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Myös muita kuluttajaluottoja koskeviin kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiin ehdotetaan eräitä muutoksia, jotka perustuvat 
direktiivin säännöksiin. Uudet säännökset muun muassa kytkykaupan kiellosta olisivat soveltamisalaltaan laajempia kuin direktiivin 
säännökset koskien kaikkia kuluttajaluottoja. Lisäksi tulkintaepäselvyyksien poistamiseksi koron muuttamista koskevaa säännöstä 
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I betänkandet föreslås det att det stiftas nya lagar om förmedlare av konsumentkrediter i anslutning till bostäder och om vissa 
kreditgivare och kreditförmedlare samt om ändring av konsumentskyddslagen (38/1978). Dessutom föreslås vissa ändringar i 
kreditinstitutslagen (610/2014), lagen om Finansinspektionen (878/2008) och lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 
(879/2008). De föreslagna reformerna syftar huvudsakligen till att genomföra Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/ЕU 
om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet.  
  
I konsumentskyddslagen tas det in ett nytt 7 a kap. som gäller konsumentkrediter i anslutning till bostäder. I fortsättningen ska 
samma bestämmelser i konsumentskyddslagens 7 kap. inte längre gälla alla krediter som näringsidkare lämnar konsumenter. För 
att göra det lättare för konsumenterna att jämföra erbjudanden ska enligt förslaget kreditgivaren, innan ett bostadskreditavtal 
ingås, ge konsumenten den viktigaste informationen om krediten på en standardiserad blankett. Dessutom ska det i kapitlet ingå 
nya bestämmelser i anslutning till såväl bostadskrediter som konsumentkrediter med en bostad som säkerhet. Bestämmelserna 
gäller anbud om kredit, värdering av egendom som godtas som säkerhet, utövande av ångerrätt, krediter i utländsk valuta och 
rådgivningstjänster.  
  
Det föreslås vissa på direktivet baserade ändringar också i andra bestämmelser om konsumentkrediter i 7 kap. konsumentskydds-
lagen. De nya bestämmelserna om bl.a. förbud mot bindningsförfarande har ett bredare tillämpningsområde än direktivets be-
stämmelser och gäller samtliga konsumentkrediter. För att undanröja tolkningsoklarheter föreslås det dessutom att bestämmelsen 
om ändringar av ränta ska ses över så att det i avtalsvillkoren för en konsumentkredit kan avtalas att räntan på krediten kan 
förändras endast i enlighet med ändringarna av den referensränta som specificerats i avtalet.   
  
Den mest betydande reformen i anslutning till genomförandet av direktivet, utöver den föreslagna översynen av konsumentskydd-
slagen, gäller kreditförmedlare som förmedlar konsumentkrediter i anslutning till bostäder. Det föreslås att förmedlingen av sådana 
krediter ska vara en näring som förutsätter registrering. Förutsättningar för registrering ska bl.a. vara att den som gör anmälan är 
tillförlitlig, har tillräcklig kännedom om kreditverksamhet och har en ansvarsförsäkring för ersättande av skador som förorsakas av 
verksamheten. Finansinspektionen föreslås vara register- och tillsynsmyndighet.   
  
De föreslagna bestämmelserna om lån mellan privatpersoner är nationella och bygger inte på direktivet. Med lån mellan privatper-
soner avses i betänkandet sådana krediter som näringsidkare förmedlar till konsumenter och som lämnas av någon annan än en 
yrkesmässig kreditgivare. Förmedling av sådana krediter ska framöver förutsätta registrering i det register över kreditgivare och 
förmedlare av lån mellan privatpersoner som förs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland. Avsikten är att förmedlare av lån 
mellan privatpersoner i stor utsträckning ska omfattas av samma registreringskrav avseende kännedom om kreditverksamhet och 
tillförlitlighet som för närvarande gäller i fråga om dem som lämnar konsumentkrediter. Dessutom ska den som förmedlar lån 
mellan privatpersoner se till att bestämmelserna om konsumentkrediter i konsumentskyddslagen iakttas i kreditförhållandet.  
 
 











11 

SISÄLLYS 

ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ .................................................................................................. 13 

YLEISPERUSTELUT .................................................................................................................................. 15 

1  Johdanto.......................................................................................................................................... 15 

2  Direktiivi kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ......... 17 
2.1  Yleistä.............................................................................................................................................. 17 
2.2  Direktiivin sisältö .............................................................................................................................. 17 

3  Nykytila ............................................................................................................................................ 29 
3.1  Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö ...................................................................................................... 29 

3.1.1  Asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot ................................................................. 29 
3.1.2  Vertaislainat ................................................................................................................. 35 

3.2  Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden lainsäädäntö ....................................................................... 36 
3.2.1  Koron ja maksujen muuttamista koskeva sääntely muissa Pohjoismaissa .................. 36 
3.2.2  Vertaislainat ................................................................................................................. 38 

3.3  Viranomaisohjeet ja itsesääntely ..................................................................................................... 38 

4  Nykytilan arviointi ............................................................................................................................ 40 
4.1  Yleistä.............................................................................................................................................. 40 
4.2  Direktiivistä johtuvat muutostarpeet ................................................................................................. 40 
4.3  Kansalliset muutostarpeet ............................................................................................................... 40 

5  Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset ................................................................................... 42 
5.1  Yleistä.............................................................................................................................................. 42 
5.2  Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät ehdotukset ............................................................................. 42 
5.3  Muut ehdotukset .............................................................................................................................. 51 
5.4  Direktiivin säännökset, jotka eivät edellytä muutoksia lainsäädäntöön ........................................... 53 

6  Esityksen vaikutukset ...................................................................................................................... 57 
6.1  Valtiontaloudelliset vaikutukset ja vaikutukset viranomaisten toimintaan ........................................ 57 
6.2  Vaikutukset kuluttajien, luotonantajien ja eräiden luotonvälittäjien asemaan .................................. 57 

7  Asian valmistelu .............................................................................................................................. 60 

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT ...................................................................................................... 61 

8  Lakiehdotusten perustelut ............................................................................................................... 61 
8.1  Laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä ...................................................... 61 
8.2  Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä ....................................................... 75 
8.3  Kuluttajansuojalaki .......................................................................................................................... 80 

6 a luku  Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyynti ..................................................... 80 
7 luku  Kuluttajaluotot .............................................................................................................. 81 
7 a luku  Asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot ................................................................. 87 

8.4  Laki luottolaitostoiminnasta ........................................................................................................... 104 
15 luku  Menettelytavat asiakasliiketoiminnassa ..................................................................... 104 

8.5  Laki Finanssivalvonnasta .............................................................................................................. 104 
1 luku  Yleiset säännökset ..................................................................................................... 104 
5 luku  Asiakkaansuojan valvonta .......................................................................................... 104 

8.6  Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta ................................................................................... 105 

9  Tarkemmat säännökset ja määräykset .......................................................................................... 106 



12 

10  Voimaantulo .................................................................................................................................. 107 

11  Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys ..................................................................................... 108 

LAKIEHDOTUKSET ................................................................................................................................. 110 

RINNAKKAISTEKSTIT ............................................................................................................................. 144 

SAMMANDRAG ....................................................................................................................................... 160 

LAGFÖRSLAG ......................................................................................................................................... 163 

ERIÄVÄT MIELIPITEET ........................................................................................................................... 198 



13 

Hallituksen esitys eduskunnalle laeiksi 
kuluttajansuojalain muuttamisesta, 

asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä ja 
eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä sekä 

eräiksi niihin liittyviksi laeiksi 

 
 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi uudet lait asunto-omaisuuteen liittyvien kulut-
tajaluottojen välittäjistä ja eräistä luotonantajista ja luotonvälittäjistä sekä muutetta-
vaksi kuluttajansuojalakia. Lisäksi ehdotetaan eräitä muutoksia luottolaitostoiminnas-
ta, Finanssivalvonnasta ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta annettuihin lakeihin. 
Pääosin ehdotetuilla uudistuksilla pantaisiin täytäntöön Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivi kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta koskevista 
luottosopimuksista. 

Esityksen mukaan asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäminen edel-
lyttäisi rekisteröintiä. Tällaisia luottoja olisivat asuntoluotot ja asuntovakuudelliset 
kuluttajaluotot. Rekisteröinnin edellytyksenä olisi muun muassa, että ilmoituksen 
tekijä on luotettava, tällä on riittävä luottotoiminnan tuntemus sekä vastuuvakuutus 
toiminnasta aiheutuvien vahinkojen varalta. Rekisteri- ja valvontaviranomaisena toi-
misi Finanssivalvonta. Uudistukseen liittyen tehtäisiin eräitä teknisluonteisia tarkis-
tuksia lakeihin Finanssivalvonnasta ja Finanssivalvonnan valvontamaksusta. 

Kuluttajansuojalakiin lisättäisiin asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskeva 
uusi luku, minkä johdosta samat säännökset eivät koskisi enää kaikkia kuluttajaluot-
toja kuten nykyisin. Luotonantajan olisi vertailun helpottamiseksi annettava kuluttajal-
le ennen asuntoluottoa koskevan sopimuksen tekemistä keskeiset luottoa koskevat 
tiedot vakiomuotoisella lomakkeella. Kuluttajalla olisi oikeus peruuttaa myös luo-
tonantajan liiketiloissa tehty asuntoluottosopimus, kun nykyisin peruuttamisoikeus 
koskee vain etämyynnissä ja kotimyynnissä tarjottuja asuntoluottoja. Lisäksi luku 
sisältäisi uusia niin asuntoluottoja kuin asuntovakuudellisia kuluttajaluottoja koskevia 
säännöksiä luottotarjouksen tekemisestä, luoton vakuudeksi annettavan omaisuuden 
arvioinnista, valuuttaluotoista ja neuvontapalveluista. 

Myös muita kuluttajaluottoja koskeviin kuluttajansuojalain säännöksiin ehdotetaan 
eräitä muutoksia. Luottotarjouksen ehtona ei esityksen mukaan saisi olla, että kulut-
taja tekee sopimuksen toisesta rahoituspalvelusta, muusta palvelusta tai rahoitusvä-
lineestä luotonantajan tai tämän kanssa yhteistoiminnassa toimivan elinkeinonhar-
joittajan kanssa. Lisäksi lakiin lisättäisiin säännökset kuluttajaluoton myöntämisestä. 
Uudet säännökset perustuvat edellä mainitun direktiivin säännöksiin, mutta niiden 
ehdotetaan koskevan kaikkia kuluttajaluottoja. Teknisluonteisia muutoksia ehdote-
taan myös rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiä koskeviin kuluttajan-
suojalain säännöksiin. Lisäksi tulkintaepäselvyyksien poistamiseksi koron muutta-
mista koskevaa säännöstä tarkistettaisiin siten, että kuluttajaluottosopimuksen eh-
doissa voidaan sopia, että luoton korko voi muuttua vain sopimuksessa yksilöidyn 
viitekoron muutosten mukaisesti.   
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Asuntoluottodirektiivin edellyttämät luotonantajan henkilöstön ammattitaitovaatimuk-
sia koskevat säännökset lisättäisiin lakiin luottolaitostoiminnasta ja lakiin eräiden 
luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä. Viimeksi mainittu laki korvaisi lain 
eräiden luotonantajien rekisteröinnistä.  

Edellä mainittujen ammattitaitovaatimusten lisäksi uutta olisi, että vertaislainojen vä-
littäminen edellyttäisi rekisteröintiä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään 
luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteriin. Vertaislainalla tarkoitetaan elinkeinon-
harjoittajan kuluttajalle välittämää luottoa, jonka myöntää muu kuin ammattimainen 
luotonantaja. Vertaislainojen välittäjän olisi huolehdittava siitä, että luottosuhteessa 
noudatetaan kuluttajansuojalain kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä. Vertaislainoi-
hin liittyvät säännökset ovat kansallisia eivätkä perustu direktiiviin.  

Lait ovat tarkoitetut tulemaan voimaan mahdollisimman pian niiden hyväksymisen ja 
vahvistamisen jälkeen. Muutokset sopimusoikeudellisissa säännöksissä vaikuttaisi-
vat pääsääntöisesti vain lakien voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin. Luoton-
välittäjät, jotka harjoittavat asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä 
annettavan lain mukaan rekisteröintiä edellyttävää toimintaa lain voimaan tullessa, 
saisivat jatkaa toimintaansa Suomessa ilman rekisteröintiä 21 päivään maaliskuuta 
2017. Vertaislainojen välittäjät, jotka harjoittavat eräiden luotonantajien ja luotonvälit-
täjien rekisteröinnistä annettavan lain mukaan rekisteröintiä edellyttävää toimintaa 
lain voimaan tullessa, saisivat jatkaa toimintaansa, kunnes päätös rekisteriin merkit-
semisestä on tehty edellyttäen, että rekisteri-ilmoitus tehdään kuuden kuukauden 
kuluessa lain voimaantulosta. 
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YLEISPERUSTELUT 

 

1 Johdanto 

 

Luotonotto on lisääntynyt merkittävästi viimeisen vuosikymmenen aikana, vaikkakin 
kotitalouksien luottokanta on aivan viime vuosina pienentynyt. Tilastokeskuksen luot-
tokantatilaston mukaan vuoden 2005 lopussa kotitalouksien luottokanta oli noin 
69 miljardia euroa, joista asuntoluottojen ja vapaa-ajan asuntoja varten myönnettyjen 
luottojen osuus oli noin 50 miljardia euroa ja kulutusluottojen ja opintolainojen osuus 
oli hieman yli 11 miljardia euroa. Vuoden 2010 lopussa kotitalouksien luottokanta oli 
jo 104 miljardia euroa, joista asuntoluottojen ja vapaa-ajan asuntoja varten myönnet-
tyjen luottojen osuus oli noin 79 miljardia euroa ja kulutusluottojen ja opintolainojen 
osuus vajaa 15 miljardia euroa. Suomen Pankin tilastojen mukaan kesäkuun lopussa 
2015 kotitalouksilla oli yhteensä Suomessa toimivien luottolaitosten luottoja 
120,3 miljardia euroa, joista asuntoluottoja oli 90,7 miljardia euroa, kulutusluottoja 
13,9 miljardia euroa ja muita lainoja 15,7 miljardia euroa. Lisäksi Tilastokeskuksen 
mukaan muiden rahoituslaitosten kotitalouksille myöntämien luottojen kanta oli 
2 miljardia euroa kesäkuun 2015 lopussa ja näistä luotoista kulutusluottojen osuus 
oli 95 %.  

Kulutusluottolainsäädännön kokonaisuudistusta koskevassa hallituksen esityksessä 
(HE 24/2010 vp, s. 5) todetun mukaisesti myös luottojen tarjonta on viime vuosina 
monipuolistunut. Kuluttajille suunnattuja luottoja myöntävien luottolaitosten, rahoitus-
yhtiöiden, luottokorttiyhtiöiden ja pikaluottoyritysten ohella Suomen markkinoille on 
tullut vertaislainatoimintaa harjoittavia elinkeinonharjoittajia.  

Luotonoton lisäännyttyä ja tarjonnan monipuolistuttua myös yksityishenkilöiden vel-
kaantumisongelmat ovat lisääntyneet. Suomen Asiakastieto Oy:n tilastojen mukaan 
yksityishenkilöihin kohdistuneet tili- ja kertaluottojen sekä rahoitusyhtiösaatavien 
ryhmän velkomustuomiot lisääntyivät vuosina 2011–2013 vajaasta 180 000 tuomios-
ta runsaaseen 245 000:een. Vuonna 2014 vastaava luku oli hieman yli 194 000.  
Tuoreimpien, tammi-kesäkuuta 2015 koskevien tilastojen mukaan yksityishenkilöille 
annettiin yli 82 000 tili- ja kertaluottojen sekä rahoitusyhtiösaatavien ryhmän velko-
mustuomiota, kun vuotta aiemmin vastaava luku oli yli 107 000 kappaletta. Velko-
mustuomioiden määrän väheneminen selittynee pääosin kesäkuussa 2013 voimaan 
tulleella korkokattosääntelyllä.  On kuitenkin huomattava, että vaikka velkomustuo-
mioiden määrä on vähentynyt, tuomioiden taustalla olevien velkojen summat ovat 
kasvaneet vuosina 2014 ja 2015. 

Maksuhäiriöisten yksityishenkilöiden kokonaismäärä oli Suomen Asiakastieto Oy:n 
luottotietorekisterin mukaan maaliskuun lopussa 2015 lähes 369 000, mikä on 
enemmän kuin koskaan aiemmin. Vuodessa maksuhäiriöisten henkilöiden määrä on 
kasvanut 1,9 prosentilla. Vuonna 2010 maksuhäiriöisten henkilöiden kokonaismäärä 
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oli 309 000. On kuitenkin syytä huomata, että maksuhäiriömerkintöjä koskevat tilas-
tot esimerkiksi 1990-luvun lamavuosilta eivät ole täysin vertailukelpoisia nykyisten 
tilastojen kanssa, sillä maksuhäiriömerkintöjen syntyperusteita koskeva luottotieto-
lainsäädäntö on muuttunut. 

Asuntoluotoista kuluttajille aiheutuu vähemmän velkaantumisongelmia kuin muista 
luotoista. Niin sanottujen järjestämättömien saamisten osuus oli kesäkuun lopussa 
2015 Finanssivalvonnan julkaisemien luottolaitosten luotonantoa koskevien tilastojen 
mukaan 1,2 % asuntoluottokannasta, kun se kotitalouksien ottamissa kulutusluotois-
sa oli 3,3 %.  
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2 Direktiivi kuluttajille tarkoitetuista kiinteää asunto-omaisuutta 
koskevista luottosopimuksista 

 

2.1 Yleistä 

Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi 2014/17/ЕU kuluttajille tarkoitetuista 
kiinteää asunto-omaisuutta koskevista luottosopimuksista ja direktiivien 2008/48/EY 
ja 2013/36/EU sekä asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta (jäljempänä 
asuntoluottodirektiivi tai direktiivi) annettiin 4 päivänä helmikuuta 2014.  

Direktiivin tavoitteena on kehittää avoimempia ja tehokkaampia luottomarkkinoita ja 
edistää kiinteää asunto-omaisuutta koskevien luottosopimusten sisämarkkinoiden 
toteutumista. Direktiivi on jatkoa vuonna 2008 annetulle Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiiville 2008/48/EY kulutusluottosopimuksista ja neuvoston direktiivin 
87/102/ETY kumoamisesta (jäljempänä kulutusluottodirektiivi).  

Jäsenvaltioiden lainsäädännössä on todettu olevan merkittäviä eroja sen suhteen, 
millaisia menettelytapoja kiinteää asunto-omaisuutta koskevien luottosopimusten 
tekemiseen sovelletaan. Eroja on myös kiinteää asunto-omaisuutta koskevia luotto-
sopimuksia tarjoavien luotonvälittäjien ja muiden luotonantajien kuin luottolaitosten 
sääntelyssä ja valvonnassa. Tällaisten erojen on katsottu luovan esteitä, jotka rajoit-
tavat rajat ylittävää luottosopimusten kysyntää ja tarjontaa. Asunto- ja kiinnitysluotto-
ja koskevan lainsäädännön yhdenmukaistaminen on nähty tarpeelliseksi vastuutto-
maan luotonantoon ja luotonottoon liittyvien ongelmien ratkaisemiseksi sekä korkea-
tasoisen kuluttajansuojan turvaamiseksi. 

Direktiivi on pääsääntöisesti niin sanottu minimidirektiivi, eli sillä ei estetä jäsenvalti-
oita pitämästä voimassa tai ottamasta käyttöön tiukempia säännöksiä kuluttajien 
suojelemiseksi edellyttäen, että kyseiset säännökset ovat niille unionin oikeuden mu-
kaan kuuluvien velvoitteiden mukaisia. Poikkeuksen muodostavat ennen sopimuk-
sen tekoa annettavien tietojen esittäminen Eurooppalainen standardoitu tietosivu  
-lomakkeen avulla ja todellisen vuosikoron laskeminen, joiden osalta jäsenvaltiot 
eivät saa antaa tai pitää voimassa direktiivistä poikkeavia säännöksiä. 

Jäsenvaltioiden on pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 21 päivänä maaliskuuta 
2016 sekä pääsääntöisesti sovellettava säännöksiä samasta ajankohdasta lukien. 

 

2.2 Direktiivin sisältö 

Soveltamisala ja määritelmät 

Asuntoluottodirektiivi koskee kuluttajille tarkoitettuja luottosopimuksia, joiden vakuu-
tena on kiinnitys kiinteään omaisuuteen tai jäsenvaltiossa yleisesti käytetty muu vas-
taava vakuus, joka kohdistuu kiinteään asunto-omaisuuteen tai kiinteään asunto-
omaisuuteen liittyvään oikeuteen. Direktiiviä sovelletaan myös luottosopimuksiin, 
joiden tarkoituksena on maa-alueen tai olemassa olevan tai suunnitellun rakennuk-
sen omistusoikeuden hankkiminen tai säilyttäminen. (3 artiklan 1 kohta) 
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Direktiivi sisältää useita soveltamisalapoikkeuksia, joista tärkeimpänä voidaan maini-
ta käänteiset asuntolainasopimukset. Soveltamisalasta on suljettu pois myös muun 
muassa luottosopimukset, joissa luotto myönnetään korotta ja ilman muita maksuja 
kuin niitä, jotka kattavat luoton vakuuksista aiheutuvat suorat kulut, ja luottosopimuk-
set, jotka myönnetään tilinylitysmahdollisuutena ja joiden mukaan luotto on makset-
tava takaisin kuukauden kuluessa. (3 artiklan 2 kohta) 

Halutessaan jäsenvaltioilla on mahdollisuus olla soveltamatta mainonnassa ilmoitet-
tavia vakiotietoja koskevaa 11 artiklaa sekä ennen sopimuksen tekoa annettavia 
tietoja koskevaa 14 artiklaa sekä Eurooppalainen standardoitu tietosivu -lomaketta 
koskevaa II liitettä sellaisiin direktiivin soveltamisalaan kuuluviin luottosopimuksiin, 
joilla ei ole tarkoitus hankkia tai säilyttää kiinteään asunto-omaisuuteen liittyvää oi-
keutta edellyttäen, että jäsenvaltio soveltaa niihin vastaavia kulutusluottodirektiivin 
säännöksiä. Lisäksi jäsenvaltioilla on mahdollisuus olla soveltamatta direktiiviä sel-
laisiin kiinteää omaisuutta koskeviin luottosopimuksiin, joiden mukaan omaisuutta ei 
saa käyttää kuluttajan tai hänen perheenjäsenensä asuntona, luottosopimuksiin, 
jotka myönnetään rajatulle yleisölle yleishyödyllisessä tarkoituksessa ehdoin, jotka 
ovat kuluttajalle markkinoilla vallitsevia ehtoja edullisemmat, tilapäisluottoihin ja luot-
to-osuuskuntien tarjoamiin luottoihin. (3 artiklan 3 kohta) 

Direktiivin 4 artikla sisältää direktiivin säännöksiin liittyvät määritelmät, kuten kulutta-
jan, luotonantajan, luottosopimuksen ja luotonvälittäjän määritelmän. 

