittämishanke
11. Pahoinpitelyrikos läheissuhteissa ja työpaikalla
13. Eräiden käräjäoikeuksien asiallinen toimivalta