 

Toimivaltaiset viranomaiset 

Jäsenvaltioilla on velvollisuus nimetä toimivaltaiset kansalliset viranomaiset, joiden 
tehtävänä on huolehtia direktiivin soveltamisesta ja täytäntöönpanosta. Näille viran-
omaisille on annettava kaikki niiden tehtävien tehokkaaseen ja tulokselliseen hoita-
miseen tarvittavat tutkinta- ja täytäntöönpanovaltuudet ja riittävät resurssit. Jos jä-
senvaltion alueella on useita toimivaltaisia viranomaisia, jäsenvaltion on huolehditta-
va siitä, että näiden viranomaisten tehtävät on määritelty selvästi ja että viranomaiset 
toimivat tiiviissä yhteistyössä keskenään tehtäviensä tehokkaaksi suorittamiseksi. 
(5 artiklan 1 ja 6 kohta) 

Toimivaltaisten viranomaisten sekä kaikkien niiden palveluksessa olevien henkilöi-
den, tilintarkastajien ja viranomaisten lukuun toimivien asiantuntijoiden on oltava sa-
lassapitovelvollisia. (5 artiklan 3 kohta)  

 

Talousvalistuksen antaminen kuluttajille 

Jäsenvaltioiden on edistettävä toimenpiteitä, joilla tuetaan kuluttajille annettavaa va-
listusta vastuullisesta lainanotosta ja lainanhoidosta erityisesti kiinnitysluottosopi-
musten yhteydessä. Kuluttajien, varsinkin kiinnitysluottoa ensimmäistä kertaa ottavi-
en, ohjaamiseksi tarvitaan selkeää yleisluontoista tietoa luotonantoprosessista. Jä-
senvaltioissa kuluttajien saatavilla olevan talousvalistuksen perusteella komissio 
määrittelee esimerkkejä parhaista käytännöistä, joita voitaisiin kehittää edelleen ku-
luttajien taloustietämyksen parantamiseksi. (6 artikla) 
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Menettelytapavelvoitteet tarjottaessa luottoa kuluttajille   

Direktiivin 7 artiklassa säädetään menettelytapavelvoitteista tarjottaessa luottoja ku-
luttajille. Luotonantajan, luotonvälittäjän ja nimetyn edustajan on luottotuotteita kehit-
täessään, luottoja myöntäessään tai välittäessään tai kuluttajille luottoihin liittyviä 
neuvontapalveluja tarjotessaan toimittava rehellisesti, tasapuolisesti, avoimesti ja 
ammattimaisesti ja otettava huomioon kuluttajan oikeudet ja edut. Luottojen myön-
tämisen tai välittämisen sekä neuvontapalvelujen ja lisäpalvelujen tarjoamisen on 
perustuttava kuluttajien olosuhteita koskeviin tietoihin sekä kohtuullisiin oletuksiin 
kuluttajan tilanteeseen kohdistuvista riskeistä luottosopimuksen voimassaoloaikana. 
(artiklan 1 kohta) 

Luotonantajien ja luotonvälittäjien käyttämät henkilöstön ja nimettyjen edustajien 
palkitsemistavat eivät saa estää täyttämästä edellä mainittuja velvoitteita. Luottokel-
poisuuden arvioinnista vastaavan henkilöstön palkitsemispolitiikkaa laatiessaan ja 
soveltaessaan luotonantajien on noudatettava artiklassa säädettyjä periaatteita. Pal-
kitsemispolitiikan on muun muassa edistettävä moitteetonta ja tehokasta riskienhal-
lintaa sekä noudatettava luotonantajan liiketoimintastrategiaa, tavoitteita ja arvoja. 
Palkitsemispolitiikan on sisällettävä eturistiriitojen välttämiseen tähtääviä toimenpitei-
tä erityisesti edellyttämällä, että palkkiot eivät saa olla riippuvaisia hyväksyttyjen ha-
kemusten määrästä tai osuudesta. (artiklan 2 ja 3 kohta) 

Luotonantajien, luotonvälittäjien tai nimettyjen edustajien tarjoamiin neuvontapalve-
luihin osallistuvan henkilöstön palkitsemisrakenne ei saa vaarantaa heidän kykyään 
toimia kuluttajan edun mukaisesti. Palkitsemisrakenne ei myöskään saa olla riippu-
vainen myyntitavoitteista. Jotta kuluttajan edut eivät vaarannu, jäsenvaltiot voivat 
myös kieltää luotonantajaa maksamasta palkkioita luotonvälittäjälle. Lisäksi jäsenval-
tiot voivat kieltää luotonantajaa tai luotonvälittäjää perimästä kuluttajalta maksuja 
ennen luottosopimuksen tekemistä tai asettaa maksujen perimistä koskevia rajoituk-
sia. (artiklan 4 ja 5 kohta) 

 

Henkilöstön tietämystä ja pätevyyttä koskevat vaatimukset 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luotonantajat, luotonvälittäjät ja nimetyt edus-
tajat vaativat henkilöstöltään luottosopimusten kehittämiseen, tarjoamiseen ja myön-
tämiseen, luotonvälitystoiminnan harjoittamiseen ja neuvontapalvelujen tarjoamiseen 
liittyvää asianmukaista tietämystä ja pätevyyttä sekä niiden pitämistä ajan tasalla. 
(9 artiklan 1 kohta)  

Toimivaltaisten viranomaisten on valvottava näiden vaatimusten noudattamista. Li-
säksi toimivaltaisilla viranomaisilla on oltava valtuudet vaatia luotonantajia, luotonvä-
littäjiä ja nimettyjä edustajia toimittamaan todisteet, joiden toimivaltainen viranomai-
nen katsoo olevat tarpeen kyseisen valvonnan toteuttamiseksi. (9 artiklan 4 kohta) 
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Markkinointiin sovellettavat yleiset säännökset ja mainonnassa ilmoitettavat  
vakiotiedot 

Luottosopimuksia koskevan mainonta- ja markkinointiviestinnän on oltava asiallista 
ja selkeää eikä se saa olla harhaanjohtavaa. Erityisesti sellaisten sanamuotojen 
käyttö on kiellettyä, jotka voivat herättää kuluttajassa vääriä odotuksia luoton saata-
vuudesta tai kustannuksista. (10 artikla) 

Jos luottosopimuksia koskevassa mainonnassa ilmoitetaan luoton korko tai mikä 
hyvänsä muu luoton kustannuksia koskeva luku, mainonnassa annettavista vakiotie-
doista on käytävä ilmi selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi luotonantajan, luotonvälittäjän tai 
nimetyn edustajan henkilöllisyys, maininta siitä, että luottosopimuksen vakuutena on 
oltava kiinnitys kiinteään omaisuuteen tai muu kiinteään asunto-omaisuuteen tai sii-
hen liittyvään oikeuteen kohdistuva vakuus, luoton korko ja kokonaismäärä, todelli-
nen vuosikorko, luottosopimuksen kesto, maksuerien summa ja lukumäärä, kulutta-
jan maksettava kokonaismäärä sekä varoitus siitä, että vaihtokurssin mahdolliset 
muutokset voivat vaikuttaa kuluttajan maksettavaksi tulevaan määrään. (11 artiklan 1 
ja 2 kohta) 

Jos luottosopimukseen liittyvää lisäpalvelua, erityisesti vakuutusta, koskevan sopi-
muksen tekeminen on pakollinen edellytys luoton saamiseksi tai sen saamiseksi 
markkinoiduin ehdoin eikä tämän palvelun kustannuksia voida määrittää ennakkoon, 
velvollisuus tehdä tällainen sopimus on mainittava selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi yh-
dessä todellisen vuosikoron kanssa. Vakiotietojen sekä edellytettyä lisäpalvelua kos-
kevien tietojen on oltava helposti luettavissa tai selvästi kuultavissa sen mukaan, 
mitä viestintä mainonnassa käytetään. (artiklan 4 ja 5 kohta) 

 

Kytkykauppa ja yhdistetyt tarjoukset  

Direktiivin 12 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on sallittava yhdistetyt tarjoukset mutta 
ei kytkykauppaa. Kytkykaupalla tarkoitetaan direktiivissä luottosopimuksen tarjoamis-
ta tai myymistä samassa paketissa muiden erillisten finanssituotteiden tai -palvelujen 
kanssa siten, että kuluttajan ei ole mahdollista tehdä luottosopimusta erillisenä 
(4 artiklan 26 kohta). Yhdistetyllä tarjouksella puolestaan tarkoitetaan luottosopimuk-
sen tarjoamista tai myyntiä samassa paketissa muiden erillisten finanssituotteiden tai 
-palvelujen kanssa siten, että luottosopimusta tarjotaan kuluttajalle myös erikseen 
mutta ei välttämättä samoin ehdoin kuin silloin, kun sitä tarjotaan yhdistettynä lisä-
palveluihin (4 artiklan 27 kohta). 

Jäsenvaltiot voivat kuitenkin kytkykauppakiellosta poiketen säätää, että luotonantajat 
voivat edellyttää kuluttajalta tai hänen perheenjäseneltään tai lähisukulaiseltaan 
maksu- tai säästötilin avaamista tai voimassa pitämistä, sijoitustuotteen tai yksityisen 
eläketuotteen ostamista tai pitämistä taikka erillisen luottosopimuksen tekemistä luo-
tonsaantia varten jaetun omistusosuuden luottosopimuksen yhteydessä. Lisäksi jä-
senvaltiot voivat sallia kytkykaupan myös, kun luotonantaja pystyy osoittamaan toi-
mivaltaiselle viranomaiselle, että kytkykauppana tarjottavat tuotteet tuottavat kulutta-
jille selkeää hyötyä, kun otetaan asianmukaisesti huomioon markkinoilla tarjolla ole-
vien merkityksellisten tuotteiden saatavuus ja hinnat. (12 artiklan 2 ja 3 kohta) 

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus sallia luotonantajien edellyttävän, että kuluttajalla on 
luottosopimukseen liittyvä asiaankuuluva vakuutussopimus. Tällöin luotonantajan on 
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hyväksyttävä muun vakuutuksenantajan kuin luotonantajan ensisijaisen yhteistyöta-
hon tarjoama vakuutussopimus, jos kyseisen vakuutuksen sisältämä vakuutusturva 
on tasoltaan vastaava kuin luotonantajan ehdottamassa vakuutuksessa. (12 artiklan 
4 kohta) 

 

Yleiset tiedot 

Direktiivin 13 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että luotonantajat tai 
sidoksissa olevat luotonvälittäjät tai niiden nimetyt edustajat asettavat luottosopi-
muksia koskevat selkeät ja ymmärrettävät yleiset tiedot aina saataville paperilla tai 
muulla pysyvällä välineellä taikka sähköisessä muodossa.  Näihin yleisiin tietoihin 
kuuluvat muun muassa tietojen antajan henkilöllisyys ja käyntiosoite, tarkoitukset, 
joihin luottoa voidaan käyttää, vakuustyypit, luottosopimusten mahdollinen kesto, 
tarjolla olevat lainakorkotyypit, selvitys ennenaikaiseen takaisinmaksuun välittömästi 
liittyvistä ehdoista sekä edustava esimerkki luoton kokonaismäärästä, luotosta kulut-
tajalle aiheutuvista kokonaiskustannuksista, kuluttajan maksettavaksi tulevasta ko-
konaismäärästä ja todellisesta vuosikorosta. (artiklan 1 kohta) 

Jäsenvaltiot voivat lisäksi edellyttää, että luotonantajat sisällyttävät yleisiin tietoihin 
muunlaisia, jäsenvaltion kannalta merkityksellisiä varoituksia. (artiklan 2 kohta) 

 

Ennen sopimuksen tekoa annettavat tiedot 

Direktiivin 14 artiklassa säädetään yksilöllisistä tiedoista, jotka luotonantajan, luoton-
välittäjän tai nimetyn edustajan on annettava kuluttajalle, jotta tämä voi vertailla 
markkinoilla tarjolla olevia luottoja. Tiedot on annettava ilman aiheetonta viivytystä 
sen jälkeen, kun kuluttaja on antanut tarvittavat tiedot tarpeistaan, taloudellisesta 
tilanteestaan ja toiveistaan sekä hyvissä ajoin ennen kuin luottosopimus tai -tarjous 
sitoo kuluttajaa. Yksilölliset tiedot on annettava liitteessä II olevan Eurooppalainen 
standardoitu tietosivu -lomakkeen avulla. (artiklan 1 ja 2 kohta) 

Luotonantajaa sitova tarjous on toimitettava kuluttajalle paperilla tai muulla pysyvällä 
välineellä ja sen mukana on oltava Eurooppalainen standardoitu tietosivu -lomake, 
jos kuluttaja ei ole saanut sitä aiemmin tai jos tarjouksen ehdot poikkeavat aiemmin 
annetun lomakkeen sisältämistä ehdoista. Jäsenvaltiot voivat säätää Eurooppalainen 
standardoitu tietosivu -lomakkeen toimittamisen pakolliseksi ennen luotonantajaa 
sitovan tarjouksen tekemistä. (artiklan 3 ja 4 kohta) 

Jäsenvaltioiden on määriteltävä vähintään seitsemän päivän pituinen määräaika, 
jotta kuluttajalla olisi riittävästi aikaa verrata tarjouksia, arvioida niiden vaikutuksia ja 
tehdä tietoihin perustuva päätös. Määräajan on oltava joko luottosopimuksen teke-
mistä edeltävä harkinta-aika tai aika, jona luottosopimus voidaan peruuttaa sen te-
kemisen jälkeen, taikka näiden yhdistelmä. (artiklan 6 kohta) 
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Luotonantajan, luotonvälittäjän tai nimetyn edustajan on annettava kuluttajalle kopio 
luottosopimuksen luonnoksesta samalla, kun luotonantajaa sitova tarjous tehdään 
ainakin silloin, jos kuluttajalla ei ole peruuttamisoikeutta. Jos kuluttajalla on peruut-
tamisoikeus, luotonantajan, luotonvälittäjän tai nimetyn edustajan on tarjouduttava 
antamaan kuluttajalle kopio luottosopimuksen luonnoksesta samalla, kun luotonanta-
jaa sitova tarjous tehdään. (artiklan 11 kohta) 

 

Luotonvälittäjille ja nimetyille edustajille asetetut tiedonantovaatimukset 

Direktiivin 15 artiklassa säädetään tiedoista, jotka luotonvälittäjän tai nimetyn edusta-
jan on annettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen minkään luotonvälitystoiminnan 
suorittamista. Tiedot on annettava kuluttajalle paperilla tai muulla pysyvällä välineel-
lä. (artiklan 1 kohta) 

Muiden kuin sidoksissa olevien luotonvälittäjien, jotka saavat palkkioita yhdeltä tai 
useammalta luotonantajalta, on kuluttajan pyynnöstä annettava tiedot siitä, miten 
kuluttajalle tarjottuja luottosopimuksia tekevien luotonantajien maksamat palkkiot 
vaihtelevat. Kuluttajalle on annettava tieto siitä, että hänellä on oikeus pyytää tällai-
sia tietoja. Jos luotonvälittäjä perii kuluttajalta maksun ja saa lisäksi palkkion luo-
tonantajalta tai kolmannelta osapuolelta, kyseisen luotonantajan on selvitettävä ku-
luttajalle, otetaanko palkkio huomioon maksua määritettäessä vai ei. (artiklan 2 ja 3 
kohta) 

 

Riittävät selvitykset  

Luotonantajien ja luotonvälittäjien tai nimettyjen edustajien on annettava kuluttajalle 
riittävät selvitykset ehdotetuista luottosopimuksista ja mahdollisista lisäpalveluista, 
jotta kuluttaja kykenee arvioimaan, soveltuvatko ehdotetut luottosopimukset ja lisä-
palvelut hänen tarpeisiinsa ja taloudelliseen tilanteeseensa. Selvityksiin on sisällytet-
tävä erityisesti 14 ja 15 artiklan mukaisesti ennen sopimuksen tekemistä annettavat 
tiedot, tarjottujen tuotteiden olennaiset ominaisuudet, tarjotuista tuotteista kuluttajalle 
mahdollisesti aiheutuvat erityiset vaikutukset sekä tieto siitä, voiko kunkin tarjouk-
seen sisältyvän palvelun lopettaa erikseen siinä tapauksessa, että lisäpalveluita tar-
jotaan yhdessä luottosopimuksen kanssa. (16 artiklan 1 kohta) 

 

Velvoite antaa kuluttajille tietoja maksutta 

Direktiivin 8 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että kun kuluttajille 
annetaan tietoja direktiivin vaatimusten mukaisesti, tiedot annetaan heille maksutta. 
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Todellisen vuosikoron laskeminen 

Direktiivin 17 artiklassa säädetään todellisen vuosikoron laskemisesta, luoton koko-
naiskustannuksia määriteltäessä huomioon otettavista seikoista sekä todellista vuo-
sikorkoa laskettaessa käytettävistä oletuksista. Todellinen vuosikorko lasketaan di-
rektiivin I liitteessä esitetyn matemaattisen kaavan mukaisesti. Todellisen vuosikoron 
laskemista varten määritettäviin kuluttajalle aiheutuviin luoton kokonaiskustannuksiin 
luetaan myös luottosopimukseen liittyvien lisäpalveluiden kustannukset, kuten va-
kuutusmaksut, jos palvelusopimuksen tekeminen on pakollista luoton saamiseksi 
joko yleensä tai markkinoiduin ehdoin (4 artiklan 13 kohta). 

Lisäksi artiklassa säädetään kuluttajalle Eurooppalainen standardoitu tietosivu 
-lomakkeella ilmoitettavista tiedoista silloin, jos luottosopimus mahdollistaa lainako-
ron muuttumisen, sekä sellaisten luottosopimusten osalta, joissa on sovittu kiinteästä 
lainakorosta vähintään viiden ensimmäisen lainavuoden aikana. 

 

Velvoite arvioida kuluttajan luottokelpoisuus 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luotonantaja arvioi ennen luottosopimuksen 
tekemistä kuluttajan luottokelpoisuuden perinpohjaisesti. Arvioinnin perustan muo-
dostavat menettelyt ja tiedot on määriteltävä, dokumentoitava ja säilytettävä. 
(18 artiklan 1 ja 2 kohta) 

Luottokelpoisuuden arviointi on suoritettava kuluttajan tuloja ja menoja sekä muita 
hänen taloudellista tilannettaan koskevien tarpeellisten, riittävien ja oikeasuhteisten 
tietojen perusteella. Luotonantajan on hankittava tiedot tarkoituksenmukaisista sisäi-
sistä tai ulkoisista lähteistä, mukaan lukien kuluttajalta. Tiedot on todennettava 
asianmukaisesti. (20 artiklan 1 kohta) 

Luotonantajan tulee myöntää kuluttajalle luottoa ainoastaan, jos luottokelpoisuuden 
arviointi osoittaa, että luottosopimuksesta johtuvat velvoitteet todennäköisesti täyte-
tään luottosopimuksessa vaaditulla tavalla. Jos luottohakemus hylätään, luotonanta-
jan on ilmoitettava kuluttajalle viipymättä hylkäämisestä. Jos päätös on tehty auto-
maattisen tietojenkäsittelyn perusteella, myös siitä on ilmoitettava kuluttajalle. Jos 
hylkääminen perustuu tietokantahausta saatuihin tietoihin, luotonantajan on annetta-
va kuluttajalle tiedoksi haun tulos ja tarkemmat tiedot käytetystä tietokannasta. 
(18 artiklan 5 kohta) 

Direktiivin säännösten lisäksi Euroopan pankkiviranomainen on antanut ohjeet luot-
tokelpoisuuden arvioinnista (EBA/GL/2015/11). 

 

Omaisuuden arviointi 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että niiden alueella kehitetään luotettavat kiinteän 
omaisuuden arviointistandardit asuntoluottoja varten. Luotonantajien on varmistetta-
va, että ne käyttävät kyseisiä standardeja suorittaessaan omaisuuden arvioinnin tai 
että ne toteuttavat aiheelliset toimenpiteet sen varmistamiseksi, että kyseisiä stan-
dardeja sovelletaan, jos kolmas osapuoli suorittaa arvioinnin. Omaisuuden arviointia 
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suorittavien sisäisten ja ulkoisten arvioijien on oltava ammatillisesti päteviä ja riittä-
vän riippumattomia luotonmyöntömenettelystä. (19 artikla) 

 

Pääsy tietokantoihin 

Kaikkien jäsenvaltioiden luotonantajilla on oltava pääsy jäsenvaltiossa käytettyihin 
tietokantoihin kuluttajien luottokelpoisuuden arvioimiseksi ja sen seuraamiseksi, 
noudattavatko kuluttajat luottovelvoitteitaan luottosopimuksen voimassaoloaikana. 
Pääsyn edellytysten on oltava syrjimättömiä. (21 artikla) 

 

Neuvontapalveluja koskevat vaatimukset 

Jäsenvaltioiden on varmistettava, että luotonantaja, luotonvälittäjä tai nimetty edusta-
ja ilmoittaa kuluttajalle kunkin liiketoimen yhteydessä nimenomaisesti, tarjotaanko 
kuluttajalle neuvontapalveluja tai voidaanko niitä tarjota. Luotonantajan, luotonvälittä-
jän tai nimetyn edustajan on annettava kuluttajalle ennen neuvontapalvelun aloitta-
mista tai ennen neuvontapalvelua koskevan sopimuksen tekemistä tieto siitä, perus-
tuuko suositus vain niiden oman tuotevalikoiman tarkasteluun vai markkinoilla tarjolla 
olevan laajan tuotevalikoiman tarkasteluun. Kuluttajalle on annettava tieto myös ku-
luttajan neuvontapalvelusta maksettavasta maksusta tai maksun laskentamenetel-
mästä. (22 artiklan 1 ja 2 kohta) 

Jäsenvaltioilla on mahdollisuus kieltää ilmausten ”neuvonta” ja ”neuvoja” tai muiden 
samankaltaisten ilmausten käyttö, jos kuluttajille tarkoitettuja neuvontapalveluja tar-
joavat luotonantajat, tietyn tai tiettyjen luotonantajien asiamiehenä toimivat luotonvä-
littäjät tai viimeksi mainittujen nimetyt edustajat. Jos jäsenvaltiot eivät käytä tätä 
mahdollisuutta, on niiden asetettava direktiivin mukaiset ehdot ilmausten ”riippuma-
ton neuvonta” tai ”riippumaton neuvoja” käytölle luotonantajien, luotonvälittäjien tai 
nimettyjen edustajien tarjotessa neuvontapalvelua. Jotta luotonantajat, luotonvälittä-
jät tai nimetyt edustajat voisivat ilmoittaa tarjoavansa riippumatonta neuvontaa, tulee 
niiden ottaa huomioon riittävän suuri määrä markkinoilla saatavilla olevia luottosopi-
muksia. Lisäksi ne eivät saa vastaanottaa yhdeltä tai useammalta luotonantajalta 
palkkiota kyseisistä neuvontapalveluista. Jäsenvaltioilla on myös mahdollisuus aset-
taa tiukempia vaatimuksia kyseisten ilmausten käytölle. (22 artiklan 4 kohta) 

Lisäksi jäsenvaltioilla on mahdollisuus säätää luotonantajille, luotonvälittäjille ja ni-
metyille edustajille asetettavasta velvollisuudesta varoittaa kuluttajaa, kun ne katso-
vat, että luottosopimus voi kuluttajan taloudellinen tilanne huomioon ottaen aiheuttaa 
tälle erityisen riskin. (22 artiklan 5 kohta) 

 

Valuuttalainat ja vaihtuvakorkoiset luotot 

Direktiivin 23 artiklassa säädetään valuuttalainoista. Valuuttalainoihin liittyvien luotto-
sopimusten osalta jäsenvaltioiden on varmistettava, että luottosopimuksen tekohet-
kellä on käytössä asianmukainen sääntelykehys vähintään sen varmistamiseksi, että 
kuluttajalla on oikeus muuttaa luottosopimus vaihtoehtoisen valuutan määräiseksi 
tietyin ehdoin tai että käytössä on muita järjestelyjä kuluttajalle luottosopimuksesta 
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johtuvan vaihtokurssiriskin rajoittamiseksi. Jos kuluttajalla on valuuttalaina, luotonan-
tajan on varoitettava kuluttajaa säännöllisesti paperilla tai muulla pysyvällä välineellä 
ainakin silloin, kun kuluttajan maksettavaksi tulevan kokonaismäärän jäljellä oleva 
arvo tai säännöllisten maksuerien arvo poikkeaa yli 20 prosentilla siitä, mikä se olisi, 
jos sovellettaisiin luottosopimuksen tekohetkellä voimassa ollutta luottosopimukses-
sa käytetyn valuutan ja jäsenvaltion valuutan välistä vaihtokurssia. 

Vaihtuvakorkoisia luottoja koskevan 24 artiklan mukaan lainakoron laskemiseen käy-
tettävien indeksien tai viitekorkojen on oltava selkeitä, saatavilla, objektiivisia ja luot-
tosopimuksen osapuolten sekä toimivaltaisten viranomaisten todennettavissa. Lisäk-
si lainakorkojen laskemiseen käytetyistä indekseistä on ylläpidettävä arkistoa joko 
kyseisten indeksien tarjoajien tai luotonantajien toimesta. 

 

Ennenaikainen takaisinmaksu 

Direktiivin 25 artiklan mukaan kuluttajalla on oikeus täyttää luottosopimuksen mukai-
set velvoitteensa kokonaan tai osittain ennen kyseisen sopimuksen voimassaolon 
päättymistä. Jos kuluttaja maksaa luoton ennenaikaisesti, hänellä on oikeus vähen-
nykseen luoton kokonaiskustannuksista. Tämä vähennys koostuu korosta ja kustan-
nuksista sopimuksen jäljellä olevana voimassaoloaikana. Jäsenvaltioilla on mahdolli-
suus asettaa ennenaikaisen takaisinmaksuoikeuden käytölle tiettyjä edellytyksiä. 
(artiklan 1 ja 2 kohta) 

Kansallisesti on mahdollisuus säätää, että luotonantajalla on oikeus saada oikeu-
denmukainen ja objektiivisesti perusteltu korvaus mahdollisista kustannuksista, jotka 
liittyvät suoraan ennenaikaiseen takaisinmaksuun. Kuluttajalle ei saa kuitenkaan 
määrätä tästä seuraamuksia. Korvaus ei saa ylittää luotonantajalle aiheutuvaa talou-
dellista tappiota. Lisäksi kansallisesti on mahdollisuus säätää, että korvaus ei saa 
ylittää tiettyä tasoa tai että korvaus sallitaan vain tiettynä ajanjaksona. (artiklan 3 
kohta) 

Jos kuluttaja haluaa täyttää luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa ennen sopi-
muksen voimassaolon päättymistä, luotonantajan on viipymättä pyynnön vastaanot-
tamisen jälkeen toimitettava kuluttajalle paperilla tai muulla pysyvällä välineellä tä-
män vaihtoehdon tarkastelun edellyttämät tiedot. Jos ennenaikainen takaisinmaksu 
tapahtuu ajanjaksona, jonka osalta on sovittu kiinteästä lainakorosta, kansallisesti on 
mahdollisuus säätää oikeuden käytön edellytykseksi, että kuluttajalla on oikeutettu 
syy luoton ennenaikaiseen takaisinmaksuun. (artiklan 4 ja 5 kohta) 

 

Joustavat ja luotettavat markkinat 

Jäsenvaltioissa on oltava käytössä asianmukaiset järjestelyt sen varmistamiseksi, 
että luotonantaja tai sen puolesta toimiva taho voi panna vakuuksia koskevat vaateet 
täytäntöön. Luotonantajien on pidettävä asianmukaisesti kirjaa vakuudeksi hyväksy-
tyistä kiinteän omaisuuden tyypeistä sekä niihin liittyvästä kiinnitysluottojen myöntä-
mispolitiikasta. Lisäksi jäsenvaltioiden tulee toteuttaa tarvittavat toimenpiteet sen 
varmistamiseksi, että asunto-omaisuusmarkkinoiden tilastollinen seuranta on asian-
mukaista. (26 artikla) 
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Lainakoron muutoksia koskevat tiedot 

Luotonantajan on tiedotettava kuluttajaa mahdollisesta lainakoron muutoksesta en-
nen muutoksen voimaantuloa. Viitekoron osalta on kuitenkin kansallisesti mahdolli-
suus sallia osapuolten sopivan luottosopimuksessa, että tiedot annetaan kuluttajalle 
määräajoin. (27 artikla) 

 

Maksamattomat lainat ja ulosmittaus 

Jäsenvaltioiden on toteutettava toimenpiteitä, joilla luotonantajia kannustetaan nou-
dattamaan kohtuullista pidättyvyyttä ennen ulosmittausmenettelyn käynnistämistä. 
Lisäksi kansallisesti on mahdollisuus säätää, että luotonantajan kuluttajalta perimät 
maksulaiminlyönnistä aiheutuvat maksut eivät saa ylittää sitä, mikä on tarpeen luo-
tonantajalle maksulaiminlyönnistä aiheutuneiden kustannusten korvaamiseksi. (28 
artiklan 1 ja 2 kohta) 

Jäsenvaltiot voivat sallia luotonantajien määrätä lisämaksuja kuluttajalle siinä tapa-
uksessa, että tämä laiminlyö maksunsa.  Tällöin kyseisille maksuille on kansallisesti 
asetettava yläraja. (28 artiklan 3 kohta) 

Kansallisesti ei saa estää luottosopimuksen osapuolia sopimasta nimenomaisesti, 
että vakuuden tai vakuuden myymisestä saatavan tulon palauttaminen tai siirtäminen 
luotonantajalle riittää luoton takaisinmaksuksi. (28 artiklan 4 kohta) 

Direktiivin säännösten lisäksi Euroopan pankkiviranomainen on antanut ohjeet mak-
samattomista lainoista ja ulosmittauksesta (EBA/GL/2015/12).  

 

Luotonvälittäjien hyväksyminen ja hyväksynnän peruuttaminen 

Direktiivin 29 artiklassa säädetään luotonvälittäjien hyväksymisestä. Luotonvälittäjän 
kotijäsenvaltion toimivaltaisen viranomaisen on hyväksyttävä luotonvälittäjä, jotta se 
voi harjoittaa direktiivin 4 artiklan 5 alakohdan mukaista luotonvälitystoimintaa tai 
tarjota neuvontapalveluja. Luotonvälittäjien hyväksymisen edellytyksenä on tiettyjen 
ammatillisten vaatimusten täyttyminen direktiivin 9 artiklassa määriteltyjen henkilös-
tön tietämystä ja pätevyyttä koskevien vaatimusten ohella. Nämä ammatilliset vaati-
mukset koskevat muun muassa vastuuvakuutuksen tai muun vastaavan vakuuden 
olemassaoloa sekä luotonvälittäjän johdon hyvämaineisuutta ja luottosopimuksiin 
liittyvää asianmukaista tietämystä ja pätevyyttä. (artiklan 1 ja 2 kohta) 

Toimivaltaisen viranomaisen on rekisteröitävä kaikki hyväksytyt luotonvälittäjät niiden 
kotijäsenvaltiossa riippumatta siitä, ovatko ne luonnollisia henkilöitä vai oikeushenki-
löitä. Luotonvälittäjien rekisteri on pidettävä ajan tasalla ja sen on oltava verkossa 
julkisesti saatavilla. (artiklan 4 kohta) Luotonvälittäjän kotijäsenvaltion toimivaltaisen 
viranomaisen hyväksyessä luotonvälittäjän hyväksyminen on voimassa koko unionin 
alueella. (32 artikla) 
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Luotonvälittäjän kotijäsenvaltion toimivaltainen viranomainen voi peruuttaa luotonvä-
littäjälle myönnetyn hyväksynnän muun muassa siinä tapauksessa, että luotonvälittä-
jä on saanut hyväksynnän antamalla virheellisiä tai harhaanjohtavia tietoja, luotonvä-
littäjä ei enää täytä vaatimuksia, joiden perusteella hyväksyntä annettiin, tai luoton-
välittäjä on vakavalla tai järjestelmällisellä tavalla rikkonut direktiivin nojalla annettuja 
luotonvälittäjien toimintaa koskevia säännöksiä. (33 artikla) 

Direktiivin säännösten lisäksi Euroopan pankkivalvontaviranomainen on antanut oh-
jeet luotonvälittäjiä koskevista ilmoituksista, jotka kotijäsenvaltion viranomaisen on 
toimitettava vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiselle viranomaiselle 
(EBA/GL/2015/19). 

 

Yhden luotonantajan asiamiehenä toimivat luotonvälittäjät 

Direktiivin 30 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta antaa toimival-
taisten viranomaisten hyväksyä ainoastaan yhden luotonantajan lukuun toimiva luo-
tonvälittäjä sen luotonantajan kautta, jonka puolesta luotonvälittäjä toimii. Tällaisissa 
tapauksissa luotonantaja on täysin ja ehdoitta vastuussa kyseisen sidoksissa olevan 
luotonvälittäjän toimista tai laiminlyönneistä tämän toimiessa luotonantajan puolesta. 
Lisäksi luotonantajan on varmistettava, että tällainen luotonvälittäjä täyttää vähintään 
direktiivin 29 artiklan 2 kohdassa säädetyt ammatilliset vaatimukset. Lisäksi luo-
tonantajan on valvottava luotonvälittäjän toimintaa sen varmistamiseksi, että direktii-
viä muutoinkin noudatetaan. 

 

Nimetyt edustajat 

Direktiivin 31 artiklassa säädetään jäsenvaltioiden mahdollisuudesta sallia luotonvä-
littäjän nimetä nimettyjä edustajia. Jos luotonvälittäjien sallitaan nimetä nimettyjä 
edustajia, on jäsenvaltion perustettava julkinen rekisteri, johon jäsenvaltioon sijoittau-
tuneet nimetyt edustajat rekisteröidään. 

Luotonvälittäjien on varmistettava, että niiden nimetyt edustajat täyttävät vähintään 
direktiivin 29 artiklan 2 kohdassa säädetyt ammatilliset vaatimukset. Lisäksi luoton-
välittäjien on valvottava nimettyjen edustajiensa toimintaa sen varmistamiseksi, että 
direktiiviä muutoinkin noudatetaan.  

 

Luotonvälittäjien ja nimettyjen edustajien valvonta 

Pääsääntönä on, että kotijäsenvaltion toimivaltaisten viranomaisten on valvottava 
luotonvälittäjien toimintaa. (34 artiklan 1 kohta) 

Niiden jäsenvaltioiden toimivaltaisten viranomaisten, joissa luotonvälittäjällä on sivu-
liike, on kuitenkin varmistettava, että luotonvälittäjän niiden alueella tarjoamat palve-
lut ovat direktiivin tiettyjen artiklojen ja niiden nojalla annettujen kansallisten sään-
nösten mukaisia. Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset totea-
vat, että sen alueella sivuliikettä harjoittava luotonvälittäjä ei noudata näitä säännök-
siä, niiden on vaadittava luotonvälittäjää lopettamaan kyseinen menettely ja toteutet-
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tava asianmukaiset toimet tämän varmistamiseksi. Vastaanottavan valtion viran-
omaisella on oikeus tutkia sivuliikkeen järjestelyjä ja vaatia niihin muutoksia, jos ne 
ovat välttämättömiä edellä tarkoitettujen direktiivin mukaisten velvollisuuksien täyt-
tämisen varmistamiseksi. (34 artiklan 2 ja 3 kohta) 

Jos vastaanottavan jäsenvaltion toimivaltaisella viranomaisella on selkeät ja toden-
nettavissa olevat perusteet olettaa, että sen alueella palvelujen tarjoamisen vapau-
den perusteella toimiva luotonvälittäjä ei noudata direktiivin mukaisia velvoitteita tai 
sivuliikettä harjoittava luotonvälittäjä ei noudata muita kuin artiklan 2 kohdassa tar-
koitettuja direktiivin säännöksiä, sen on ilmoitettava tällaiset tiedot kotijäsenvaltion 
toimivaltaiselle viranomaiselle. Jos kotijäsenvaltio ei toteuta tarvittavia toimia kuu-
kauden kuluessa tietojen saamisesta tai jos luotonvälittäjä kotijäsenvaltion toimista 
huolimatta edelleen toimii tavalla, joka on selvästi vastaanottavan jäsenvaltion kulut-
tajien etujen vastainen tai haittaa markkinoiden asianmukaista toimintaa, voi vas-
taanottavan jäsenvaltion viranomainen ryhtyä tarvittaviin toimiin. (34 artiklan 4 kohta) 

Jos yhdessä jäsenvaltiossa hyväksytty luotonvälittäjä on perustanut sivuliikkeen toi-
sen jäsenvaltion alueelle, kotijäsenvaltion toimivaltaiset viranomaiset voivat suorittaa 
tarkastuksia kyseisessä sivuliikkeessä ilmoitettuaan asiasta ensin vastaanottavan 
jäsenvaltion toimivaltaisille viranomaisille (34 artiklan 5 kohta). 

 

Muiden luotonantajien kuin luottolaitosten hyväksyntä ja valvonta 

Direktiivin 35 artiklan mukaan luotonantajiin, jotka eivät ole luottolaitoksia, on sovel-
lettava asianmukaista hyväksyntämenettelyä, johon kuuluu näiden luotonantajien 
merkitseminen rekisteriin, ja toimivaltaisen viranomaisen suorittamia valvontajärjes-
telyjä. 

 

Komission delegoitu asetus direktiivin 2014/17/EU täydentämisestä 

Komission delegoitu asetus (EU) n:o 1125/2014 Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/17/EU täydentämisestä luotonvälittäjien ammatillisen vastuuvakuu-
tuksen tai vastaavan vakuuden rahallista vähimmäismäärää koskevilla teknisillä 
sääntelystandardeilla annettiin 19 päivänä syyskuuta 2014. Asetus koskee asunto-
luottodirektiivissä säädettyä luotonvälittäjiltä edellytettyä ammatillista vastuuvakuu-
tusta tai muuta vastaavaa vakuutta ammatillisesta virheestä aiheutuvan korvausvas-
tuun kattamiseksi.  

Asetuksen 1 artiklan mukaan asuntoluottodirektiivin 29 artiklan 2 kohdan a alakoh-
dan ensimmäisessä alakohdassa tarkoitetun, luotonvälittäjiltä vaadittavan ammatilli-
sen vastuuvakuutuksen tai muun vastaavan vakuuden vähimmäismäärä on 460 000 
euroa jokaista yksittäistä vahinkoa kohden ja yhteensä 750 000 euroa kaikkien va-
hinkojen osalta kalenterivuotta kohden. 
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3 Nykytila 

 

3.1 Lainsäädäntö ja oikeuskäytäntö 

3.1.1 Asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot   

Yleistä 

Kuluttajaluottojen tarjoamista koskevat elinkeino-oikeudelliset säännökset sisältyvät 
lakiin eräiden luotonantajien rekisteröinnistä (747/2010). Lukuun ottamatta luottolai-
toksia ja eräitä muita mainitussa laissa mainittuja tahoja, kuluttajaluottoja saa tarjota 
vain sellainen elinkeinonharjoittaja, joka on rekisteröity Etelä-Suomen aluehallintovi-
raston ylläpitämään luotonantajarekisteriin.   

Kuluttajaluottoja koskevat keskeiset sopimusoikeudelliset säännökset sisältyvät ku-
luttajansuojalain (38/1978) 7 lukuun. Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elin-
keinonharjoittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle laina-
na, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä (1 §). Lu-
vun säännökset koskevat kaikkia elinkeinonharjoittajan kuluttajalle myöntämiä luotto-
ja siitä riippumatta, mihin tarkoitukseen luotto myönnetään, onko luotto vakuudellinen 
ja onko luoton vakuutena esine- vai henkilövakuus. Luvun säännöksiä sovelletaan 
siten myös direktiivin soveltamisalaan kuuluviin asunto-omaisuuteen liittyviin kulutta-
jaluottoihin. Luvun säännökset ovat kuluttajan hyväksi pakottavia (5 §). 

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäminen ei edellytä toimilupaa, 
rekisteröintiä tai muuta ennakkoilmoitusta viranomaiselle ennen toiminnan aloittamis-
ta. Eräät kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset koskevat myös luotonvälittäjiä.  

 

Luotonantajia ja luotonvälittäjiä koskevat ammattitaitovaatimukset  

Luotonantajien luotettavuuden ja ammattipätevyyden varmistamiseksi luotonantajien 
rekisteröinnille on asetettu tietyt vaatimukset. Ilmoituksen tekijällä, tai jos tämä on 
oikeushenkilö, sen ylimmällä johdolla on oltava sellainen luottotoiminnan tuntemus 
kuin harjoitetun luottotoiminnan luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen. Li-
säksi laissa eräiden luotonantajien rekisteröinnistä edellytetään, että luotonantaja, tai 
jos tämä on oikeushenkilö, sen ylin johto huolehtii siitä, että toimintaan osallistuvilla 
henkilöillä on tehtävässä tarvittava riittävä ammattitaito. (6 ja 9 §)  

Luottolaitoksen johtoa koskevista luotettavuus- ja pätevyysvaatimuksista säädetään 
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014). Luottolaitoksen hallituksen jä-
senellä ja toimivaan johtoon kuuluvalla tulee olla luottolaitoksen liiketoiminnasta, sii-
hen liittyvistä keskeisistä riskeistä sekä johtamisesta sellainen osaaminen ja koke-
mus kuin henkilön tehtävään sekä luottolaitoksen toiminnan laatuun, laajuuteen ja 
monimuotoisuuteen nähden on tarpeen (7 luvun 4 §). 

Luotonvälittäjien johdolle tai henkilöstölle ei ole laissa säädetty ammattitaitovaati-
muksia.  
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Ennakkotiedonantovelvoitteet  

Kuluttajaluoton mainonnassa on kuluttajansuojalain 7 luvun 8 §:n mukaan ilmoitetta-
va luoton todellinen vuosikorko, luoton korko ja muut luottokustannukset, luoton 
määrä tai luottoraja, luottosopimuksen kesto, hyödykkeen käteishinta ja mahdollinen 
käsiraha, luoton ja luottokustannusten yhteismäärä ja maksuerien määrä, jos mai-
nonnasta ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku 
taikka muu luottosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Jos luoton saamisen edellytykse-
nä mainostetuin ehdoin on vakuutusta tai muuta lisäpalvelua koskevan sopimuksen 
tekeminen, on mainonnassa ilmoitettava lisäksi tällaisesta edellytyksestä. Luottokus-
tannukset ja luoton todellinen vuosikorko on määritelty 7 luvun 6 §:ssä, minkä lisäksi 
oikeusministeriön asetus kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta (824/2010) sisäl-
tää tarkempia säännöksiä luoton todellisen vuosikoron laskemistavasta ja lasken-
nassa käytettävistä oletuksista. 

Kuluttajalle on kuluttajansuojalain 7 luvun 9 §:n mukaan annettava hyvissä ajoin en-
nen luottosopimuksen tekemistä ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotie-
dot” -lomaketta käyttäen tiedot muun muassa luotonantajasta, luotosta ja kuluttajan 
oikeuksista. Asuntoluotoissa ennakkotiedot voidaan lomakkeen sijasta antaa myös 
muulla pysyvällä tavalla.  

Myös rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyyntiä koskevan kuluttajansuoja-
lain 6 a luvun 5–11 §:ään sisältyy tiedonantovelvoitteita koskevia säännöksiä. Kulut-
tajalle on mainitun luvun 5 §:n mukaan annettava hyvissä ajoin ennen rahoituspalve-
lua koskevan sopimuksen tekemistä määrätyt tiedot elinkeinonharjoittajasta, tarjotta-
vasta rahoituspalvelusta, etäsopimuksesta ja oikeussuojakeinoista. Tiedot on annet-
tava käytettyyn etäviestimeen sopivalla tavalla, selkeästi, ymmärrettävästi ja niin, 
että tietojen kaupallinen tarkoitus käy selvästi ilmi. Luvun 11 §:n mukaan ennakko-
tiedot ja sopimusehdot on hyvissä ajoissa ennen sopimuksen tekemistä toimitettava 
kuluttajalle henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tal-
lentaa ja toisintaa ne muuttumattomina. Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä 
sellaista etäviestintä käyttäen, että tietoja ja sopimusehtoja ei voida antaa pysyvällä 
tavalla ennen sopimuksen tekemistä, tiedot ja sopimusehdot on annettava pysyvällä 
tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. 

Tarkempia säännöksiä tiedonantovelvoitteista sisältyy valtioneuvoston asetukseen 
luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista tiedoista (789/2010). 

 

Hyvä luotonantotapa 

Hyvää luotonantotapaa koskevan kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n mukaan luo-
tonantajan on luotonannossa meneteltävä vastuullisesti. Luottoa ei saa markkinoida 
siten, että markkinointi on omiaan selvästi heikentämään kuluttajan kykyä harkita 
luoton ottamista huolellisesti. Luoton myöntämistä ei myöskään saa käyttää pääasi-
allisena markkinointikeinona muita kulutushyödykkeitä markkinoitaessa. Lisäksi ku-
luttajalle on ennen luottosopimuksen tekemistä annettava riittävät ja selkeät selvityk-
set sen arvioimiseksi, soveltuuko luotto kuluttajan tarpeisiin ja hänen taloudelliseen 
tilanteeseensa. Maksuviivästystilanteessa kuluttajalle on annettava tietoa ja neuvoja 
maksuvaikeuksien syntymisen estämiseksi ja maksukyvyttömyystilanteiden hoitami-
seksi. Luottotietoina käytettävien tietojen laadusta ja tietolähteistä säädetään luotto-
tietolain (527/2007) 6 §:ssä. 
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Luvun 14 §:ssä säädetään kuluttajan luottokelpoisuuden arvioimisesta. Luotonanta-
jan on ennen luottosopimuksen tekemistä arvioitava, kykeneekö kuluttaja täyttämään 
luottosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Arviointi on tehtävä kuluttajan tuloja ja 
muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella. Luoton mää-
rän tai luottorajan korottamisesta sovittaessa luotonantajan on varmistettava tietojen 
ajantasaisuus. Luotonantajan on arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus uudelleen, jos 
luoton määrää tai luottorajaa korotetaan merkittävästi.  

Ennen kuluttajaluottosopimuksen tekemistä luotonantajan on luvun 15 §:n mukaan 
todennettava luottoa hakevan henkilöllisyys huolellisesti. Tiedot, joiden perusteella 
luottoa hakeneen kuluttajan henkilöllisyys on todennettu, on luvun 16 §:n mukaan 
säilytettävä viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt 
maksettavaksi. 

 

Luottosopimuksen tekeminen ja varojen luovuttaminen 

Kuluttajaluottosopimus on kuluttajansuojalain 7 luvun 17 §:n mukaan tehtävä kirjalli-
sesti ja kuluttajalle on annettava kappale sopimusta. Sopimuksessa on mainittava 
muun muassa tiedot luottosopimuksen osapuolista, luottosopimuksen ehdot, tiedot 
peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksistä sekä tiedot luottosopimuksen irtisa-
nomisesta ja muusta päättämisestä. Tarkempia säännöksiä kuluttajaluottosopimuk-
sessa mainittavista tiedoista sisältyy valtioneuvoston asetukseen luottosopimuksesta 
kuluttajalle annettavista tiedoista. Kuluttajalta ei saa luottosuhteen perusteella periä 
korkoa tai maksuja, joista ei ole sovittu luottosopimuksessa.  

Korkokattoa koskevan luvun 17 a §:n mukaan luottosopimuksen mukainen luoton 
todellinen vuosikorko saa olla enintään korkolain (633/1982) 12 §:ssä tarkoitettu vii-
tekorko lisättynä 50 prosenttiyksiköllä, jos luoton määrä tai luottoraja on alle 2 000 
euroa. Hyödykesidonnaiseen luottoon kyseistä pykälää sovelletaan kuitenkin vain, 
jos kuluttajalla on luottosopimuksen nojalla myös oikeus nostaa rahavaroja. 

Jos kuluttajaluottoa haetaan ja se myönnetään kello 23:n ja 7:n välisenä aikana, luot-
tosopimuksen nojalla myönnettävät varat saa luvun 19 §:n mukaan suorittaa kulutta-
jalle vasta kello 7:n jälkeen. Säännöstä ei kuitenkaan sovelleta jatkuvan luoton luot-
torajan nostamiseen. 

 

Luottosopimuksen peruuttaminen 

Kuluttajalla on kuluttajansuojalain 7 luvun 20 §:n mukaan oikeus peruuttaa kuluttaja-
luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle pysyvällä tavalla 14 päivän kuluessa 
sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja on 
saanut kappaleen luottosopimuksesta kirjallisesti tai sähköisesti. Jos kuluttaja pe-
ruuttaa sopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena luoton koron ajalta, jonka luotto 
on ollut hänen käytettävissään. Luotonantajalla on oikeus saada korvaus kuluttajalta 
myös luotonantajan viranomaisille luottosopimuksen tekemisen johdosta maksamista 
maksuista, jos tällaisia maksuja ei peruuttamistapauksessa palauteta. Korkoa tai 
maksuja ei kuitenkaan saa vaatia, jos luotonantaja ei ole ilmoittanut kuluttajalle en-
nakolta maksuvelvollisuudesta tai koron ja maksujen määrästä taikka koron määräy-
tymisen perusteista.  
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Kuluttajaluottosopimukseen liittyvä muu sopimus ei 21 §:n mukaan sido kuluttajaa 
tämän peruuttaessa luottosopimuksen, jos luotonantaja tarjoaa myös liitännäispalve-
lun. Liitännäissopimus ei sido kuluttajaa myöskään silloin, jos kolmas tarjoaa liitän-
näispalvelun luotonantajan ja kolmannen välisen sopimuksen tai muun järjestelyn 
perusteella. Jos kuluttaja haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa luottosopi-
muksen peruuttamisesta huolimatta, hänen on ilmoitettava tästä luotonantajalle 30 
päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. 

Edellä kuvattuja luottosopimuksen peruuttamista koskevaa 20 ja 21 §:ää ei kuiten-
kaan sovelleta asuntoluottoon, paitsi tarjottaessa tällaista luottoa etämyynnissä tai 
kotimyynnissä (3 §:n 2 momentti). Jos kuluttaja etämyynnissä peruuttaa asuntoluot-
tosopimuksen, luotonantajalla on edellä mainitun korvauksen sijaan oikeus vaatia 
korvauksena luoton todellinen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut kuluttajan käy-
tettävissä. 

 

Koron ja maksujen muuttaminen luottosopimuksen kuluessa 

Kuluttajaluottosopimuksen ehdoissa voidaan kuluttajansuojalain 7 luvun 24 §:n mu-
kaan sopia, että luotosta maksettava korko muuttuu sopimuksessa yksilöidyn viiteko-
ron muutosten mukaisesti. Sovellettavan viitekoron on oltava julkisesti saatavilla ja 
perustuttava luotonantajan yksipuolisesta määräysvallasta riippumattomiin tekijöihin. 
Koron muutokset on toteutettava tasapuolisesti ja kuluttajia syrjimättömällä tavalla. 
Tasapuolisuusvaatimus edellyttää, että luotonantaja ei toteuta koron muutoksia sel-
laisella tavalla, että tämä saa perusteetonta etua kuluttajan kustannuksella. Koron-
muutokset on esimerkiksi toteutettava vastaavalla tavalla sekä alas- että ylöspäin. 
(HE 24/2010 vp, s. 39) 

Kuluttajalle on ilmoitettava koron muutoksista pysyvällä tavalla ja annettava tälle 
määrätyt tiedot ennen muutoksen voimaantuloa. Muutoksesta ilmoitettaessa on mai-
nittava maksuerän suuruus koron muuttumisen jälkeen ja erien lukumäärää tai mak-
suvälejä koskevat ajantasaiset tiedot. Asuntoluotoissa kuluttajalle on erien lukumää-
rän sijaan annettava viimeistä maksupäivää koskeva ajantasainen tieto. (pykälän 2 
momentti) 

Luottosopimuksen johdosta perittäviä maksuja voidaan muuttaa vain sopimuksessa 
yksilöidyin perustein. Myös maksujen muutoksista on ilmoitettava kuluttajalle pysy-
vällä tavalla ennen muutoksen voimaantuloa. (pykälän 3 momentti) 

 

Ennenaikainen takaisinmaksu 

Kuluttajalla on kuluttajansuojalain 7 luvun 27 §:n mukaan oikeus maksaa kuluttaja-
luotto 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. Luo-
tonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, 
kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut. 

Luotonantajalla on 28 §:n mukaan oikeus saada korvaus kuluttajalta tämän maksa-
essa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, jos luoton korkoa ei ole sidottu viitekor-
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koon. Luotonantajalla ei ole oikeutta korvaukseen, jos luottoa on maksettu takaisin 
ennenaikaisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana enintään 10 000 euroa, takaisin-
maksu suoritetaan lainaturvavakuutuksen nojalla tai takaisinmaksettava luotto perus-
tuu käyttelytiliin liittyvään luottosopimukseen. Kyseistä pykälää ei kuitenkaan sovelle-
ta asuntoluottoon, paitsi tarjottaessa tällaista luottoa etämyynnissä tai kotimyynnissä 
(3 §:n 2 momentti). 

Asuntoluoton ennenaikaisesta maksamisesta luotonantaja saa 29 §:n mukaan periä 
korvauksen, jos luottoa on myönnetty yli 20 000 euroa ja luoton korko on kiinteä tai 
viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta. Korvauksena luotonantaja 
saa periä enintään korkotason alenemisesta johtuvan tappion jäljellä olevalta kiin-
teäkorkoiselta luottojaksolta tai viitekoron määräytymisjaksolta. Finanssivalvonta on 
antanut määräyksiä korvauksen laskentamenetelmistä (Finanssivalvonnan määräyk-
set ja ohjeet 4/2011; Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän 
enimmäiskorvauksen laskentaan käytettävät menetelmät). 

 

Kytkykauppa ja yhdistetyt tarjoukset  

Yhdistettyjä tarjouksia ja kylkiäistarjouksia koskevan kuluttajansuojalain 2 luvun 
12 §:n mukaan markkinoinnissa on selkeästi ilmoitettava tarjouksen sisältö ja arvo, 
jos markkinoinnissa tarjotaan kulutushyödykkeitä yhteisellä hinnalla tai niin, että os-
tamalla hyödykkeen saa alennetulla hinnalla toisen hyödykkeen tai muun erityisen 
edun. Yhteisellä hinnalla tarjotuista hyödykkeistä on lisäksi ilmoitettava niiden erilliset 
hinnat, jollei hyödykkeen hinta erikseen hankittuna ole pienempi kuin kymmenen 
euroa. Lisäksi markkinoinnissa on ilmoitettava tarjouksen hyväksi käyttämistä koske-
vat ehdot, erityisesti tarjouksen kesto sekä määrälliset ja muut rajoitukset. 

Luottoja tarjoavien luottolaitosten on noudatettava myös luottolaitostoiminnasta an-
netun lain säännöksiä. Lain 15 luvun 3 §:n mukaan luottolaitos ei saa toiminnassaan 
käyttää sopimusehtoa, joka ei kuulu luottolaitoksen toimintaan tai jota sen sisältö, 
osapuolten asema tai olosuhteet huomioon ottaen on pidettävä asiakkaan kannalta 
kohtuuttomana. Kohtuuttomana sopimusehtoa on pidettävä aina, jos luottolaitoksen 
toiminnan ulkopuolisten hyödykkeiden hankkiminen tai käyttö asiakkaan kannalta 
kokonaisuutena arvioiden asiattomasti vaikuttaa luoton saamiseen, sopimuksen 
voimassaoloon tai muihin sopimuksen ehtoihin taikka jos asiakkaan oikeutta ryhtyä 
sopimussuhteeseen muun elinkeinonharjoittajan kanssa rajoitetaan. Lisäksi yhdistet-
tyjen tarjousten markkinoinnissa on noudatettava luottolaitostoiminnasta annetun lain 
15 luvun 2 §:n säännöksiä markkinoinnista. 

 

Maksuvaikeuksissa olevan kuluttajan suoja 

Useisiin lakeihin sisältyy säännöksiä maksuvaikeuksissa olevan kuluttajan suojaami-
seksi. Näistä keskeisimpinä voidaan mainita kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset 
hyvästä luotonantotavasta ja luoton eräännyttämistä koskevista edellytyksistä, kaup-
pakaaren (3/1734) säännökset irtaimen pantista, korkolain säännökset viivästysko-
ron määrästä, saatavien perinnästä annetun lain (513/1999) säännökset kulutta-
jasaatavan perinnästä sekä ulosottokaaren (705/2007) velallisen suojaa koskevat 
säännökset. 
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Hyvää luotonantotapaa koskevan kuluttajansuojalain 7 luvun 13 §:n luotonantajan on 
muun muassa suhtauduttava vastuullisesti maksujärjestelyihin. Kuluttajan sopimus-
rikkomuksen seuraamuksia koskevassa kuluttajansuojalain 7 luvun 33 §:ssä sääde-
tään edellytyksistä, joiden täyttyessä luotonantaja voi kuluttajan maksuviivästyksen 
tai muun sopimusrikkomuksen johdosta eräännyttää luoton tai saattaa voimaan 
muun erityisen seuraamuksen. Luotonantaja ei kuitenkaan pääsääntöisesti voi ryh-
tyä näihin toimenpiteisiin, jos kyse on maksuviivästyksestä ja viivästys on johtunut 
kuluttajan sairaudesta, työttömyydestä tai muusta näihin rinnastettavasta seikasta 
(34 §).  

Kauppakaaren 10 luvun säännöksiä irtaimen pantista sovelletaan esimerkiksi asun-
toluoton vakuudeksi annettuihin asunto-osakeyhtiön osakkeisiin. Luku sisältää sään-
nöksiä muun muassa pantin myynnin edellytyksistä, pantin säilyttämisestä, edelleen 
panttaamisesta ja pantinhaltijan vahingonkorvausvastuusta pantin myymistä koske-
vien säännösten noudattamisen laiminlyönnin johdosta.  

Kauppakaaren mukaan pantin myynnin edellytyksenä on, että saatava on erääntynyt 
maksettavaksi ja pantin omistajalle on tämän jälkeen ilmoitettu, että esine myydään, 
jollei saatavaa makseta tietyn, vähintään yhden kuukauden pituisen ajan kuluessa 
ilmoituksesta. Lisäksi edellytetään, että ilmoituksessa mainittu aika on kulunut eikä 
saatavaa ole maksettu. Jos pantiksi on annettu osakkeita, jotka oikeuttavat hallitse-
maan pantin omistajan asuntona käytettävää huoneistoa, on pantin omistajalle varat-
tava vähintään kahden kuukauden pituinen aika pantinhaltijan saatavan maksami-
seen kyseisestä ilmoituksesta. Panttia myytäessä on otettava huomioon myös pantin 
omistajan etu. (10 luvun 2 §) 

Laissa saatavien perinnästä säädetään erääntyneen saatavan perinnästä sekä pe-
rintään liittyvistä, velkasuhteen osapuolten asemaan vaikuttavista muista seikoista. 
Kuluttajasaatavan perintäkulujen enimmäismääriä koskevassa 10 a §:ssä säädetään 
määristä, jotka velalliselta enintään saa vaatia määrätyistä perintätoimista. Kulutta-
jasaatavan perinnässä sovellettavaksi tulee myös muun muassa lain 10 b § perintä-
toimien aikarajoista. 

Ulosottokaareen sisältyvistä asunto-omaisuuteen ja velallisen suojaan liittyvistä 
säännöksistä voidaan mainita säännökset ulosmittausjärjestyksestä (4 luvun 24 §) ja 
ulosmittausjärjestyksestä poikkeamisesta (4 luvun 25 §) sekä yhteisomistajan ase-
masta tämän vakituisena asuntona käyttämän omaisuuden myynnissä (5 luvun 
83 §). Omaisuuden myynnissä tulee pyrkiä hyvään tulokseen ja saatavissa oleva 
kauppahinta, myyntikustannukset ja myynnin vaatima aika tulee ottaa huomioon 
myyntitavan valinnassa (5 luvun 2 §). Korkeinta tarjousta kiinteistön tai arvokkaan 
irtaimen omaisuuden huutokaupassa ei saa hyväksyä, jos tarjous alittaa selvästi 
omaisuuden käyvän hinnan (5 luvun 23 §). 

 

Luotonvälitystä koskevat säännökset  

Kuluttajansuojalain 7 luvun säädettyjä ennakkotiedonantovelvoitteita sovelletaan 
luotonantajien lisäksi luotonvälittäjiin. Myös hyvää luotonantotapaa koskevaa 13 §:ää 
sovelletaan pykälän 3 momentissa määriteltyjä poikkeuksia lukuun ottamatta luoton-
välittäjiin. Lisäksi luotonvälittäjiä koskevat 48 § valtuuksista ilmoittamisesta ja 49 § 
kuluttajalta perittävistä maksuista.  
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Valvontaviranomaiset 

Eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain mukaisena rekisteri- ja valvonta-
viranomaisena toimii Etelä-Suomen aluehallintovirasto. Aluehallintoviraston toimival-
tuuksista luotonantajan rikkoessa lain mukaisia velvoitteitaan säädetään eräiden 
luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain 10 a, 10 b, 11 ja 12 §:ssä. Viime kädessä 
luotonantajan laissa säädettyjen velvoitteiden rikkominen voi johtaa luotonantajare-
kisteristä poistamiseen, mikä merkitsee sitä, että elinkeinonharjoittaja ei saa enää 
jatkaa kuluttajaluottojen tarjoamista. 

Kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten noudattamista valvovat 51 §:n mukaan kulut-
taja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavirasto ja sen alaisina piirihallintoviranomaisina 
aluehallintovirastot sekä myös Finanssivalvonta silloin, kun luotonantajana on Fi-
nanssivalvonnan valvottava. Luotonantajaa ja luotonvälittäjää, joka rikkoo 7 luvun 
säännöksiä, voidaan 50 §:n mukaan kieltää jatkamasta tällaista menettelyä taikka 
uudistamasta sitä tai siihen rinnastettavaa menettelyä, jos se on kuluttajansuojan 
kannalta tarpeellista. 

 

3.1.2 Vertaislainat 

Vertaislainalle ei ole virallista määritelmää. Tyypillisesti sillä kuvattaneen kuitenkin 
keskenään vertaisten henkilöiden tai yritysten välistä lainaa. Kuluttajansuojan näkö-
kulmasta merkityksellisiä ovat erityisesti sellaiset yksityisten henkilöiden väliset luo-
tot, joissa elinkeinonharjoittaja (vertaislainayhtiö) toimii välittäjänä mahdollistaen lai-
nasuhteen synnyn kahden yksityishenkilön välillä. Jos elinkeinonharjoittaja toimii 
vain luotonvälittäjänä kahden yksityishenkilön välisessä suhteessa eikä kuluttajan-
suojalain 7 luvussa tarkoitettuna luotonantajana, ei kuluttajansuojalain 7 luvun sään-
nöksiä sovelleta luottosuhteeseen. Myöskään 7 luvun säännöksiä luotonvälityksestä 
ei sovelleta tällöin. Jos vertaislainojen välitys tapahtuu etämyyntinä, välitykseen so-
velletaan kuluttajansuojalain 6 a luvun säännöksiä rahoituspalveluiden ja rahoitusvä-
lineiden etämyynnistä.   

Käytännössä on esiintynyt eräiden toimijoiden osalta epäselvyyttä sen suhteen, toi-
miiko yritys luotonvälittäjänä, kuten on itse ilmoittanut, vai tosiasiassa kuluttajan-
suojalaissa tarkoitettuna luotonantajana. Osassa tapauksia viranomaiset ovat katso-
neet, että kyse on ollut tosiasiassa kuluttajaluoton myöntämisestä, johon sovelletaan 
kuluttajaluottoja koskevia kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä (esim. Rovaniemen 
hovioikeuden tuomio RHO:2014:7).  
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3.2 Kansainvälinen kehitys ja ulkomaiden lainsäädäntö 

3.2.1 Koron ja maksujen muuttamista koskeva sääntely muissa Pohjoismaissa 

Ruotsi 

Ruotsin voimassa olevan kuluttajaluottolain (Konsumentkreditlagen 2010:1846) 
17 §:n mukaan korkoa voidaan muuttaa ainoastaan silloin, jos siitä on sovittu. Kor-
koa voidaan muuttaa kuluttajan vahingoksi vain siinä laajuudessa kuin on perustel-
tua luottopoliittisten päätösten, luotonantajan kasvaneiden lainanottokustannusten tai 
muiden sellaisten kulujen kasvun vuoksi, joita luotonantaja ei sopimusta solmittaessa 
kohtuullisesti voinut ennakoida. Kiinteän omaisuuden panttioikeuteen, tontin vuokra-
oikeuteen, asumisoikeuteen tai vastaavaan oikeuteen liittyvissä luotoissa luotonanta-
jalla on kuitenkin tietyin edellytyksin oikeus muuttaa korkoa luotonantajan uusiin vas-
taaviin luottoihin tavanomaisesti soveltamaa korkoa vastaavaksi edellyttäen, että 
tällaista oikeutta koskeva ehto sisältyy sopimukseen. Lisäksi on mahdollista sopia 
koron muuttumisesta viitekoron muutosten mukaisesti. Luotonantajalla on velvolli-
suus soveltaa koron muutoksia koskevia sopimusehtoja kuluttajan eduksi samalla 
tavalla kuin niitä sovellettaisiin tämän vahingoksi.  

Lain esitöiden (Regeringens proposition 1991/92:83, s. 116) mukaan luottopoliittisilla 
päätöksillä tarkoitetaan julkisoikeudellisia päätöksiä, joilla on välitön vaikutus luotto-
markkinoihin ja jotka siten vaikuttavat luotonantajan kustannuksiin. Tällaisia ovat 
esimerkiksi varantovelvoitteiden tai pääomavaatimusten muuttamista koskevat pää-
tökset. Luotonantajan kasvaneilla lainanottokustannuksilla puolestaan tarkoitetaan 
ennen kaikkea yleisen korkotason nousua, mutta myös muu luotonantajan lainanot-
toon vaikuttava korkojen nousu mahdollistaa koron muuttamisen. Ennakkoimatto-
muutta koskevan edellytyksen johdosta luotonantaja ei voi nostaa korkoa tavan-
omaisena pidettävän inflaation vuoksi.  

Luotonantaja on lain esitöiden mukaan velvollinen soveltamaan samoja periaatteita 
niin koron alentamiseen kuin koron nostamiseenkin. Tämä vaatimus koskee paitsi 
koron muutosten suuruutta myös sitä, että luotonantaja toimii yhtä nopeasti korkoa 
nostaessaan ja sitä alentaessaan. 

Ruotsin Finanssivalvonnan antaman kuluttajaluottoja koskevan ohjeen (Finansin-
spektionens allmänna råd om krediter i konsumentförhållanden, FFFS 2014:11) mu-
kaan luotonantajan on kuluttajan pyynnöstä ilmoitettava syy vaihtuvakorkoisen luo-
ton koron muuttamiselle. Jos luoton korkoa on korotettu lainanottokustannusten nou-
sun vuoksi, luotonantajan on kuluttajan pyynnöstä ilmoitettava kustannusten nousun 
syy. 

Luoton johdosta perittävistä maksuista ja niiden muuttamisesta säädetään  kuluttaja-
luottolain 18 §:ssä, jonka mukaan luotonottaja on velvollinen koron lisäksi tai sen 
sijaan maksamaan erillistä korvausta luotosta ainoastaan, jos siitä on sovittu ja jos 
kyseinen maksu vastaa luotonantajalle luotosta aiheutuvia kuluja. Luoton maksuja 
voidaan muuttaa kuluttajan vahingoksi ainoastaan, jos siitä on sovittu ja ainoastaan 
siinä määrin kuin se maksuina perittävien kulujen nousun takia on perusteltua.  
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Norja 

Norjan voimassa olevan rahoitussopimuslain (Lov om finansavtaler og finansopp-
drag; jäljempänä Finansavtaleloven, 1999-06-25 nr 46) mukaan luotonantaja ei ku-
luttajaluottosopimuksissa saa pidättää oikeutta muuttaa yksipuolisesti lainan ehtoja 
kuluttajan vahingoksi lukuun ottamatta koron, maksujen ja muiden luottokustannus-
ten nostamista. Luottosopimuksessa on täsmennettävä edellytykset muutosten te-
kemiselle. Luottosopimuksen ehtoja voidaan muuttaa vain silloin, kun sille on tosi-
asialliset perusteet. (49 §) Lain perusteluissa (NOU 1994:19, s. 101) todetaan, että 
tosiasiallisina perusteina muutosten tekemiselle pidetään merkittäviä muutoksia ko-
roissa, joukkolainojen tuotossa tai instituution rahoituskustannusten yleisessä tasos-
sa. 

Kuluttajalle on ilmoitettava luottosopimuksen ehtojen yksipuolisesta muuttamisesta 
ennen muutoksen tekemistä. Ilmoituksesta on käytävä ilmi muutoksen luonne, sen 
syyt sekä kuluttajan oikeus ennenaikaiseen takaisinmaksuun ja tämän oikeuden 
käyttämisestä kuluttajalle aiheutuvat kustannukset. Muutokset voidaan toteuttaa ai-
kaisintaan kuuden viikon kuluttua kirjallisen ilmoituksen lähettämisestä kuluttajalle. 
Lyhyempää määräaikaa voidaan kuitenkin soveltaa, jos koron muuttaminen johtuu 
rahamarkkinakoron, joukkolainojen tuoton tai instituution rahoituskustannusten ylei-
sen tason merkittävästä muutoksesta. (Finansavtaleloven 50 §) 

 

Tanska 

Tanskan voimassa oleva luottosopimuslaki (Lov om kreditaftaler, LBK nr 347 af 
02/04/2014) mahdollistaa koron muuttamisen luottosopimuksen voimassaoloaikana. 
Luottosopimuksessa on mainittava lainakoron muuttamisen edellytykset ja muutta-
misessa käytettävät menettelyt (8 §). Luotonantajan on ilmoitettava kuluttajalle laina-
koron muutoksista kirjallisesti tai muulla pysyvällä välineellä ennen muutoksen voi-
maantuloa (9 §). 

Marraskuussa 2015 voimaan tulevan rahoituslaitosten hyvää tapaa koskevan mää-
räyksen (Bekendtgørelse om god skik for finansielle virksomheder, BEK nr 729 af 
12/05/2015) mukaan jatkuvissa asiakassuhteissa koron, palkkioiden tai muiden 
maksujen muutosta koskevat ehdot tulee ilmaista selkeästi sopimuksessa ja niiden 
tulee sisältää edellytykset, joiden vallitessa muutos voidaan tehdä. Rahoituslaitoksel-
le ei sopimusehdoissa voi antaa mielivaltaista oikeutta muutosten tekemiseen. Jat-
kuvissa asiakassuhteissa korkoa, palkkioita tai muita maksuja ei voi muuttaa asiak-
kaan vahingoksi ilman ennakkoilmoitusta, ellei muutos johdu ulkoisista olosuhteista, 
joihin rahoituslaitoksella ei ole vaikutusmahdollisuutta. Asuntoluotoissa muutoksia 
koskevanennakkoilmoitusajan on oltava vähintään kolme kuukautta. Lisäksi ilmoituk-
sessa on määräyksen mukaan mainittava muutokset syyt. Ennakkoilmoitusajat eivät 
kuitenkaan koske tapauksia, joissa muutos johdu ulkoisista olosuhteista, joihin rahoi-
tuslaitoksella ei ole vaikutusmahdollisuutta. (6 §) 
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3.2.2 Vertaislainat 

Ruotsi 

Ruotsin voimassa olevan kuluttajaluottolain mukaan lakia sovelletaan myös silloin, 
kun luotonantajana toimii muu kuin elinkeinonharjoittaja, jos luoton on välittänyt luo-
tonantajan asiamiehenä toiminut elinkeinonharjoittaja (1 §). Tällaiseen luotonvälittä-
jään sovelletaan säännöksiä hyvästä luotonantotavasta, tiedonantovelvoitteista, luot-
tokelpoisuuden arvioinnista ja luottosopimuksen tekemisestä. Lisäksi kuluttajaluotto-
lakiin sisältyy erityisiä säännöksiä kaikkia luotonvälittäjiä koskevista tiedonantovel-
voitteista koskien muun muassa luotonvälittäjän riippumattomuutta ja kuluttajalle 
luotonvälittäjän palveluista maksettavaksi tulevia maksuja (48 §). 

 

Norja 

Norjan rahoitussopimuslakia sovelletaan pääsääntöisesti vain rahoituslaitosten tai 
vastaavien laitosten kanssa tehtäviin sopimuksiin ja toimeksiantoihin (1 §). Rahoitus-
sopimuslain säännökset eivät koske kahden yksityishenkilön välistä luottosuhdetta 
silloinkaan, kun luoton välittäjänä toimii elinkeinonharjoittaja.  

 

Tanska 

Tanskan voimassa olevaa luottosopimuslakia sovelletaan luottosopimuksiin, joissa 
luotonantaja myöntää tai lupaa myöntää luottoa kuluttajalle (1 §). Luottosopimuslakia 
ei sovelleta kahden yksityishenkilön välisiin luottosopimuksiin silloinkaan, kun luoton 
välittäjänä toimii elinkeinonharjoittaja. 

 

3.3 Viranomaisohjeet ja itsesääntely 

Finanssivalvonta on antanut kuluttajaluottoihin tai erityisesti asuntoluottoihin liittyviä 
määräyksiä tai suosituksia useassa eri standardissa, joista tärkeimpiä ovat seuraa-
vat:  

 Luottoriskien hallinta (standardi 4.4a); 
 Asuntoluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen 

laskentaan käytettävät menetelmät (määräykset ja ohjeet 4/2011);  
 Finanssipalvelujen ja -tuotteiden markkinointi (määräykset ja ohjeet 15/2013); 
 Finanssipalvelujen tarjoamisessa noudatettavat menettelytavat (määräykset ja 

ohjeet 16/2013); 
 Operatiivisen riskin hallinta rahoitussektorin valvottavissa (määräykset ja ohjeet 

8/2014). 
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Myös kuluttaja-asiamies on antanut kuluttajaluottojen tarjoamiseen liittyviä seuraavia 
linjauksia: 

 Maksaminen ja laskutus (vuonna 2008, päivitetty 2010); 
 Kuluttajaluotto tavaroiden ja palveluiden markkinoinnissa (vuonna 2013); 
 Tavaroiden ja palveluiden hinnan ilmoittaminen (vuonna 2014); 
 Hyvä perintätapa kuluttajaperinnässä (2014).  
  
Luotonantoon liittyvän itsesääntelyn kannalta keskeisiä ovat Finanssialan Keskusliit-
to ry:n (jäljempänä FK) antamat hyvän pankkitavan säännöt. Ohjeita on annettu 
myös muun muassa pankkisalaisuudesta ja henkilötietojen käsittelystä.  
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4 Nykytilan arviointi 

 

4.1 Yleistä 

Kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä on tarpeen uudistaa asuntoluottodirektiivin 
säännösten täytäntöön panemiseksi. Direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä on tar-
peen huolehtia myös siitä, että asuntoluottodirektiivin soveltamisalaan kuuluvia luot-
toja ja muita kuluttajaluottoja koskevien säännösten välille ei muodostu eroja, ellei 
siihen ole perusteltua syytä. Eräitä kuluttajaluottoja koskevia säännöksiä on tarpeen 
uudistaa myös luottomarkkinoiden kehittymisen johdosta ja voimassa oleviin sään-
nöksiin liittyvien tulkintaepäselvyyksien vuoksi.  

 

4.2 Direktiivistä johtuvat muutostarpeet 

Keskeisin muutostarve kuluttajaluottoja koskeviin sopimusoikeudellisiin säännöksiin 
liittyy ESIS-lomakkeen käyttöönottoon, jolla pyritään helpottamaan kuluttajan mah-
dollisuutta verrata eri luotonantajien tarjoamia luottoja. Uudistustarpeita liittyy myös 
muun muassa luotonantajan velvollisuuteen arvioida kuluttajan luottokelpoisuus en-
nen luottosopimuksen tekemistä, luoton vakuudeksi annettavan omaisuuden arvioin-
tiin, luoton myöntämistä koskevien periaatteiden määrittelyyn ja luoton myöntämi-
seen kuluttajalle, neuvontapalvelujen tarjoamiseen sekä valuuttaluottoihin.     

Elinkeino-oikeudellisten säännösten osalta suurin uudistustarve liittyy asunto-
omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja välittäviin luotonvälittäjiin. Direktiivi edellyttää, 
että tällaisena luotonvälittäjänä saa toimia vain välittäjän kotivaltion viranomaisen 
hyväksymä toimija, joka täyttää direktiivissä säädetyt ammatilliset vaatimukset. Li-
säksi säännöksiä on tarpeen uudistaa sen varmistamiseksi, että luotonantajien hen-
kilöstö täyttää direktiivissä säädetyt ammattitaitovaatimukset.    

  

4.3 Kansalliset muutostarpeet 

Osana luottomarkkinoiden monipuolistumista luottomarkkinoille on tullut vertais-
lainayhtiöiksi itseään kutsuvia yrityksiä. Yritysten toimintamallit ovat vaihdelleet ja 
käytännössä on esiintynyt tulkintaongelmia sen suhteen, mitä säännöksiä näiden 
yritysten toimintaan sovelletaan, kuten edellä 3.1.2 jaksossa selvitetään. Useissa 
tapauksissa valvontaviranomaiset ovat katsoneet yrityksen toiminnan tosiasiallisesti 
rinnastuvan luotonantoon ja näin ollen on katsottu kyseessä olleen kuluttajaluottojen 
myöntäminen, jolloin myös kuluttajansuojalain 7 luvun säännökset soveltuvat. On 
kuitenkin tarpeen luoda tällaisia yrityksiä koskeva sääntelykehikko myös sellaisissa 
tapauksissa, että yritys toimii aidosti vain luotonvälittäjänä kahden yksityishenkilön 
välillä mahdollistaen ns. vertaislainatoiminnan.  
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Koron ja maksujen muuttamista luottosuhteen kuluessa koskevaa sääntelyä 
muutettiin kulutusluottolainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä (746/2010; 
HE 24/2010 vp). Voimassa olevat säännökset ovat herättäneet tulkintaepäselvyyksiä 
erityisesti sen suhteen, voiko luotonantaja muuttaa luotosta perittävää korkoa jollakin 
muulla perusteella kuin viitekoron muuttumisen vuoksi. Koska eritoten asuntoluotto-
sopimukset ovat usein pitkäaikaisia ja sekä kuluttajien että luotonantajien kannalta 
merkittäviä, on perusteltua, että sääntelyä selkeytetään.  
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5 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 

 

5.1 Yleistä 

Esityksen pääasiallisena tarkoituksena on panna kansallisesti täytäntöön asuntoluot-
todirektiivi. Direktiivin säännökset vastaavat pääpiirteissään sisällöltään voimassa 
olevan kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä. Koska direktiivin säännökset yksityis-
kohdiltaan kuitenkin poikkeavat lukuisilta osin voimassa olevista säännöksistä, jotka 
koskevat kaikkia kuluttajaluottoja, pidetään selkeämpänä, että direktiivin sovelta-
misalaan kuuluvista kuluttajaluotoista säädettäisiin omassa, kuluttajansuojalakiin 
lisättävässä uudessa 7 a luvussa. Tavoitteena on kuitenkin pitää erilaisia kuluttaja-
luottoja koskevat säännökset niin samankaltaisina kuin asiaa koskevat EU-
säädökset huomioon ottaen on mahdollista, ellei erilaisiin säännöksiin ole perustel-
tua syytä.  

Kuluttajansuojalakiin tehtävien uudistusten lisäksi merkittävin direktiivin täytäntöön-
panoon liittyvä uudistus liittyy luotonvälittäjiin, jotka välittävät asunto-omaisuuteen 
liittyviä kuluttajaluottoja. Tällaisten luottojen välittäminen säädettäisiin rekisteröintiä 
edellyttäväksi elinkeinoksi. Rekisteröinnistä säädettäisiin erillinen laki. 

Direktiivin liite I (todellisen vuosikoron laskeminen), liite II (ESIS-lomake) ja liite III 
(tietämystä ja pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset) sekä luottosopimuksessa 
mainittavia tietoja koskeva yksityiskohtainen sääntely on tarkoitus panna täytäntöön 
alemmanasteisilla säädöksillä, joista laaditut luonnokset ovat esityksen liitteinä. 

Lisäksi esityksessä ehdotetaan eräitä direktiivin täytäntöönpanoon liittymättömiä uu-
distuksia. Merkittävin näistä uudistuksista on se, että vertaislainojen välittäminen 
kuluttajille säädettäisiin rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi samalla tavalla kuin 
kuluttajaluottojen tarjoaminen. Koska uudistus edellyttää muutosten tekemistä valta-
osaan eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain säännöksiin, pidetään 
tarkoituksenmukaisena säätää uusi laki. Lisäksi kuluttajaluottoja koskevaan kulutta-
jansuojalain 7 lukuun ehdotetaan muutoksia vertaislainoihin liittyen.  

Esityksessä ehdotetaan myös selkeytettäväksi sääntelyä, joka koskee luotonantajan 
oikeutta muuttaa luottosuhteen kuluessa kuluttajaluoton korkoa tai siitä perittäviä 
maksuja.   

 

5.2 Direktiivin täytäntöönpanoon liittyvät ehdotukset 

Kansallisen harkintavallan käyttö 

Edellä 2.1 jaksossa todetun mukaisesti jäsenvaltioilla on harkintavaltaa myös jatkos-
sa asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja säänneltäessä, koska direktiivi on 
pääsääntöisesti minimidirektiivi. Poikkeuksen muodostavat ennen sopimuksen tekoa 
annettavien tietojen esittäminen ESIS-lomakkeen avulla ja todellisen vuosikoron las-
keminen, joiden osalta jäsenvaltiot eivät saa antaa tai pitää voimassa direktiivistä 
poikkeavia säännöksiä. Kansallisen harkintavallan käytöstä päätettäessä keskeisenä 
seikkana on ollut se, että asuntoluottodirektiivin soveltamisalaan kuuluvia luottoja ja 



43 

muita kuluttajaluottoja koskevien säännösten välille ei muodostu eroja, ellei siihen 
ole perusteltua syytä. Sääntelyn säilyttäminen mahdollisimman yhdenmukaisena on 
edullista niin kuluttajien kuin luotonantajien kannalta. Kansallisen liikkumavaran käyt-
töä selvitetään tarkemmin jäljempänä kunkin asiakysymyksen yhteydessä. 

 

Asunto-omaisuuteen liittyvien uusien kuluttajaluottosäännösten soveltamisala 

Ehdotetun uuden kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluisivat ensinnä-
kin asuntoluotot, joilla tarkoitetaan kuluttajaluottoja, jotka myönnetään asuinhuoneis-
ton hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien tai asuinkiinteistön hankkimiseksi tai 
sellaisen asuinrakennuksen hankkimiseksi, joka sijaitsee kiinteistöä koskevan käyt-
töoikeuden nojalla hallitulla alueella taikka edellä mainitun kohteen omistusoikeuden 
säilyttämiseksi. Toiseksi luvun soveltamisalaan kuuluisivat sellaiset muut kuluttaja-
luotot, joiden vakuudeksi annetaan edellä tarkoitettua asunto-omaisuutta.  

Asuntoluottodirektiivin soveltamisalasta on suljettu pois tietyntyyppiset käänteiset 
asuntolainat. Kyseiset luotot, kuten kaikki muutkin elinkeinonharjoittajan kuluttajalle 
tarjoamat luotot, kuuluvat nykyisin kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten sovelta-
misalaan. Ei ole ilmennyt perusteita, minkä johdosta oikeustilaa tulisi tältä osin muut-
taa. Nämä luotot ehdotetaan suljettavaksi pois uuden 7 a luvun soveltamisalasta ja 
niihin sovellettaisiin myös jatkossa kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä.  

Asuntoluottodirektiivi sisältää kulutusluottodirektiivin tavoin suuren joukon sovelta-
misalapoikkeuksia, kun taas voimassa olevaa, kuluttajaluottoja koskevaa kuluttajan-
suojalain 7 lukua sovelletaan lähtökohtaisesti kaikkiin luottoihin, joita elinkeinonhar-
joittaja sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, maksun-
lykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. Ehdotuksen mukaan 
myös uuden 7 a luvun soveltamisala olisi laaja. Toisin kuin direktiivin soveltamisalas-
ta, kansallisten säännösten soveltamisalasta ei olisi suljettu pois esimerkiksi tilapäis-
luottoja.  

 

Tiedonantovelvollisuudet 

Uutta olisi asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen osalta, että luotonantajan 
olisi pidettävä yleisesti saatavilla paperilla tai sähköisesti selkeät ja kattavat yleistie-
dot tarjoamistaan luotoista. Velvollisuus koskisi direktiivissä edellytetyllä tavalla paitsi 
luotonantajia myös luotonantajan asiamiehiä.  

Edellä mainitun yleistiedonantovelvoitteen lisäksi direktiivi sisältää säännöksiä mai-
nonnassa annettavista tiedoista (11 artikla) ja ennen sopimuksen tekemistä annetta-
vista tiedoista (14 artikla ja direktiivin liite II). Direktiivin mukaan jäsenvaltio voi kui-
tenkin olla soveltamatta näitä tiedonantovelvoitteita sellaisiin direktiivin sovelta-
misalaan kuuluviin luottosopimuksiin, joilla ei ole tarkoitus hankkia tai säilyttää kiinte-
ään asunto-omaisuuteen liittyvää oikeutta edellyttäen, että jäsenvaltio soveltaa niihin 
vastaavia kulutusluottodirektiivin säännöksiä. Kyse on siis kulutusluotoista, esimer-
kiksi autolainasta, jonka vakuudeksi annetaan asuinkiinteistö tai asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavat osakkeet. Nykyisin näihin luottoihin sovelletaan kulutusluottodi-
rektiiviin perustuvia kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä. Ei ole ilmennyt syitä, 
minkä vuoksi tämän tyyppisiä kuluttajaluottoja koskevia tiedonantovelvoitteita olisi 
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aihetta muuttaa. Koska muutokset eivät ole kuluttajansuojasyistä perusteltuja ja kos-
ka tällaisista muutoksista aiheutuisi luotonantajille kustannuksia, ehdotetaan, että 
Suomi käyttää hyväksi direktiivin mukaista optiota ja säilyttää edellä mainitut tiedon-
antovelvoitteet näiden luottojen osalta ennallaan.  

Myös asuntoluottojen mainonnassa olisi eräitä yksittäisiä lisätietoja lukuun ottamatta 
annettava samat vakiotiedot kuin nykyisin. Tiedot olisi esityksen mukaan annettava 
edustavan esimerkin avulla, jonka määräytymisen perusteista Finanssivalvonta an-
taisi tarkempia määräyksiä. Direktiivin mukaan mainonnassa ilmoitettavat vakiotiedot 
tulee antaa silloin, kun mainonnassa ilmoitetaan luoton korko tai muu luotosta perit-
täviä kustannuksia kuvaava luku. Jäsenvaltion harkintaan jää, edellyttääkö se direk-
tiivissä mainittujen tietojen antamista myös muissa tapauksissa. Ehdotuksen mukaan 
tiedot tulisi antaa myös silloin, kun mainonnasta ilmenee muu luottosopimuksen eh-
toja koskeva tieto, kuten luottoaika. Viimeksi mainituilta osin sääntely vastaa voi-
massa olevaa lakia eikä ole ilmennyt perusteita, joiden johdosta kuluttajansuojaa 
tulisi heikentää tältä osin direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä. Kuluttaja saisi näin 
kokonaiskäsityksen markkinoidusta luotosta sekä mahdollisuuden vertailla erilaisia 
tarjouksia keskenään siitä riippumatta, onko yksittäinen tieto, jolla luottoa markkinoi-
daan, luoton kustannuksia kuvaava luku vai esimerkiksi tieto luoton takaisinmaksu-
ajasta. 

Esityksen mukaan kuluttajansuojalain 7 a lukuun ja sen nojalla säädettävään oike-
usministeriön asetukseen otetaan yksityiskohtaisemmat säännökset tiedoista, jotka 
luotonantajan on annettava kuluttajalle ennen asuntoluottosopimuksen tekemistä. 
Tietojen antamisajankohdasta säädettäisiin nykyistä tarkemmin. Tiedot olisi annetta-
va ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kuluttaja on antanut tietoja luottoon 
liittyvistä odotuksistaan ja tarpeistaan sekä taloudellisista olosuhteistaan, ja hyvissä 
ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä.  

Myös asuntoluotoissa tulisi pakolliseksi käyttää vakiotietolomaketta, ESIS-lomaketta, 
säädettyjen tietojen antamiseksi. Vakiotietolomakkeen käyttämisellä pyritään helpot-
tamaan kuluttajan mahdollisuutta vertailla eri luotonantajien tarjoamia luottosopimuk-
sia. Sääntely perustuu direktiiviin, ja se on täysharmonisoivaa. 

 Esityksessä ehdotetaan lisäksi, että lain mukaan annettavat tiedot on annettava 
maksutta. Ehdotus perustuu direktiiviin.   

 

Kytkykauppa ja yhdistetyt tarjoukset 

Direktiivin mukaan jäsenvaltioiden on sallittava yhdistetyt tarjoukset mutta ei kytky-
kauppaa. Suomessa yhdistetyt tarjoukset, kuten lainatarjoukset, joiden ehtojen mu-
kaan esimerkiksi lainan marginaali on alempi, jos kuluttaja ostaa samalla toisen ra-
hoituspalvelun luotonantajalta, ovat lähtökohtaisesti jo nykyisin sallittuja, joten tältä 
osin direktiiviä ei ole tarpeen erikseen panna täytäntöön. Uusia säännöksiä tarvitaan 
sitä vastoin direktiivissä tarkoitetusta kytkykaupasta eli luottosopimuksen tarjoami-
sesta yhdessä toisen finanssituotteen tai –palvelun kanssa siten, ettei kuluttajan ole 
mahdollista tehdä luottosopimusta erillisenä ilman toisen palvelun tai tuotteen  hank-
kimista. Kytkykauppaa rajoittaa nykyisin vain 3.1.1 jaksossa mainittu luottolaitostoi-
minnasta annetun lain 15 luvun 3 §:n säännös. Kuluttajansuojalakiin ehdotetaan li-
sättäväksi luoton kytkykaupan kieltävä säännös.   
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Jäsenvaltioilla on direktiivin mukaan mahdollisuus säätää, että luotonantajat voivat 
edellyttää kuluttajalta tai hänen perheenjäseneltään tai lähisukulaiseltaan maksu- tai 
säästötilin avaamista tai voimassa pitämistä, sijoitustuotteen tai yksityisen eläketuot-
teen ostamista tai pitämistä taikka erillisen luottosopimuksen tekemistä jaetun omis-
tusosuuden luottosopimuksen yhteydessä. Lisäksi jäsenvaltiot voivat sallia kytky-
kaupan, kun luotonantaja pystyy osoittamaan toimivaltaiselle viranomaiselle, että 
kytkykauppana tarjottavat tuotteet tuottavat kuluttajille selkeää hyötyä, kun otetaan 
asianmukaisesti huomioon markkinoilla tarjolla olevien merkityksellisten tuotteiden 
saatavuus ja hinnat. Kytkykauppa on omiaan vaikeuttamaan eri luotonantajien luotto-
tuotteiden vertailtavuutta ja siten heikentämään kuluttajan mahdollisuuksia kilpailut-
taa eri luotonantajia. Esityksessä ehdotetaan sen johdosta, ettei mitään direktiivin 
sallimista optioista käytetä kansallisesti hyväksi.  

Direktiivi edellyttää kytkykaupan kieltämistä direktiivin soveltamisalaan kuuluvien 
luottosopimusten osalta. Työryhmä pitää kuitenkin kuluttajansuojasyistä perusteltu-
na, että kytkykaupan kielto koskee kaikkia kuluttajaluottosopimuksia eikä ainoastaan 
direktiivin soveltamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottosopi-
muksia. Lisäksi ehdotetun kytkykaupan kielto olisi direktiiviä laajempi siten, että se ei 
koskisi yksinomaan rahoitusvälineitä tai –palveluita. Luottolaitos ei saa nykyisinkään 
edellä mainitun luottolaitostoiminnasta annetun lain säännöksen nojalla asettaa luo-
ton saamisen edellytetyksi sitä, että lainanhakija tekee esimerkiksi toimeksiantoso-
pimuksen samaan konserniin kuuluvan kiinteistönvälitysliikkeen kanssa. Ei ole il-
mennyt syitä, minkä johdosta kuluttajansuojan tasoa tulisi tältä osin alentaa.  

 

Luoton myöntäminen 

Kuluttajan luottokelpoisuuden arviointia koskevat säännökset lisättiin lakiin vuonna 
2010 kulutusluottolainsäädännön kokonaisuudistuksen yhteydessä (laki 746/2010; 
HE 24/2010 vp, s. 15) ja luotonantajan velvollisuuksia tiukennettiin vielä vuonna 
2013 (laki 207/2013; HE 78/2012 vp, s. 11). Ehdotetut asunto-omaisuuteen liittyviä 
kuluttajaluottoja koskevat uudet säännökset vastaavat periaatteiltaan voimassa ole-
via säännöksiä, mutta ovat täsmällisempiä sisältäen yleisiä menettelytapavelvoitteita, 
joita luotonantajien tulee noudattaa. Ehdotetut säännökset perustuvat direktiiviin ja 
ne ovat omiaan edesauttamaan sitä, että luotonantaja huolehtii asianmukaisesti ku-
luttajien luottokelpoisuuden arvioinnista ja että myös valvontaviranomaisilla on entis-
tä paremmat mahdollisuudet valvoa säännösten noudattamista.   

Uutta on, että luotonantajalla olisi lain mukaan velvollisuus määritellä tiedot, joiden 
perusteella kuluttajien luottokelpoisuus arvioidaan, sekä luottokelpoisuuden arvioin-
nissa käytettävät menettelytavat. Luottolaitosten osalta vastaava velvollisuus sisältyy 
jo nykyisin Finanssivalvonnan luottoriskien hallintaa koskevaan standardiin (standar-
di 4.4a, 5.4.1 jakso, 19 kohta). Laissa ehdotetaan säädettäväksi myös luotonantajan 
velvollisuudesta kussakin yksittäistapauksessa tallentaa määräajaksi tiedot toimista, 
jotka on tehty kuluttajan luottokelpoisuuden arvioimiseksi. Lisäksi esitykseen sisältyy 
säännöksiä, joilla varmistetaan se, että kuluttaja saa tietää, mitä tietoja ja milloin hä-
nen tulee toimittaa luotonantajalle luottokelpoisuuden arviointia varten ja mitä seu-
raamuksia tietojen toimittamatta jättämisellä voi olla.     
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Luottokelpoisuuden arvioinnin lisäksi ehdotetaan uusia säännöksiä asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen vakuuksista. Säännökset perustuvat direktii-
viin ja niillä pyritään varmistamaan se, että arviointi on asianmukaista. Samalla on 
kuitenkin pyritty välttämään se, että uusista säännöksistä aiheutuisi merkittäviä lisä-
kustannuksia luotoantajille, koska vakuuksien arvioinnissa ei ole esiintynyt Suomes-
sa ongelmia.  

Luotonantajan olisi ensinnäkin esityksen mukaan määriteltävä vakuusmuodot, jotka 
se hyväksyy luottosopimuksen vakuudeksi. Luottolaitosten on jo nykyisen määritel-
tävä vakuusmuodot Finanssivalvonnan edellä mainitun standardin mukaan (5.4.2 
jakso, 28 kohta). Lisäksi luotonantajan olisi varmistettava, että jos vakuudeksi anne-
taan asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat yhteisöosuudet, asuinkiinteistö tai kiin-
teistöä koskeva käyttöoikeus, arvioinnin suorittaa riittävän ammattitaitoinen henkilö ja 
että arvioinnissa käytetään luotettavia arviointistandardeja. Jos arvioinnin suorittaa 
luotonantajan henkilöstöön kuuluva, henkilön tulisi olla riittävän riippumaton luoton-
myöntöprosessista. Esitykseen sisältyy myös säännöksiä luotonantajan velvollisuu-
desta säilyttää tehty arviointi määräajan. 

Esityksessä ehdotetaan myös uusia nimenomaisia säännöksiä luoton myöntämises-
tä. Voimassa olevan lain mukaan luoton myöntämisen asianmukaisuutta voidaan 
arvioida vain hyvää luotonantotapaa koskevan yleislausekkeen nojalla. Uusien 
säännösten mukaan luotonantajan olisi määriteltävä ne periaatteet, joiden mukaises-
ti luotonantaja myöntää luottoja. Tämä velvollisuus  luottolaitoksilla on jo nykyisin 
Finanssivalvonnan edellä mainitun standardin nojalla (5.4 jakso, 17 kohta). Lisäksi 
ehdotetaan säädettäväksi, että luotonantaja saisi myöntää luoton kuluttajalle vain, 
jos kuluttajan luottokelpoisuuden arviointi osoittaa, että luottosopimuksesta johtuvat 
velvoitteet todennäköisesti täytetään luottosopimuksessa edellytetyllä tavalla. Uudet 
säännökset ovat omiaan vähentämään sitä, että luottoja myönnetään kuluttajille, 
joilla ei ole taloudellisia edellytyksiä selvitä luoton hoitamisesta.  

Ehdotetut luoton myöntämistä koskevat säännökset perustuvat direktiiviin, mutta 
niitä ehdotetaan sovellettavaksi kaikkiin kuluttajaluottoihin, eikä ainoastaan direktiivin 
soveltamisalaan kuuluviin luottoihin. Tätä pidetään perusteltuna ottaen huomioon 
edellä 1 jaksossa selvitetyt seikat, erityisesti kuluttajille luotoista aiheutuneiden mak-
suhäiriömerkintöjen korkea määrä ja kotitalouksien korkeahko velkaantumisaste ja 
siitä aiheutuvat riskit. Olennaista ei ole ehkäistä vain tietyntyyppisten kuluttajaluotto-
jen myöntämistä ylivelkaantumisriskissä oleville kuluttajille, vaan sääntelyn tulee työ-
ryhmän näkemyksen mukaan koskea kaikkien kuluttajaluottojen myöntämistä.  

 

Kuluttajan oikeus peruuttaa luottosopimus ja maksaa luotto ennenaikaisesti 

Jäsenvaltioiden on direktiivin mukaan määriteltävä vähintään seitsemän päivän pi-
tuinen määräaika, jotta kuluttajalla olisi riittävästi aikaa verrata tarjouksia, arvioida 
niiden vaikutuksia ja tehdä tietoihin perustuva päätös. Määräajan on oltava joko luot-
tosopimuksen tekemistä edeltävä harkinta-aika tai aika, jona luottosopimus voidaan 
peruuttaa sen tekemisen jälkeen, taikka näiden yhdistelmä. Esityksessä ehdotetaan, 
että direktiivin mukaisista vaihtoehdoista valitaan peruuttamisoikeus, sillä kuluttajalla 
on jo nykyisin tällainen oikeus kaikkien luottojen etä- ja kotimyynnissä. Harkinta-aika 
ei nykyisin ole käytössä minkään kuluttajasopimuksen yhteydessä eikä syytä sen 
käyttöönottoon asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen osaltakaan ole nähty 
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olevan. Peruuttamisajan pituus olisi 14 päivää kuten muissakin kuluttajasopimuksis-
sa.  

Kuluttajan ennenaikaista takaisinmaksuoikeutta koskevat säännökset vastaavat si-
sällöllisesti voimassa olevaa lakia. Ainoa sisällöllinen muutos liittyy niihin tapauksiin, 
joissa luotonantajalla on oikeus saada korvaus kuluttajalta tämän maksaessa en-
nenaikaisesti asunto-omaisuuteen liittyvän kuluttajaluoton tai sen osan. Luotonanta-
jan olisi tällöin kuluttajan takaisinmaksupyynnön vastaanotettuaan toimitettava tälle 
pysyvällä tavalla laskelma, josta käy ilmi vaaditun korvauksen määrä ja sen lasken-
nassa käytetyt perusteet ja oletukset. Ehdotettu säännös perustuu direktiiviin. Sään-
nöksen ottamista lakiin puoltaa myös se, että kuluttajilla on käytännössä asuntoluot-
tojen osalta ollut vaikeuksia arvioida, onko luotonantajan vaatima korvaus laskettu 
asiasta annettujen 3.3 jaksossa mainittujen Finanssivalvonnan määräysten mukai-
sesti. Muilta osin ei ole pidetty perusteltuna tehdä muutoksia voimassa oleviin sään-
nöksiin esimerkiksi asettamalla direktiivin 25 artiklan 2 tai 5 kohdan mukaisesti edel-
lytyksiä ennenaikaisen takaisinmaksuoikeuden käyttämiselle.        

 

Neuvontapalvelut 

Esityksessä ehdotetaan uusia säännöksiä neuvontapalveluista. Direktiivi antaa jä-
senvaltioille mahdollisuuden valita kahden sääntelymallin välillä. Edellä 2.2 jaksossa 
mainitun mukaisesti jäsenvaltio voi joko kieltää ilmausten ”neuvonta” ja ”neuvoja” tai 
muiden samankaltaisten ilmausten käytön, jos kuluttajille tarjottuja neuvontapalveluja 
tarjoavat luotonantajat tai luotonantajien asiamiehinä toimivat luotonvälittäjät. Jos 
jäsenvaltio ei säädä tällaista kieltoa, sen on asetettava vähintään direktiivissä sääde-
tyt edellytykset ilmausten ”riippumaton neuvonta” tai ”riippumaton neuvoja” käytölle. 
Esityksessä ehdotetaan ensiksi mainitun sääntelymallin valitsemista, mutta mallien 
punninnan helpottamiseksi lausuntokierroksella esitykseen sisältyy myös sään-
nösehdotukset, jotka olisivat tarpeen, jos valittaisiin jälkimmäinen sääntelymalli.  

Luotonantajan ja tämän asiamiehenä toimivan luotonväittäjän velvoitteisiin lain nojal-
la kuuluu antaa kattavat tiedot tarjolla olevista luotoista sen jälkeen, kun kuluttaja on 
antanut tietoja luottoon liittyvistä odotuksistaan ja tarpeistaan sekä taloudellisista 
olosuhteistaan. Lisäksi näiden toimijoiden on annettava riittävät ja selkeät selvitykset 
sen arvioimiseksi, soveltuuko tarjottu luotto ja mahdollisesti tarjotut lisäpalvelut kulut-
tajan tarpeisiin ja hänen taloudelliseen tilanteeseensa. Ottaen huomioon näiden laki-
sääteisten velvollisuuksien laajuus luotonantajan ja luotonantajan asiamiehen neu-
vontapalvelun mahdollinen lisäarvo jää suppeaksi. Erityisesti näin on, koska ei ole 
oletettavaa, että luotonantaja tai tämän asiamies ottaisi neuvontapalvelussa huomi-
oon myös kilpailijoidensa luottotuotteita ja suosittelisi kuluttajalle toisen luotonantajan 
luoton valitsemista. Ylipäätään voidaan esittää epäilyjä siitä, vaikuttaisiko luotonanta-
jan ja tämän asiamiehen antamiin suosituksiin viime kädessä halua saada uusia asi-
akkaita ja ohjata kuluttaja valitsemaan luotonantajan näkökulmasta edullinen luotto. 
Ensiksi mainitun sääntelyvaihtoehdon valitsemista puoltaa myös se, että eri toimijoi-
den roolit pysyisivät selvinä: luotonantaja ja tämän asiamies on aina viime kädessä 
tiettyjen luottotuotteiden myyjä eikä objektiivinen neuvonantaja. Omien tuotteiden 
myynnin ja neuvonnan välisen rajan hämärtyminen on käytännössä aiheuttanut on-
gelmia sijoitustuotteiden tarjonnassa.      
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Toisin kuin sijoitusneuvontaa, markkinoilla ei tiettävästi ole nykyisin tarjolla luottoihin 
liittyviä neuvontapalveluja. Jälkimmäisen mallin valitsemista puoltaisi se, että miltään 
toimijoilta ei ole perusteltua kieltää palvelun tarjoamista ennen kuin siitä on saatu 
käytännön kokemuksia. Jos jälkimmäinen malli valittaisiin, tällöin olisi säädettävä 
niistä edellytyksistä, joiden täyttyessä neuvontapalvelun tarjoaja voi käyttää ilmauk-
sia ”riippumaton neuvoja” tai ”riippumaton neuvonta”. Esityksen säännökset ovat 
tältä osin jonkin verran tiukempia kuin direktiivissä edellytetään: luotonantaja, luo-
tonantajan konserniin kuuluva tai tämän kanssa muutoin läheisessä yhteydessä ole-
va taikka luotonantajan asiamiehenä toimiva ei saisi tarjota riippumatonta neuvontaa 
tai ilmaista olevansa riippumaton neuvoja, koska riippumaton neuvonnan perusedel-
lytys on, että neuvonta ei koske neuvojan omia luottotuotteita. Malli vastaa Ruotsin 
asuntoluottotyöryhmän esitystä (SOU 2015:14, s. 90).   

Esityksessä ehdotetaan säännöksiä myös neuvontapalvelun tarjoajan velvollisuu-
desta antaa tietoja ennen neuvontapalvelun tarjoamista, neuvontapalvelun suoritta-
misesta ja edellytyksistä, joiden täyttyessä kuluttajalta voidaan periä maksu neuvon-
tapalvelusta. Ehdotetut säännökset pohjautuvat direktiivin säännöksiin, minkä lisäksi 
maksun perimisen osalta on otettu huomioon voimassa olevat kuluttajansuojalain 
7 luvun säännökset maksun perimisestä luotonvälityksestä.     

 

Valuuttaluotot 

Esityksessä ehdotetaan uusia säännöksiä valuuttaluotoista. Valuuttaluotolla tarkoite-
taan asunto-omaisuuteen liittyvää kuluttajaluottoa, joka myönnetään muussa kuin 
sen EU- tai ETA-valtion valuutassa, jossa kuluttaja asuu, taikka muussa kuin sen 
valtion valuutassa, jossa kuluttaja saa tulonsa tai jossa hänellä on varoja, joista luot-
to on tarkoitus maksaa takaisin. Direktiivin mukaisia valuuttaluottoja voivat siis olla 
sellaisetkin luotot, jotka myönnetään euroissa.  

Valuuttaluottoja koskevilla erityissäännöksillä on tarkoitus suojata kuluttajaa valuut-
takurssien muutosten epäedullisilta vaikutuksilta. Jäsenvaltio voi toteuttaa suojan 
antamalla kuluttajalle oikeuden saada luotto muunnetuksi vaihtoehtoisen valuutan 
määräiseksi tai huolehtimalla siitä, että kuluttajalla on käytössään muu järjestely va-
luuttakurssiriskin rajoittamiseksi. Direktiivin johdanto-osan 30 kappaleen mukaan 
tällainen muu järjestely voi olla esimerkiksi kuluttajalla annettava varoitus. Mahdollis-
ta on myös, että luotonantajan annetaan valita se, mikä suojautumistapa kuluttajalle 
annetaan. Työryhmä pitää perusteltuna sitä, että muissa kuin euroissa myönnetyissä 
valuuttaluotoissa kuluttajalla olisi lain nojalla oikeus saada milloin tahansa luotto 
muunnetuksi euromääräiseksi. Sitä vastoin euroissa myönnetyissä valuuttaluotoissa 
ei ehdoteta annettavaksi kuluttajalle tällaista oikeutta, sillä luotonantajan kannalta ei 
voida pitää kohtuullisena, että tämä voisi joutua ilman omaa päätöstään ylläpitämään 
luottosopimusta muussa valuutassa kuin eurossa. Kaikissa valuuttaluotoissa luo-
tonantajan olisi hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä varoitettava kulutta-
jaa tarjottuun luottoon liittyvästä valuuttakurssiriskistä sekä annettava tietoa myös 
muista mahdollisuuksista rajoittaa valuuttakurssiriskiä.  
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Edellä mainittujen suojasäännösten lisäksi esityksessä ehdotetaan luotonantajalle 
velvollisuutta luottosopimuksen kuluessa ilmoittaa kuluttajalle, jos jäljellä oleva luot-
tomäärä tai maksuerien suuruus poikkeaa tietyllä määrällä verrattuna siihen, mitä se 
olisi, jos sovellettaisiin luottosopimuksen tekohetkellä voimassa ollutta valuutanvaih-
tokurssia. Viimeksi mainitut säännökset perustuvat direktiivin säännöksiin. Esityk-
sessä ei ehdoteta käytettäväksi direktiivin 23 artiklan 5 kohdan mukaista mahdolli-
suutta säätää laajemmin valuuttaluotoista, sillä Suomessa ei ole esiintynyt ongelmia 
näihin luottoihin liittyen.     

 

Luotonvälittäjät 

Esityksessä ehdotetaan säädettäväksi laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttaja-
luottojen välittäjistä. Laissa asetettaisiin rekisteröitymisvelvollisuus kuluttajansuoja-
lain uudessa 7 a luvussa tarkoitettuja luottoja välittäville elinkeinonharjoittajille. Re-
kisteröitymisvelvollisuus ei koskisi luotonvälittäjinä toimivia luottolaitoksia. Direktiivin 
mukaan jäsenvaltio voi valita joko toimilupa- tai rekisteröintijärjestelmän. Koska 
Suomessa edellytetään luotonantajilta rekisteröintiä, pidetään johdonmukaisena, että 
myös edellä mainittuja välittäjiä koskisi rekisteröintivaatimus.  

Suomessa ei tiettävästi nykyisin toimi sellaisia asunto-omaisuuteen liittyvien kulutta-
jaluottojen välittäjiä, joita koskee direktiivin mukainen rekisteröitymisvelvollisuus. 
Tämän johdosta ei pidetä tarpeellisena käyttää direktiivin 30 artiklan mukaista jäsen-
valtiolle annettua mahdollisuuksia helpottaa vain yhden luotonantajan asiamiehenä 
toimivien välittäjien rekisteröintiä. Samoin ei pidetä tarpeellisena käyttää 31 artiklan 
mukaista mahdollisuutta sallia luotonvälittäjien nimetä nimettyjä edustajia.   

Rekisteröinnille asetettaisiin määrätyt, direktiivin mukaiset edellytykset. Edellytykset 
liittyisivät välittäjän, tai jos välittäjä on oikeushenkilö, sen johdon luotettavuuteen ja 
ammattitaitoon. Lisäksi rekisteröinnin edellytyksenä olisi, että välitystoimintaan osal-
listuvilla henkilöillä ja heidän esimiehillään on tehtävässä tarvittava riittävä ammatti-
taito ja että välittäjällä on edellä 2.2 jaksossa mainitun asetuksen n:o 1125/2014 mu-
kaiset vaatimukset täyttävä vastuuvakuutus tai muu vakuus toiminnasta aiheutuvien 
vahinkojen korvaamiseksi. Viimeksi mainitulta osin rekisteröinnin vaatimukset ovat 
tiukemmat kuin luotonantajia koskevat rekisteröintivaatimukset. On tarpeen myös 
mainita, että rekisteröintimenettelyyn ei esityksen mukaan liity tarkoituksenmukai-
suusharkintaa, vaan rekisteriviranomaisen olisi merkittävä jokainen rekisteröinnin 
edellytykset täyttävä elinkeinonharjoittaja uuden lain mukaiseen rekisteriin.  

Kuluttajien taloudellisen turvallisuuden varmistamiseksi on tarpeen säätää myös 
asiakasvarojen vastaanottamisesta ja käsittelemisestä, vaikka direktiivi ei tällaisia 
säännöksiä sisällä. Perusteltua saattaisi olla kieltää välittäjiltä kokonaan asiakasva-
rojen vastaanottaminen kuluttajilta. Tässä vaiheessa kun tarkempia selvityksiä tällai-
sen kiellon vaikutuksista välitystoimintaan ei ole ollut saatavissa, työryhmä on pääty-
nyt siihen, että asiakasvarojen vastaanottamista ei kiellettäisi, vaan ehdotetaan 
säännöksiä niiden säilyttämisestä ja käsittelemisestä luotettavalla tavalla.  Saman-
kaltaisia säännöksiä asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittelemisestä kuin esityk-
sessä on muun muassa sijoituspalvelulaissa (747/2012). Jos säännösten noudatta-
minen laiminlyödään, kuluttajalla olisi esityksen mukaan mahdollisuus vaatia korva-
usta kärsimästään vahingosta paitsi välittäjältä myös laissa yksilöidyiltä välittäjän 
ylimpään johtoon kuuluvilta henkilöiltä.   
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Direktiiviin perustuvat sopimusoikeudelliset säännökset, jotka koskevat luotonvälittä-
jän tiedonantovelvoitteita, tämän oikeutta periä maksu kuluttajalta luotonvälityksestä 
sekä luotonvälityspalvelun suorittamista, pidetään tarkoituksenmukaisena sisällyttää 
kuluttajansuojalain uuteen 7 a lukuun.  

 

Luotonantajia koskevat ammattitaitovaatimukset 

Esityksessä ehdotetaan uusia säännöksiä luotonantoon osallistuvien henkilöiden 
sekä heidän lähiesimiestensä ammattitaitovaatimuksista. Ammattitaitovaatimukset 
koskisivat niin luotonantajan henkilöstöä kuin muitakin henkilöitä, jotka toimivat luo-
tonantajan lukuun luotonantoon liittyvissä tehtävissä. Luotonantajina toimivien luotto-
laitosten henkilöstölle ei ole nykyisin asetettu laissa ammattitaitovaatimuksia. Fi-
nanssivalvonnan määräyksissä ja ohjeissa kuitenkin edellytetään luottolaitoksen 
varmistavan, että sekä sen palveluksessa työskentelevien että uusien rekrytoitavien 
henkilöiden ammattitaito on riittävä suhteutettuna työtehtäviin sekä luottolaitoksen 
kokoon, toiminnan laajuuteen ja luonteeseen. Luottolaitoksen on myös järjestettävä 
menettelytavat, joilla varmistetaan, että henkilöstö täyttää jatkuvasti ammattitaidolle 
asetetut vaatimukset (määräykset ja ohjeet 8/2014, Operatiivisen riskin hallinta ra-
hoitussektorin valvottavissa, 5.3 jakso, 17 ja 18 kohta). 

Edellytetyn ammattitaidon olisi vastattava vähintään asuntoluottodirektiivin III liittees-
sä säädettyjä vaatimuksia. Tarkoituksena on, että vaadituista ammattitaitovaatimuk-
sesta säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella.      

 

Toimivaltaiset viranomaiset 

Asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskevien kuluttajansuojalain 7 a luvun 
säännösten noudattamista valvoisivat samat viranomaiset kuin muitakin kuluttaja-
luottoja koskevia säännöksiä. Siltä osin kuin säännökset koskevat luotonvälittäjiä 
esityksessä täsmennettäisiin direktiivin edellyttämällä tavalla näiden viranomaisten 
toimivaltuudet rajat ylittävässä palvelun tarjonnassa.  

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä ehdotetun uuden lain mu-
kaisena rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimisi Finanssivalvonta. Kyseisen lain 
soveltamisalaan kuuluvia luottoja myöntävät lähinnä luottolaitokset, jotka kuuluvat 
Finanssivalvonnan valvottaviin. On tarkoituksenmukaista sen johdosta, että myös 
tällaisia luottoja välittävät elinkeinonharjoittajat tulisivat Finanssivalvonnan valvonnan 
piiriin.  
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5.3 Muut ehdotukset 

Vertaislainatoiminta 

Esityksessä ehdotetaan kahdenlaisia uudistuksia vertaislainatoimintaan liittyen. Ver-
taislainojen välittäminen edellyttäisi ensinnäkin jatkossa sitä, että välittäjänä toimiva 
elinkeinonharjoittaja on merkitty Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään luo-
tonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteriin. Vertaislainoilla tarkoitetaan esityksessä 
sellaisia luottoja, jonka muu kuin elinkeinonharjoittaja myöntää kuluttajalle. Tällaisten 
luottojen myöntäjiä ei koske eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain mu-
kainen rekisteröitymisvelvollisuus eikä tällaisten luottojen välittäminen tulisi myös-
kään valtiovarainministeriössä valmisteilla olevan joukkorahoituslain sovelta-
misalaan.   

Rekisteröinnin edellytykset olisivat samat kuin luotonantajien rekisteröintiä koskevat 
edellytykset. Rekisteröintivaatimus on omiaan edesauttamaan sitä, että välittäjinä 
toimivat elinkeinonharjoittajat ovat luotettavia ja ammattitaitoisia ja että kuluttajavi-
ranomaiset ja muut luottotoimintaa valvovat viranomaiset saavat vaivatta tiedon 
Suomen markkinoilla toimivista välittäjistä ja heidän yhteystiedoistaan.  

Vertaislainatoimintaan liittyvän uudistuksen johdosta on tarpeen tarkistaa valtaosaa 
eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain säännöksiä. Tämän johdosta 
pidetään teknisesti tarkoituksenmukaisena, että voimassa oleva laki kumotaan ja 
säädetään kokonaan uusi laki. Luotonantajien osalta lakiin ehdotetaan muutoksia 
edellä selvitettyjen luotonantajien henkilöstön ammattitaitovaatimuksiin liittyen. Li-
säksi uutta olisi, että rekisteröinnin edellytyksenä on kyky huolehtia henkilötietojen 
asianmukaisesta suojaamisesta sekä asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittelemi-
sestä laissa edellytetyllä tavalla. Asiakasvaroihin liittyvä rekisteröintiedellytys koskisi 
erityisesti sellaisia luotonantajia, jotka harjoittavat myös vertaislainojen välitystä. 
Vastaavasti kuin asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjien osalta 
tässä vaiheessa ei ehdotettaisi vertaislainojen välittäjille kieltoa ottaa vastaan asia-
kasvaroja.        

Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä ehdotetun lain mukaisena 
rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimisi Etelä-Suomen aluehallintovirasto, joka 
toimii jo nykyisin eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain mukaisena re-
kisteri- ja valvontaviranomaisena. Esitystä valmisteltaessa on harkittu vaihtoehtona 
sitä, että myös tämän lain mukaisena toimivaltaisena viranomaisena toimisi Finans-
sivalvonta. Tehtävän siirtämistä Finanssivalvonnalle puoltaisi se, että tällöin kulutta-
jaluottoihin liittyvien säännösten valvontatehtävissä toimisi vain kaksi viranomaista 
kolmen viranomaisen sijaan, mikä olisi omiaan lisäämään hallinnollista tehokkuutta. 
Tätä ratkaisua puoltaisi myös se, että Finanssivalvonta tullee toimimaan valtiova-
rainministeriössä valmisteilla olevan joukkorahoituksesta annettavan lain mukaisena 
rekisteri- ja valvontaviranomaisena. Valmisteltava laki koskee sijoitusmuotoisen 
joukkorahoituksen ohella lainamuotoista joukkorahoitusta silloin, kun lainanottajana 
on muu kuin kuluttaja. Toisaalta voidaan todeta, että nykyisen mallin toimivuudessa 
ei ole ilmennyt merkittäviä ongelmia ja että ne syyt, jotka aikanaan puolsivat tehtä-
vän antamista Etelä-Suomen aluehallintovirastolle (HE 24/2010 vp s. 18), ovat edel-
leen voimassa. 

Rekisteröintivaatimuksen lisäksi ehdotetaan muutettavaksi kuluttajaluottoja koskevaa 
kuluttajansuojalain 7 lukua siten, että kuluttajaluottoihin rinnastettaisiin edellä tarkoi-
tetut kuluttajille myönnettävät vertaislainat. Myös Ruotsissa mainitut luotot kuuluvat 
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kuluttajaluottolain soveltamisalaan. Esityksen mukaan vertaislainoissa luotonantajan 
asiamiehenä toimivan elinkeinonharjoittajan olisi huolehdittava siitä, että luvun sään-
nöksiä noudatetaan luottosuhteessa. Välittäjän olisi siten huolehdittava siitä, että 
esimerkiksi luvun mukaiset ennakkotiedot luotosta annettaan luottoa hakevalle hen-
kilölle ja että tämän luottokelpoisuus tarkistetaan. Samoin luotonvälittäjän olisi huo-
lehdittava siitä, että luotosta ei peritä korkoa tai muita maksuja, jotka ylittävät luvun 
17 a §:ssä säädetyn korkokaton.  

 

Koron ja maksujen muutokset 

Esityksessä ehdotetaan selkeytettäväksi kuluttajaluottosopimusten korkoehtojen 
muuttamista koskevia kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä, joita on tarkoitus myös 
jatkossa soveltaa niin asunto-omaisuuteen liittyviin kuluttajaluottoihin kuin muihin 
kuluttajaluottoihin. Erityisesti asuntoluottojen tarjoajina toimivat luottolaitokset ovat 
katsoneet, että on epäselvää, voidaanko kuluttajaluottosopimusten korkoehtojen 
muuttamisesta sopia luottosopimuksessa muillakin perusteilla kuin viitekoron muut-
tumisen johdosta ja, jos voidaan, millä perusteilla sovittua marginaalia tai kokonais-
koron määrää saisi muuttaa. Nämä luotonantajat ovat esittäneet, että marginaalin tai 
kokonaiskoron korottamisen tulisi olla mahdollista erityisesti tilanteissa, joissa luo-
tonantoon liittyvät kustannukset luottosuhteen voimassaoloaikana kasvavat tai luo-
tonantajan luotonannosta saamat tuotot vähentyvät lainsäädännön tai viranomais-
päätöksen aiheuttaman muutoksen vuoksi. Lisäksi on ehdotettu, että korottaminen 
tulisi olla mahdollista luotonantajan varainhankinnan muutosten perusteella silloin, 
kun kustannusten muutos johtuu luotonantajasta riippumattomista syistä.  

Työryhmä ei pidä perusteltuna, että luotonantajalla olisi oikeus muuttaa lainan mar-
ginaalia tai luotosta perittävää kokonaiskorkoa edellä mainituilla perusteilla. Luo-
tonantajien tehtävänä on elinkeinonharjoittajana varautua huolellisesti riskienhallin-
nassaan lainsäädännön muutoksiin ja viranomaispäätöksiin. Ei voida odottaa, että 
kuluttajalla olisi tietoa tällaisista seikoista tai kykyä arvioida tällaisten muutosten to-
dennäköisyyttä. Riskin tällaisista muutoksista tulee kuulua luotonantajalle siitä huo-
limatta, että kaikkiin muutoksiin luotonantajankaan ei ole mahdollista varautua. Muu-
toksista mahdollisesti aiheutuvat niin edut kuin haitat ovat osa luotonantajien liike-
toimintariskiä eikä tätä riskiä tule siirtää kuluttajille.  

Luotonantajien varainhankinnan osalta on huomattava, että sen rakenne vaihtelee 
eri luotonantajilla ja että se on riippuvainen luotonantajan omista päätöksistä ja stra-
tegiasta. Perusteen käytännön soveltamiseen liittyisi monenlaisia vaikeuksia. Olisi 
muun muassa vaikea todentaa, mitkä kustannuksen muutokset perustuvat luotonan-
tajasta riippumattomiin syihin ja mitkä eivät ja onko muutokset kohdistettu tasapuoli-
sesti ja syrjimättömästi luotonantajan eri asiakkaisiin.   

Ylipäätään ei ole esitetty painavia perusteita, joiden johdosta luotonantajalla tulisi 
olla oikeus luottosuhteen aikana korottaa luoton marginaalia tai luotosta perittävää 
kokonaiskorkoa. Pelkästään se seikka, että muiden Pohjoismaiden lainsäädäntö 
poikkeaa Suomen lainsäädännöstä tässä kysymyksessä, ei ole perusteltu syy hei-
kentää kuluttajavelallisen asemaa näin merkittävästi. On myös huomattava, että 
kunkin Pohjoismaan asuntoluottomarkkinoilla on omat erityispiirteensä. Erona voi-
daan esimerkiksi Suomen ja Ruotsin välillä mainita Suomen tuntuvasti lyhyemmät 
asuntoluottojen takaisinmaksuajat.  
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Perusteluna sääntelyn muuttamiselle on vedottu myös muita tyypillisesti pitkäkestoi-
sia sopimuksia, kuten vakuutussopimuksia, koskevaan lainsäädäntöön. Asuntoluot-
tosopimukset poikkeavat kuitenkin luonteeltaan jatkuvasti toimitettavaa hyödykettä 
koskevista kestosopimuksista siinä, että asuntoluottosopimuksessa luotonantajan 
suoritus tapahtuu kertasuorituksena eikä kuluttaja voi sen johdosta samalla tavalla 
irtaantua hinnanmuutostilanteessa luottosuhteesta kuin muuta kulutushyödykettä 
koskevasta sopimuksesta. 

Edellä mainittujen seikkojen johdosta työryhmä ehdottaa koron muuttamista koske-
vien säännösten selkeyttämistä siten, että niistä käy nimenomaisesti ilmi, että luoton 
korko voi luottosuhteen kuluessa muuttua vain viitekoron muuttumisen perusteella. 
Lisäksi ehdotetaan täsmennettäväksi säännöksiä, jotka koskevat luottosopimuksesta 
johdosta perittävien maksujen muuttamista luottosuhteen kuluessa. Esityksen mu-
kaan maksun korotus ei saisi olla suurempi kuin luotonantajalle aiheutunut tosiasial-
linen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta maksua luottosopimuksen mukaan peri-
tään.   

  

5.4 Direktiivin säännökset, jotka eivät edellytä muutoksia lainsäädäntöön 

Direktiivin 5 artiklan 2 kohdassa säädetään toimivaltaisten viranomaisten sekä näi-
den palveluksessa olevien tai olleiden taikka näiden lukuun toimivien henkiöiden 
salassapitovelvollisuudesta. Kohta ei edellytä erityisiä täytäntöönpanotoimia, sillä 
viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 22–24, 29 ja 30 § 
sisältää direktiivin vaatimukset täyttävät säännökset.  

Jäsenvaltioiden on direktiivin 6 artiklan 1 kohdan mukaan edistettävä toimenpiteitä, 
joilla tuetaan kuluttajille annettavaa valistusta vastuullisesta lainanotosta ja lainan-
hoidosta erityisesti kiinnitysluottosopimusten yhteydessä. Kuluttajien, varsinkin kiinni-
tysluottoa ensimmäistä kertaa ottavien henkilöiden, ohjaamiseksi tarvitaan kohdan 
mukaan selkeää yleisluontoista tietoa luotonantoprosessista. Kohdan täytäntöön 
panemiseksi ei tarvita lainsäädäntötoimia. Taloudenhallinnan neuvottelukunta, jonka 
tehtävistä säädetään neuvottelukuntaa koskevan valtioneuvoston asetuksen 
(278/2006) 2 §:ssä, huolehtii siitä, että asianmukaista yleistä tietoa on saatavissa.  

Direktiivin 7 artiklan 5 kohdan mukaan jäsenvaltio voi kieltää luotonantajaa tai luo-
tonvälittäjää perimästä kuluttajalta maksuja ennen luottosopimuksen tekemistä tai 
asettaa maksujen perimistä koskevia rajoituksia. Suomessa ei ole tiettävästi esiinty-
nyt ongelmia liittyen ennakkomaksujen perimiseen luottosopimuksen tekemisen yh-
teydessä. Kohdan mukaista optiota ei pidetä sen vuoksi tarpeellisena käyttää.  

Jäsenvaltioiden on direktiivin 10 artiklan mukaan edellytettävä, että luottosopimuksia 
koskeva mainonta- ja markkinointiviestintä on asiallista ja selkeää ja että se ei saa 
olla harhaanjohtavaa. Erityisesti on kiellettävä sellaisten sanamuotojen käyttö, jotka 
voivat herättää kuluttajassa vääriä odotuksia luoton saatavuudesta ja kustannuksis-
ta. Säännökset kuluttajiin kohdistuvasta mainonnasta ja markkinoinnista sisältyvät 
kuluttajansuojalain 2 lukuun ja ne perustuvat sopimattomia kaupallisia menettelyjä 
koskevan Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiiviin 2005/29/EY. Säännökset 
koskevat myös rahoituspalveluja, kuten asuntoluottodirektiivin soveltamisalaan kuu-
luvia kuluttajaluottoja. Mainontaa ja muuta markkinointia on pidettävä 2 luvun 3 §:n 
1 momentissa tarkoitetulla tavalla sopimattomana, jos se ei ole asiallista ja selkeää. 
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Samoin sopimattomana pidetään saman pykälän 2 momentin mukaan totuudenvas-
taisten tai harhaanjohtavien tietojen antamista markkinoinnissa. Totuudenvastaiset 
tai harhaanjohtavat tiedot voivat koskea luvun 6 §:n 2 momentin 1 ja 3 kohdan mu-
kaan kulutushyödykkeen saatavuutta tai hintaa. Edellä mainittu huomioon ottaen 
asuntoluottodirektiivin 10 artiklan täytäntöönpano ei edellytä lainsäädäntömuutoksia, 
vaan voimassa oleva lainsäädäntö täyttää jo artiklan vaatimukset.         

Jäsenvaltio voi direktiivin 11 artiklan 6 kohdan mukaan edellyttää, että mainoksiin 
sisällytetään luottosopimuksiin liittyviä erityisiä riskejä koskeva tiivis ja riskeihin oike-
assa suhteessa oleva varoitus. Samankaltainen mahdollisuus asettaa luotonantajalle 
velvollisuus antaa riskivaroitus osana luotosta saatavilla pidettäviä yleisiä tietoja si-
sältyy direktiivin 13 artiklan 2 kohtaan sekä neuvontapalveluun liittyen 22 artiklan 
5 kohtaan. Mainontaan ja yleisiin tietoihin sisältyvät riskivaroitukset, joita ei anneta 
ottaen huomioon kuluttajan yksilölliset olosuhteet, eivät työryhmän käsityksen mu-
kaan todennäköisesti merkittävästi vaikuttaisi ylivelkaantumisvaarassa olevien kulut-
tajien luotonottamispäätökseen eikä 11 artiklan 6 kohdan ja 13 artiklan 2 kohdan 
mukaista optiota ehdoteta sen johdosta käytettäväksi Suomessa. Huolellisesti ja 
ammattitaitoisesti toimivalla neuvontapalvelun tarjoajalla voidaan katsoa olevan vel-
vollisuus jo suositusta tehdessään ottaa huomioon myös arvioitavista luottosopimuk-
sista kuluttajalle aiheutuvat riskit. Tämän johdosta ei pidetä tarpeellisena panna 
22 artiklan 5 kohtaa erikseen täytäntöön.     

Direktiivin 12 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltio voi sallia luotonantajien edellyttä-
vän, että kuluttajalla on luottosopimukseen liittyvä asiaankuuluva vakuutussopimus. 
Tällöin jäsenvaltion on varmistettava, että luotonantaja hyväksyy muun vakuutuk-
senantajan kuin luotonantajan ensisijaisen yhteistyötahon tarjoaman vakuutussopi-
muksen, jos kyseisen vakuutuksen sisältämä vakuutusturva on tasoltaan vastaava 
kuin luotonantajan ehdottamassa vakuutuksessa. Kohdan täytäntöön panemiseksi ei 
edellytetä nimenomaisia säännöksiä. Esityksessä ehdotettu kytkykaupan kielto ei 
estä luotonantajaa edellyttämästä, että kuluttajalla on esimerkiksi vakuutus luoton 
vakuudeksi annettavan omaisuuden palamisesta tai muusta tuhoutumisesta aiheutu-
van vahingon korvaamiseksi, jos kuluttajan ei edellytetä tekevän vakuutussopimusta 
tietyn vakuutuksenantajan kanssa. Kytkykauppakiellon vastaista olisi sitä vastoin, 
että luottotarjouksen ehtona on, että vakuutussopimus tehdään luotonantajan kanssa 
samaan konserniin kuuluvan vakuutusyhtiön tai tämän kanssa yhteistoiminnassa 
toimivan muun vakuutusyhtiön kanssa.  

Jäsenvaltio voi direktiivin 14 artiklan 4 kohdan mukaan säätää ESIS-lomakkeen toi-
mittamisen pakolliseksi ennen luotonantajaa sitovan tarjouksen tekemistä. Riittävänä 
pidetään, että kuluttaja saa ESIS-lomakkeen 14 artiklan 1 ja 3 kohdan mukaisesti 
hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä ja viimeistään luotonantajaa sitovan 
tarjouksen mukana.  Artiklan 4 kohdan mukaista optiota ei pidetä tarpeellisena käyt-
tää Suomessa.  

Jäsenvaltio voi lisäksi kyseisen artiklan 5 kohdan mukaan jatkaa ESIS-lomakkeen 
sijasta vastaavat tietovaatimukset täyttävän tietosivun käyttämistä, jos tietosivu on 
otettu käyttöön viimeistään 20 päivänä maaliskuuta 2014. Asuntovakuudellisiin kulut-
tajaluottoihin ehdotetaan edellä mainitun mukaisesti sovellettavaksi kulutusluottodi-
rektiiviin perustuvia kuluttajansuojalain 7 luvun säännöksiä luotonantajan velvollisuu-
desta antaa tietoja ennen luottosopimuksen tekemistä. Näiden luottojen osalta jatke-
taan siten ”Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot” -lomakkeen käyttöä. 
Asuntoluottojen osalta luotonantajalla ei ole voimassa olevien säännösten mukaan 
velvollisuutta käyttää mainittua lomaketta, vaan luotonantaja voi antaa tiedot muulla-
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kin valitsemallaan tavalla. Komission direktiivin täytäntöönpanosta järjestetyissä ko-
kouksissa antaman tiedon mukaan kyseinen lomake ei myöskään täytä vastaavia 
tietovaatimuksia kuin ESIS-lomake. Kohdan mukaista optiota ei ole siten asuntoluot-
tojen osalta mahdollista Suomessa käyttää.   

Direktiivin 18 artiklan 4 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on varmistettava, että luo-
tonantajan tehtyä luottosopimuksen kuluttajan kanssa luotonantaja ei saa jälkikäteen 
peruuttaa tai muuttaa luottosopimusta sillä perusteella, että luottokelpoisuuden arvi-
ointi olisi suoritettu puutteellisesti. Mainittua kohtaa ei sovelleta, jos osoitetaan, että 
kuluttaja on tahallaan jättänyt ilmoittamatta tai väärentänyt tietoja. Kohtaa ei ole tar-
peen panna Suomessa erikseen täytäntöön, sillä sopimusoikeuden yleisten periaat-
teiden mukaisesti tehty sopimus sitoo eikä Suomen lainsäädäntöön sisälly erityistä 
säännöstä, jonka mukaan luotonantaja saisi kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa 
peruuttaa tai muuttaa luottosopimusta.  

Jäsenvaltion on direktiivin 18 artiklan 5 kohdan b alakohdan mukaan varmistettava, 
että luotonantaja ilmoittaa henkilötietojen suojaa koskevan Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 95/46/EY 10 artiklan mukaisesti kuluttajalle etukäteen, että tie-
toja aiotaan hakea tietokannasta. Alakohtaa ei ole tarpeen erikseen panna täytän-
töön Suomessa, sillä luotonantajalla on etukäteinen ilmoitusvelvollisuus jo nykyisin 
luottotietolain (527/2007) 29 §:n 2 momentin nojalla. Erillistä täytäntöönpanoa ei tar-
vita myöskään saman kohdan c alakohdan suhteen, sillä luottotietolain mainitun 
momentin nojalla luotonantajalla on myös alakohdan mukainen ilmoitusvelvollisuus.    

Direktiivin 20 artiklan 3 kohdan toisen alakohdan mukaan jäsenvaltio ei saa sallia 
sitä, että luotonantaja irtisanoo luottosopimuksen sillä perusteella, että kuluttajan 
ennen luottosopimuksen tekoa toimittamat tiedot olivat puutteellisia. Estettä ei ole 
kuitenkaan sille, että jäsenvaltio sallii irtisanomisen, jos osoitetaan, että kuluttaja on 
tahallaan jättänyt ilmoittamatta tietoja tai antanut vääriä tietoja. Mainittuja direktiivin 
säännöksiä ei ole tarpeen panna erikseen täytäntöön Suomessa, sillä yleisten peri-
aatteiden mukaisesti tehdyt sopimukset sitovat osapuolia eikä lainsäädännössä an-
neta luotonantajalle irtisanomisoikeutta mainitunkaltaisissa tapauksissa.  

Direktiivin 21 artiklan 1 kohdan 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. Artiklaa ei ole tarpeen 
erikseen panna täytäntöön Suomessa, sillä luottotietolain 10 §:n 1 momentin mu-
kaan luottotietotoiminnan harjoittaja ei saa kieltäytyä antamasta yleiseen käyttöön 
perustuvasta luottotietorekisteristä luottotietoja sille, jonka on lain mukaan käytettävä 
luottotietoja rekisteröityä koskevaa päätöstä tehdessään. Koska 3. lakiehdotuksen 
7 a luvun 11 § mukaan luotonantajalla on tällainen velvollisuus luottopäätöstä teh-
dessään, luotonantajalla on siis mainitun luottotietolain pykälän mukaan oikeus saa-
da lainaa hakevan kuluttajan tiedot luottotietorekisteristä eikä luottotietotoiminnan 
harjoittaja saa asettaa luovuttamisen edellytykseksi syrjiviä ehtoja. 

Jäsenvaltiolla on direktiivin 26 artiklan 1 kohdan mukaan oltava käytössä asianmu-
kaiset järjestelmät sen varmistamiseksi, että luotonantaja tai sen puolesta toimiva 
taho voi panna vakuuksia koskevat vaateet täytäntöön. Tämä vaatimus täyttyy, kos-
ka pantinhaltijalla on oikeus myydä vakuutena olevat osakkeet kauppakaaren 
10 luvun 2 §:n mukaisilla edellytyksillä ja vakuutena oleva kiinteistö voidaan realisoi-
da ulosottokaaren säännösten mukaisesti. Erityisiä täytäntöönpanotoimia ei vaadi 
myöskään saman artiklan 2 kohta, jonka mukaan jäsenvaltioiden on toteutettava 
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tarvittavat toimenpiteet sen varmistamiseksi, että asunto-omaisuusmarkkinoiden ti-
lastollinen seuranta on asianmukaista. Suomessa tilastokeskus hoitaa tilastointiin 
liittyviä tehtäviä julkistamalla muun muassa omistusasumisen hintaindeksejä.  

Direktiivin 28 artiklan 1–3 ja 5 kohta sisältää säännöksiä maksuvaikeuksissa olevan 
kuluttajan suojelemiseksi. Uusia säännöksiä näiden kohtien täytäntöön panemiseksi 
ei tarvita, sillä Suomessa on jo nykyisin tällaisia säännöksiä kuluttajansuojalaissa, 
kauppakaaressa, korkolaissa, laissa saatavien perinnästä ja ulosottokaaressa kuten 
3.1.1 jaksossa tarkemmin selvitetään. Täytäntöönpanotoimia ei edellytä myöskään 
mainitun artiklan 4 kohta, jonka mukaan jäsenvaltio ei saa estää luottosopimuksen 
osapuolia sopimasta, että vakuuden tai vakuuden myymisestä saatavan tulon palaut-
taminen tai siirtäminen luotonantajalle riittää luoton takaisinmaksuksi. Lainsäädän-
töön ei sisälly esteitä sille, että osapuolet tekisivät edellä mainitun kaltaisen sopi-
muksen.   

Direktiivin 35 artiklassa edellytetään muiden luotonantajien kuin luottolaitosten hy-
väksyntää ja valvontaa. Artikla ei edellytä täytäntöönpanotoimia, sillä eräiden luo-
tonantajien rekisteröinnistä annetun lain mukaan kuluttajaluottojen tarjoaminen edel-
lyttää rekisteröintiä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään luotonantajare-
kisteriin, joka edellä mainitun mukaisesti ehdotetaan korvattavaksi luotonantaja- ja 
vertaislainavälittäjärekisterillä. Kyseisten luotonantajien toimintaa valvoo paitsi alue-
hallintovirasto myös kuluttaja-asiamies edellä selvitetyn mukaisesti.  

Jäsenvaltion on direktiivin 39 artiklan mukaan varmistettava, että kuluttajien käytössä 
on asianmukaiset ja tehokkaat riidanratkaisumenettelyt liittyen luotonantajiin, luoton-
välittäjiin ja nimettyihin edustajiin. Artikla ei edellytä täytäntöönpanotoimia, sillä kulut-
tajalla on jo nykyisin mahdollisuus viedä kuluttajaluottoihin tai luotonvälitykseen liitty-
vä riita-asia kuluttajariitalautakunnan käsiteltäväksi. Vaihtoehtoisesti kuluttaja voi 
eräissä tapauksissa viedä riita-asiansa myös Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan yh-
teydessä toimivan Pankkilautakunnan käsiteltäväksi.   
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6 Esityksen vaikutukset 

 

6.1 Valtiontaloudelliset vaikutukset ja vaikutukset viranomaisten toimintaan 

Esityksellä on vain vähäisiä vaikutuksia valtiontalouteen. Finanssivalvontaan tulisi 
esityksen 1. lakiehdotuksen mukaan perustaa rekisteri asunto-omaisuuteen liittyvien 
kuluttajaluottojen välittäjistä. Tällä hetkellä Suomen markkinoilla ei tiettävästi toimi 
välittäjiä, joita rekisteröitymisvelvollisuus koskisi, joten uuden tehtävän arvioidaan 
perustamisvaiheen jälkeen edellyttävän alle yhden henkilötyövuoden panostusta. 
Uudesta tehtävästä ei aiheutuisi lisäkustannuksia Finanssivalvonnalle, sillä syntyvät 
kustannukset perittäisiin hakemus- ja valvontamaksuina välittäjiltä.  

Lisäksi 2. lakiehdotuksen mukaan Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämä luo-
tonantajarekisteri tulisi korvata luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisterillä. Val-
vontatehtävän laajenemisen myös vertaislainojen välittäjiin arvioidaan merkitsevän 
vain vähäistä työmäärän lisääntymistä, sillä tällaisia toimijoita lienee Suomessa enin-
tään 10–20. Vertaislainavälittäjien rekisteröinti-ilmoitusten käsittelystä ei aiheudu 
aluehallintovirastolle lisäkustannuksia, koska niistä aiheutuvat kustannukset perittäi-
siin toimenpidemaksuina rekisteröintiä hakevilta vertaislainojen välittäjiltä.  

Toisaalta niin asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjien kuin vertais-
lainojen välittäjien rekisteröitymisvaatimus tulee osaltaan helpottamaan kuluttajaluot-
tojen ja vertaislainojen tarjontaa valvovien viranomaisten valvontatyötä, sillä jatkossa 
niiden saatavissa olisi luotettavat ja entistäkin kattavammat tiedot luottomarkkinoilla 
toimivista yrityksistä ja niiden yhteystiedoista. 

Esityksen 3. lakiehdotuksen 7 a luvun säännökset tulevat aluksi aiheuttamaan val-
vontaviranomaisille lisätyötä sen johdosta, että valvontaviranomaisten on muun mu-
assa päivitettävä kuluttajaluottoja koskevat ohjeet sekä neuvottava luotonantajia, 
luotonvälittäjiä ja kuluttajia uusien säännösten sisällöstä. Markkinointia, ennakkotie-
toja ja sopimusehtoja koskevien säännösten muuttuminen ei sinänsä tuo uusia teh-
täviä valvontaviranomaisille, mutta aiheuttaa tarpeen kohdentaa valvontatoimia muu-
tosten voimaan tullessa uusien säännösten soveltamisalaan kuuluvien luotonantajien 
ja luotonvälittäjien käytöntöihin. 

 

6.2 Vaikutukset kuluttajien, luotonantajien ja eräiden luotonvälittäjien asemaan 

Esityksen 1. lakiehdotus edellyttäisi sen soveltamisalaan kuuluvilta asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjiltä rekisteröitymistä Finanssivalvon-
nan rekisteriin. Näille luotonvälittäjille aiheutuisi kustannuksia muun muassa rekiste-
röinti-ilmoituksen tekemisestä sekä toiminnan järjestämisestä siten, että rekisteröin-
tiedellytykset täyttyvät. Toisaalta lakiehdotus helpottaisi Suomessa rekisteröidyn vä-
littäjän toiminnan aloittamista toisessa ETA-valtiossa, koska rekisteröintiä ei tarvitsisi 
tehdä uudestaan vastaanottavassa valtiossa, ja vastaavasti se helpottaisi toisessa 
ETA-valtiossa rekisteröidyn välittäjän toiminnan aloittamista täällä.  
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Esityksen 2. lakiehdotus edellyttäisi sen soveltamisalaan kuuluvilta vertaislainojen 
välittäjiltä rekisteröitymistä Etelä-Suomen aluehallintoviraston rekisteriin ja aiheuttaisi 
vertaislainojen välittäjille sen johdosta vastaavanlaisia kustannuksia kuin asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjille. Koska vertaislainojen välittäjiä 
toimii jo nykyisin Suomen markkinoilla toisin kuin asunto-omaisuuteen liittyvien kulut-
tajaluottojen välittäjiä, on mahdollista, että jotkut alalla nykyisin toimivat vertaislaino-
jen välittäjät joutuisivat lopettamaan toimintansa. Toisaalta vertaislainojen välittäjien 
rekisteröitymisvaatimuksen oletetaan lisäävän luottamusta tällaisiin luottomarkkinoi-
hin ja samalla parantavan kuluttajien asemaa, kun vilpillisten toimijoiden pääsyä 
markkinoille vaikeutetaan. Rekisteröintiä koskevalla uudistuksella arvioidaan olevan 
suotuisia vaikutuksia myös rikoksentorjuntaan. 

Nykyistä yhtenäisemmät asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskevat 
säännökset Euroopan talousalueella ovat omiaan helpottamaan luotonantajien mah-
dollisuuksia tarjota luottoja rajan yli ja parantamaan kuluttajien mahdollisuuksia ha-
kea luottoa muusta kuin kotimaastaan. Käytännössä rajat ylittävän niin tarjonnan 
kuin kysynnän odotetaan kuitenkin myös vastaisuudessa olevan vähäistä. 

Kuluttajaluottoja koskevien säännösten eriytyminen sen mukaan, onko kyseessä 
asuntoluotto, asuntovakuudellinen kuluttajaluotto vai muu kuluttajaluotto aiheuttaa 
tarpeen päivittää erityisesti luottolaitosten IT-järjestelmiä sekä luottosopimuksiin liit-
tyviä asiakirjoja ja sisäisiä ohjeistuksia. Luotonantajien, jotka tarjoavat uusien sään-
nösten soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja, on myös huolehdittava siitä, että 
näiden luottojen myöntämiseen osallistuva henkilöstö saa uusia säännöksiä koske-
vaa koulutusta.  

Yksittäisistä muutoksista eniten kustannuksia luotonantajille aiheutuu ESIS-
lomakkeen käyttöönotosta. FK:n jäseniltä saatujen arvioiden mukaan kustannukset 
vaihtelevat toimijoittain useasta sadasta tuhannesta eurosta useisiin miljooniin euroi-
hin. Muista yksittäisistä muutoksista, jotka aiheuttavat kustannuksia luotonantajille, 
on syytä mainita valuuttaluottoja koskevat tiedonantovelvoitteet sopimussuhteen 
kuluessa sekä todellisen vuosikoron laskemista koskevat muutokset, joiden johdosta 
luotonantajien on tehtävä muutoksia IT-järjestelmiinsä. Nykyisen henkilöstön ammat-
titaitotasosta riippuen kustannuksia voi aiheutua luotonantajan velvollisuudesta var-
mistaa, että asuntovakuudellisten luottojen myöntämiseen osallistuva henkilöstö ja 
näiden lähiesimiehet täyttävät esityksen mukaiset ammattitaitovaatimukset.    

Vertaislainojen välittäjille aiheutuu kustannuksia ehdotetusta velvollisuudesta huoleh-
tia siitä, että niiden kuluttajille välittämissä luotoissa noudatetaan kuluttajansuojalain 
7 luvun säännöksiä. Lisäksi välittäjien mahdollisuutta ottaa palkkiota rajoittaisi maini-
tun luvun 17 a §:ssä säädetty korkokatto. Huomattava on kuitenkin, että ehdotettu 
sääntely ei rajoittaisi välittäjän mahdollisuutta sopia palkkion saamisesta luoton välit-
tämisestä siltä yksityiseltä taholta, joka myöntää luoton kuluttajalle.    

ESIS-lomakkeen käyttöönotto helpottaa kuluttajien mahdollisuuksia vertailla eri tar-
joajien asuntoluottoja keskenään. Nykyisin asuntoluottojen tarjoaja on voinut käyttää 
"Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot" -lomaketta tietojen antamiseen 
ennen luottosopimuksen tekemistä, mutta velvollisuutta tähän ei ole ollut. Kuluttajan 
eri luotonantajilta saamat tiedot ovat voineet olla hankalasti vertailtavissa. Peruutta-
misoikeuden laajentuminen asuntoluotoissa myös muuhun kuin etämyyntiin parantaa 
kuluttajansuojaa. Luotonantajiin laajennuksen arvioidaan vaikuttavan vain vähän, 
sillä oletettavaa on, ettei peruuttamisoikeuden käyttö tule olemaan kovin yleistä. 
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Kuluttajien asemaa markkinoilla ja eri tarjoajien välistä kilpailua on omiaan paranta-
maan ehdotettu luoton kytkykaupan kielto. Samoin kuluttajien asemaa parantaa ko-
ron muuttamista koskevan sääntelyn selkeyttäminen siten, että luoton korko voi 
muuttua vain viitekoron muuttumisen perusteella. Asuntoluottojen tarjoajia edustavat 
ovat tuoneet esiin, että muiden Pohjoismaiden lainsäädännöstä poikkeavat sään-
nökset voivat heikentää luotonantajien kiinnostusta tarjota asuntoluottoja Suomessa. 
Työryhmä ei kuitenkaan oleta näin tapahtuvan, koska käytännössä asuntoluottojen 
korkoja ei ole muutettu kuin viitekoron muuttumisen johdosta eikä ehdotetulla sel-
vennyksellä heikennetä siten asuntoluottojen tarjoajien toimintaedellytyksiä nykyises-
tä.  

Luoton myöntämistä koskevat uudet säännökset ovat omiaan ehkäisemään sitä, että 
kuluttajaluottoja myönnetään ylivelkaantumisriskissä oleville kuluttajille. Myös asun-
to-omaisuuteen liittyvien luottojen välitystä ja niitä koskevien neuvontapalvelujen 
tarjoamista koskevat säännökset ovat omiaan parantamaan kuluttajien asemaa 
edesauttamalla sitä, että kuluttajalle on selvää, onko tarjottava palvelu riippumatonta 
ja että kuluttaja saa muutoinkin asianmukaiset tiedot tarjottavasta välitys- ja neuvon-
tapalvelusta. Käytännössä vaikutus kuluttajien asemaan on kuitenkin ainakin alku-
vaiheessa vähäinen, koska kuluttajat Suomessa hankkivat asuntoluoton tai muun 
asunto-omaisuuteen liittyvän kuluttajaluoton yleensä suoraan luotonantajalta ilman 
välitys- tai neuvontapalvelun käyttöä. 

Kuluttajansuojalain 7 luvun säännösten soveltaminen myös kuluttajalle välitettäviin 
vertaislainoihin parantaa kuluttajien asemaa edesauttamalla sitä, että kuluttaja saa 
asianmukaiset tiedot tarjottavasta luotosta. Korkokattosääntelyn soveltaminen näihin 
luottoihin on omiaan edesauttamaan kuluttajien mahdollisuuksia saada kohtuuhintai-
sia luottoja.  
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7 Asian valmistelu 

 

Oikeusministeriö asetti 29 päivänä tammikuuta 2015 työryhmän, jonka tehtävänä oli 
valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus direktiivin täytäntöön pa-
nemiseksi tarvittavasta lainsäädännöstä. Työryhmän tehtävänä oli myös arvioida 
luottojen korkoehtoihin, käänteisiin asuntoluottoihin sekä vertaislainoihin liittyvät lain-
säädännön muutostarpeet sekä valmistella nämä ja muut luottomarkkinoiden kehit-
tymisen johdosta tarvittavat lainsäädäntömuutokset. Työryhmässä olivat edustettuina 
oikeusministeriö, valtiovarainministeriö, Etelä-Suomen aluehallintovirasto, Kilpailu- ja 
kuluttajavirasto/kuluttaja-asiamies, Finanssivalvonta, FK, Kuluttajaliitto – Konsument-
förbundet ry ja Vakuutus- ja rahoitusneuvonta FINE. 

Työnsä aikana työryhmä kuuli tietosuojavaltuutetun toimistoa, Keskuskauppakama-
rin Kiinteistöarviointilautakuntaa, Takuu-Säätiötä ja Velkaneuvonta ry:tä. Työryhmän 
mietintö valmistui 30 päivänä lokakuuta 2015. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 

8 Lakiehdotusten perustelut 

 

8.1 Laki asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä 

1 §. Soveltamisala. Pykälässä säädetään lain soveltamisalasta. Lakia sovellettaisiin 
3. lakiehdotuksen 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvien asunto-omaisuuteen liittyvien 
kuluttajaluottojen välitykseen sekä kyseisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen 
tarjoamiseen. Mainitun luvun 1 §:n 2 momentin mukaan luvun säännöksiä ei sovelle-
ta luottoon, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja, eikä sellaiseen käänteiseen 
asuntoluottoon, joka täyttää momentin 2 kohdassa säädetyt tarkemmat edellytykset. 
Näiden luottojen välitys ei kuuluisi siten myöskään käsiteltävän lakiehdotuksen so-
veltamisalaan.   

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitys määritellään 4 §:n 1 momentin 
1 kohdassa ja neuvontapalvelu kyseisen momentin 2 kohdassa. Asuntoluotolla tar-
koitetaan kuluttajansuojalain 7 a luvussa kuluttajaluottoa, joka myönnetään asuin-
huoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien tai asuinkiinteistön hankkimi-
seksi tai sellaisen asuinrakennuksen hankkimiseksi, joka sijaitsee kiinteistöä koske-
van käyttöoikeuden nojalla hallitulla alueella, taikka omistusoikeuden säilyttämiseksi 
johonkin edellä mainituista kohteista (3 §:n 1 momentin 1 kohta). Asuntovakuudelli-
sella kuluttajaluotolla taas tarkoitetaan luvussa muuhun kuin edellä mainittuun tarkoi-
tukseen myönnettävää kuluttajaluottoa, jonka vakuudeksi annetaan asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavat yhteisöosuudet, asuinkiinteistö tai kiinteistöä koskeva käyttöoi-
keus (3 §:n 1 momentin 2 kohta). 

2 §. Oikeus välittää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja. Pykälässä sääde-
tään oikeudesta välittää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja ja tarjota tällai-
siin luottoihin liittyviä neuvontapalveluja. Pykälän 1 momentin mukaan elinkeinonhar-
joittajalla on oikeus välittää tällaisia kuluttajaluottoja tai tarjota niihin liittyviä neuvon-
tapalveluja ainoastaan, jos se on rekisteröity asunto-omaisuuteen liittyvien luottojen 
välittäjäksi tämän lain mukaisesti. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 29 artik-
lan 1 kohta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään poikkeuksista rekisteröitymisvelvollisuuteen. Mo-
mentin 1 kohdan mukaan rekisteröitymisvelvollisuus ei koskisi luottolaitostoiminnasta 
annetussa laissa tarkoitettua luottolaitosta ja ulkomaista ETA-luottolaitosta. Kohdalla 
pannaan täytäntöön direktiivin 29 artiklan 9 kohta. On syytä huomata, että poikkeus 
ei koskisi sitä vastoin 2. lakiehdotuksen soveltamisalaan kuuluvia luotonantajia tai 
vertaislainojen välittäjiä. Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäminen 
poikkeaa luottojen myöntämisestä ja vertaislainojen välittämisestä muun muassa 
vaadittavan ammattitaidon osalta. Lisäksi mainitun lakiehdotuksen mukaiset rekiste-
röintiedellytykset ovat keveämmät siinä suhteessa, että asiakkaiden etujen turvaami-
seksi toiminnanharjoittajalta ei edellytetä vastuuvakuutusta. Näiden syiden vuoksi ei 
pidetä perusteluna laajentaa poikkeusta koskemaan tällaisia toimijoita.  
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Momentin 2 kohdan mukaan sellaisen elinkeinonharjoittajan, joka välittää asunto-
omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai tarjoaa niihin liittyviä neuvontapalveluja sa-
tunnaisesti muun toimilupaa, rekisteröintiä tai ennakollista hyväksyntää edellyttävän 
ammattitoiminnan yhteydessä, ei tarvitse rekisteröityä tämän lain mukaisesti. Sään-
nöksessä käytetään direktiivin 29 artiklan 8 kohdassa jäsenvaltioille varattua mahdol-
lisuutta olla soveltamatta mainittua artiklaa satunnaisesti harjoitettavaan välitys- tai 
neuvontatoimintaan edellyttäen, että kyseistä ammattitoimintaa koskevissa laeissa 
tai eettisissä säännöissä ei kielletä tällaista toimintaa.  Kohdassa tarkoitettu elinkei-
nonharjoittaja voi olla esimerkiksi asianajaja tai muu henkilö, joka on saanut luvan 
saaneista oikeudenkäyntiavustajista annetun lain (715/2011) mukaisen luvan toimia 
oikeudenkäyntiasiamiehenä tai -avustajana.  

Momentin 3 kohdan mukaan rekisteröitymisvelvollisuus ei koskisi elinkeinonharjoitta-
jaa, jolle sen kotivaltion toimivaltainen viranomainen on asuntoluottodirektiivin 
29 artiklan mukaisesti myöntänyt oikeuden välittää asunto-omaisuuteen liittyviä ku-
luttajaluottoja tai tarjota niihin liittyviä neuvontapalveluja. Momentilla pannaan täytän-
töön direktiivin 32 artiklan 1 kohta. 

Momentin mukainen poikkeus koskisi vain rekisteröitymistä. Poikkeuksen piirissä 
olevien toimijoiden olisi noudatettava 11–13 §:ssä säädettyjä velvoitteita, kun ne har-
joittavat asuntoluottojen välitystä tai niihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista.  

Pykälän 3 momentissa säädetään lain 6 §:n 1 momentin 4 kohtaan sisältyvien asian-
tuntemusta koskevien vaatimusten ulottamisesta myös pykälän 2 momentin 2 koh-
dassa tarkoitetun elinkeinonharjoittajan henkilöstöön sekä 3 kohdassa tarkoitetun 
elinkeinonharjoittajan Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen henkilöstöön. Säännös pe-
rustuu direktiivin 29 artiklan 7 kohtaan ja 34 artiklan 2 kohtaan.  

Momentissa ei käytetä direktiivin 9 artiklan 3 kohdan ii alakohdan toisessa virkkees-
sä vastaanottavalle jäsenvaltiolle varattua mahdollisuutta vahvistaa henkilöstön tie-
tämystä ja pätevyyttä koskevat vähimmäisvaatimukset tiettyjen direktiivin liitteeseen 
III sisältyvien vaatimusten osalta silloin, kun välittämistä tehdään palvelujen vapaan 
tarjonnan perusteella toisesta valtiosta. Pidetään tarkoituksenmukaisena, että elin-
keinonharjoittaja noudattaa tällaisissa tapauksissa kaikilta osin oman kotivaltionsa 
vahvistamia henkilöstön tietämystä ja pätevyyttä koskevia vaatimuksia.  

3 §. Oikeus tarjota neuvontapalveluja. Pykälässä säädettäisiin oikeudesta tarjota 
asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskevia neuvontapalveluja. Kyseisiä 
neuvontapalveluja saisi tarjota vain sellainen rekisteröity välittäjä, joka ei toimi min-
kään luotonantajan asiamiehenä. Oikeus tarjota neuvontapalveluja olisi myös sellai-
sella 2 §:n 2 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetulla elinkeinonharjoittajalla, joka ei 
toimi minkään luotonantajan asiamiehenä. Pykälässä käytetään direktiivin 22 artiklan 
4 kohdassa jäsenvaltioille varattua mahdollisuutta kieltää ilmausten ”neuvonta” ja 
”neuvoja” tai muiden samankaltaisten ilmausten käyttö, jos kuluttajille tarkoitettuja 
neuvontapalveluja tarjoavat sidoksissa olevat luotonvälittäjät eli luotonantajien asia-
miehet. Syitä option käyttöön selvitetään yleisperustelujen 5.2 jaksossa. 
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4 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 1 kohta sisältää asunto-omaisuuteen liittyvien 
kuluttajaluottojen välitystä koskevan määritelmän. Kohdalla pannaan täytäntöön di-
rektiivin 4 artiklan 5 kohta. Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välityksel-
lä tarkoitetaan asunto-omaisuuteen liittyvien luottosopimusten esittelemistä tai tar-
joamista kuluttajille ja kuluttajien avustamista muutoin kyseisten luottosopimusten 
tekemisessä muun kuin luotonantajan itsensä toimesta. Määritelmä kattaa myös täl-
laisten luottosopimusten tekemisen kuluttajien kanssa luotonantajan puolesta.  

Direktiivin johdanto-osan 74 kappaleen mukaan luotonvälityksenä ei pidettäisi toimin-
taa, jonka tarkoituksena on ainoastaan tutustuttaa kuluttajia luotonantajiin tai luoton-
välittäjiin. Luotonvälityksenä ei pidettäisi siiten esimerkiksi sitä, että kiinteistönvälittä-
jä antaa asiakkaalleen tietyn luotonantajan yhteystiedot tai kertoo jonkin luotonanta-
jan tarjoamasta luottotyypistä ilman, että kiinteistönvälittäjä osallistuu luottosopimuk-
sen tarkempaan esittelyyn, muuhun tarjoamiseen, valmisteluun tai tekemiseen.  

Momentin 2 kohta sisältää neuvontapalvelun määritelmän. Kohdalla pannaan täytän-
töön direktiivin 4 artiklan 21 kohta. Neuvontapalvelulla tarkoitetaan asunto-
omaisuuteen liittyvää luottosopimusta koskevan henkilökohtaisen suosituksen anta-
mista kuluttajalle. Olennaista määritelmässä on kuluttajalle annettava henkilökohtai-
nen suositus.  Neuvontapalvelulla ei sen sijaan tarkoiteta tavanomaisena pidettävää 
luotonantajan tuotteiden esittelyä, asiakkaiden tarpeiden kartoittamista, markkinointia 
tai laissa edellytettyjen tietojen taikka selvitysten antamista.   

Momentin 3 kohta sisältää henkilöstön määritelmän. Henkilöstöllä tarkoitetaan elin-
keinonharjoittajan palveluksessa olevia tai muutoin tämän lukuun toimivia henkilöitä, 
jotka osallistuvat asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitykseen. Lisäksi 
henkilöstön määritelmä kattaa ne henkilöt, joiden välittömän johdon ja valvonnan 
alaisena ensiksi mainitut henkilöt toimivat. Kohdalla pannaan täytäntöön direktiivin 
4 artiklan 11 kohta. 

Pykälän 2 momentti sisältää kotivaltion määritelmän. Jos elinkeinonharjoittaja on 
luonnollinen henkilö, tarkoitetaan kotivaltiolla sellaista Euroopan talousalueeseen 
kuuluvaa valtiota, jossa elinkeinonharjoittajan päätoimipaikka sijaitsee. Jos elinkei-
nonharjoittaja taas on oikeushenkilö, kotivaltio on lähtökohtaisesti se ETA-valtio, jos-
sa elinkeinonharjoittajan sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee. Esimerkiksi Suomen 
lain mukaan rekisteröityjen oikeushenkilöiden sääntömääräinen kotipaikka on Suo-
messa. Vastaavasti toisessa ETA-valtiossa rekisteröidyn oikeushenkilön sääntömää-
räinen kotipaikka on yleensä kyseisessä ETA-valtiossa. Jos elinkeinonharjoittajalla ei 
kuitenkaan siihen sovellettavan lain mukaan ole sääntömääräistä kotipaikkaa, on 
tämän kotivaltio se ETA-valtio, jossa elinkeinonharjoittajan päätoimipaikka sijaitsee. 
Kohdalla pannaan täytäntöön direktiivin 4 artiklan 19 kohta.  

5 §. Välittäjärekisteri ja rekisteri-ilmoitus. Pykälän 1 momentissa säädetään Finanssi-
valvonnan velvollisuudesta pitää rekisteriä asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttaja-
luottojen välittäjistä. Momentilla pannaan osaltaan täytäntöön direktiivin 29 artiklan 
4 kohdan ensimmäinen alakohta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään rekisteri-ilmoituksen tekemisestä ja rekisteri-
ilmoitukseen sisällytettävistä tiedoista. Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluotto-
jen välittämistä tai tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista suun-
nittelevan on tehtävä Finanssivalvonnalle ilmoitus välittäjärekisteriin merkitsemistä 
varten.  
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Momentin 1 kohdan mukaan rekisteri-ilmoituksessa on mainittava yksityisen elinkei-
nonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus. Jos yksityisellä elinkeinonharjoitta-
jalla ei ole henkilötunnusta, hänen on ilmoitettava syntymäaikansa. Lisäksi on ilmoi-
tettava toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaa-
va tunniste ja jokaisen toimipaikan käyntiosoite, josta toimintaa harjoitetaan. Jos vä-
littäjä on oikeushenkilö, rekisteri-ilmoituksessa on puolestaan mainittava oikeushen-
kilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava 
tunniste ja jokaisen toimipaikan käyntiosoite, josta toimintaa harjoitetaan.  

Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, ilmoituksessa on momentin 2 kohdan mu-
kaan annettava selvitys niistä 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista henkilöistä, joiden 
luotettavuus tulee arvioitavaksi. Rekisteri-ilmoituksesta on siis käytävä ilmi esimer-
kiksi oikeushenkilön toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, hallituksen jäsenet ja vara-
jäsenet sekä ne, joilla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osakeyhti-
ön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai 
määräämisvalta muussa yhteisössä. 

Momentin 3 kohdan mukaan ilmoitukseen olisi lisäksi sisällytettävä selvitys ilmoituk-
sen tekijän koulutuksesta ja työkokemuksesta. Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenki-
lö, vastaava selvitys on annettava 6 §:n 2 momentissa tarkoitetuista oikeushenkilön 
ylimpään johtoon kuuluvista henkilöistä ja muusta 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tar-
koitetusta henkilöstöstä. Toisin kuin 2 kohdan mukaan selvitystä ei olisi siis toimitet-
tava yhteisön omistajista muutoin kuin henkilöyhtiöissä. Tarpeellisia selvityksiä voivat 
olla esimerkiksi ansioluettelo, tutkinto- ja työtodistukset sekä todistukset osallistumi-
sesta merkittäviin koulutusohjelmiin tai ammatillisille kursseille. 

Ilmoituksen tekijän tulee lisäksi momentin 4 kohdan mukaan antaa selvitys siitä, että 
sillä on 8 §:ssä tarkoitettu vastuuvakuutus tai muu vakuus. Jos kyse on vakuutukses-
ta, ilmoituksen tekijän on toimitettava Finanssivalvonnalle vakuutuskirja ja vakuutus-
ehdot. Jos kyse on muusta vakuudesta, ilmoituksen tekijän on toimitettava tarpeelli-
nen selvitys sen arvioimiseksi, täyttääkö vakuus 8 §:n mukaiset edellytykset, eli esi-
merkiksi tiedot vakuuden antajasta, määrästä ja muista ehdoista. 

Momentin 5 kohdan mukaan ilmoituksen tekijän tulee antaa selvitys siitä, miten tämä 
aikoo huolehtia henkilötietojen suojaamisesta. Selvityksenä voisi toimia esimerkiksi 
tietosuojavaltuutetulle henkilötietolain (523/1999) 36 §:n 1 momentin mukaisesti teh-
ty ilmoitus. 

Momentin 6 kohdan mukaan ilmoituksen tekijän tulee antaa selvitys siitä, miten tämä 
aikoo huolehtia asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsittelemisestä. Osana selvitystä 
Finanssivalvonnalle tulee toimittaa tieto asiakasvaratilin tilinumerosta, tiliehdoista ja 
henkilöistä, joilla on tilinkäyttöoikeus, sekä pankin antama kuittaamattomuustodistus. 
Vaihtoehtoisesti ilmoituksen tekijä voi antaa ilmoituksen siitä, ettei tekijä aio välittää 
asiakasvaroja. Tällöin 6 kohdan mukaista selvitystä ei tarvitsisi antaa.     

Pykälän 3 momentissa säädetään Finanssivalvonnan oikeudesta saada ilmoituksen 
tekijältä lisätietoja. Tietojen on oltava tarpeen rekisteröinnin edellytysten täyttymisen 
arvioimiseksi. Lisätietojen pyytäminen voi olla tarpeen esimerkiksi silloin, kun Fi-
nanssivalvonta ei saa ilmoituksen tekijän luotettavuuden selvittämiseksi tarpeellisia 
tietoja suoraan rikosrekisteristä. 
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6 §. Rekisteröinnin edellytykset. Pykälän 1 momentissa säädetään edellytyksistä, 
joiden täyttyessä Finanssivalvonnan on rekisteröitävä ilmoituksen tekijä asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjäksi. Momentin 1 kohdan mukaan il-
moituksen tekijällä tulee ensinnäkin olla oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa. Oi-
keudesta harjoittaa Suomessa elinkeinoa säädetään elinkeinon harjoittamisen oi-
keudesta annetun lain (122/1919) 1 §:ssä. Kyseisen pykälän mukaan Suomessa 
elinkeinoa saa harjoittaa luonnollinen henkilö, jolla on asuinpaikka Euroopan talous-
alueella, 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 Patent-
ti- 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 oltava täysi-ikäinen eikä hänen 
toimintakelpoisuutensa saa olla rajoitettu. 

Ilmoituksen tekijän tulee momentin 3 kohdan mukaan olla luotettava. Lain 7 §:ssä 
säädetään tarkemmin luotettavuudesta. 

Momentin 4 kohdassa edellytetään, että ilmoituksen tekijällä tulee olla luottotoimin-
taa koskeva riittävä asiantuntemus. Luottotoimintaa koskevan asiantuntemuksen 
arvioinnissa otetaan huomioon asuntoluottodirektiivin tietämystä ja pätevyyttä koske-
vat vähimmäisvaatimukset sisältävässä liitteessä III säädetyt vaatimukset. Jos ilmoi-
tuksen tekijä on oikeushenkilö, koskee vaatimus sen ylimpään johtoon kuuluvia hen-
kilöitä ja muuta henkilöstöä. Ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt määritellään pykälän 
2 momentissa ja henkilöstön määritelmä sisältyy 4 §:n 1 momentin 3 kohtaan. Sään-
nöksellä pannaan täytäntöön direktiivin 29 artiklan 2 kohdan c alakohta. 

Ilmoituksen tekijällä on momentin 5 kohdan mukaan oltava myös 8 §:ssä tarkoitettu 
vastuuvakuus tai muu vakuus. Vaatimus perustuu direktiivin 29 artiklan 2 kohdan 
a alakohtaan. 

Momentin 6 kohdassa edellytetään, että ilmoituksen tekijä kykenee huolehtimaan 
henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta. Henkilötietojen suojaamisesta sää-
detään henkilötietolaissa. 

Momentin 7 kohdassa edellytetään, että ilmoituksen tekijä kykenee säilyttämään ja 
käsittelemään asiakasvaroja siten, kuin lain 12 §:ssä säädetään 

Pykälän 2 momentissa määritellään 1 momentin 4 kohdassa tarkoitetut oikeushenki-
lön ylimpään johtoon kuuluvat henkilöt, joita ovat toimitusjohtaja ja hänen sijaisensa, 
hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä siihen rinnastettavan toimielimen jäsenet ja 
varajäsenet sekä vastuunalaiset yhtiömiehet. Johdolta ja muulta henkilöstöltä edelly-
tettävästä luottotoimintaa koskevasta asiantuntemuksesta säädettäisiin valtioneuvos-
ton asetuksella, ja momentti sisältäisi tätä koskevan valtuuden.  
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Pykälän 3 momentissa säädetään rekisteröinnin epäämisestä. Jos olosuhteet huo-
mioon ottaen on ilmeistä, että ilmoituksen tekijä aikoo harjoittaa asunto-omaisuuteen 
liittyvien kuluttajaluottojen välitystä tai tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen 
tarjoamista toisen välikätenä, Finanssivalvonta voi evätä rekisteröinnin. Säännöksen 
tarkoituksena on estää tässä laissa tarkoitetun toiminnan harjoittaminen sellaisilta 
henkilöiltä, jotka esimerkiksi epäilyttävän taustansa takia eivät luultavasti tulisi täyt-
tämään rekisteröimisen edellytyksiä, mutta jotka pyrkivät alalle välikäden avulla. 

7 §. Luotettavuus. Pykälän 1 momentissa määritellään 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettu luotettavuus. Ilmoituksen tekijää ei pidetä luotettavana, jos hänet on lain-
voiman saaneella tuomiolla viiden arviota edeltäneen vuoden aikana tuomittu vanke-
usrangaistukseen tai kolmen arviota edeltäneen vuoden aikana sakkorangaistuk-
seen rikoksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton 
välittämään lain soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja tai tarjoamaan niihin liitty-
viä neuvontapalveluja. Näissä tapauksissa henkilöä ei pidetä luotettavana myöskään 
omistamaan tällaista toimintaa harjoittavaa yhteisöä tai toimimaan sen hallituksen 
jäsenenä tai varajäsenenä, toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijaisena tai muussa 
ylimmässä johdossa. Momentissa tarkoitetun lainvoimaisen tuomion perustana voi 
olla esimerkiksi 23 §:ssä rangaistavaksi ehdotettu asunto-omaisuuteen liittyvien ku-
luttajaluottojen välitysrikos, 2. lakiehdotuksen 17 §:ssä rangaistavaksi ehdotettu ver-
taislainavälittäjärikos tai luotonantajarikos, rahanpesu- tai kirjanpitorikos, veropetos 
taikka muu taloudelliseen toimintaan liittyvä rikos. 

Ilmoituksen tekijää ei pidetä luotettavana myöskään silloin, jos hän on muutoin aikai-
semmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toimimaan mainitun-
laisessa tehtävässä. Vastaavanlainen säännös sisältyy esimerkiksi eräiden luotonan-
tajien rekisteröinnistä annetun lain (747/2010) 5 §:ään ja luottolaitostoiminnasta an-
netun lain 7 luvun 4 §:ään. Esimerkiksi lainvoimaa vailla oleva tuomio momentissa 
tarkoitetusta rikoksesta voisi osoittaa henkilön olevan ilmeisen sopimaton toimimaan 
kyseisessä tehtävässä. Myös liiketoimintakiellosta annetun lain (1059/1985) nojalla 
ilmoituksen tekijälle määrätty, jo päättynyt liiketoimintakielto voi vaikuttaa luotetta-
vuuden arviointiin.  

Pykälän 2 momentissa säädetään henkilöistä, joita 6 §:n 1 momentin 3 kohdassa 
tarkoitettu luotettavuusvaatimus koskee, jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö. Jot-
ta luotettavuusvaatimus oikeushenkilön kohdalla täyttyy, kaikkien säännöksessä lue-
teltujen tahojen on oltava luotettavia. 

8 §. Vastuuvakuutus tai muu vakuus. Pykälän 1 momentissa säädetään ilmoituksen 
tekijältä edellytetystä vastuuvakuutuksesta tai muusta vakuudesta asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välityksestä ja tällaisiin kuluttajaluottoihin 
liittyvistä neuvontapalveluista aiheutuvien vahinkojen korvaamiseksi. Momentilla 
pannaan täytäntöön direktiivin 29 artiklan 2 kohdan a alakohta.  

Ilmoituksen tekijällä edellytetään olevan voimassa oleva vastuuvakuutus, pankkita-
kaus tai Finanssivalvonnan hyväksymä muu vastaava vakuus. Määrältään vakuutuk-
sen tai muun vakuuden on oltava vähintään sen suuruinen kuin direktiivin 29 artiklan 
2 kohdan a alakohdan nojalla annetuissa sääntelystandardeissa edellytetään. Kysei-
sen kohdan nojalla annetun komission delegoidun asetuksen (EU) N:o 1125/2014 
1 artiklan mukaan luotonvälittäjiltä vaadittavan ammatillisen vastuuvakuutuksen tai 
muun vastaavan vakuuden rahallinen vähimmäismäärä on 460 000 euroa jokaista 
yksittäistä vahinkoa kohden ja yhteensä 750 000 euroa kaikkien vahinkojen osalta 
kalenterivuotta kohden. 
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Lisäksi momentissa edellytetään, että vakuutus tai muu vakuus on voimassa niiden 
ETA-valtioiden alueilla, joissa elinkeinonharjoittaja harjoittaa kyseisten kuluttajaluot-
tojen välitystä tai niihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista. 

Pykälän 2 momentissa säädetään vastuuvakuutukselle tai muulle vakuudelle asetet-
tavista lisäehdoista vahinkoa kärsineen etujen turvaamiseksi. Ehdot ovat kansallista 
sääntelyä eivätkä perustu direktiiviin. Vastaavan kaltaisia ehtoja asetetaan muun 
muassa vakuutusmeklareilta vaadittavalle vastuuvakuutukselle, josta säädetään va-
kuutusedustuksesta annetun lain (570/2005) 28 §:ssä.  

Momentin 1 kohdan mukaan vakuutuksenantajan on suoritettava vakuutuskorvaus 
vahingon kärsineelle omavastuuta vähentämättä siinäkin tapauksessa, että vakuu-
tukseen sisältyy omavastuu. Momentin 2 kohdan mukaan vakuutuksesta korvataan 
vahinko, joka on syntynyt vakuutuskauden aikana tapahtuneen teon tai laiminlyönnin 
seurauksena ja jonka korvaamisesta on esitetty kirjallinen vaatimus välittäjälle tai 
vakuutuksenantajalle vakuutuksen voimassaoloaikana tai kolmen vuoden kuluessa 
vakuutuksen päättymisestä. Vakuutuksenantajan tai muun vakuuden antajan koti-
paikan on momentin 3 kohdan mukaan oltava Euroopan talousalueeseen kuuluvas-
sa valtiossa, ellei Finanssivalvonta hakemuksesta myönnä tästä poikkeusta.  

9 §. Rekisteriin merkittävät tiedot ja muutoksista ilmoittaminen. Pykälässä säädetään 
rekisteriin merkittävistä tiedoista ja muutoksista ilmoittamisesta, ja se vastaa pääpiir-
teissään eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain 7 §:ää. Pykälän 1 mo-
mentin 1 kohdan mukaan rekisteriin merkitään yksityisen elinkeinonharjoittajan täy-
dellinen nimi ja henkilötunnus. Jos yksityisellä elinkeinonharjoittajalla ei ole henkilö-
tunnusta, rekisteriin merkitään hänen syntymäaikansa. Lisäksi rekisteriin merkitään 
toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tun-
niste ja jokaisen toimipaikan käyntiosoite, josta toimintaa harjoitetaan. Jos välittäjä 
on oikeushenkilö, merkitään rekisteriin momentin 2 kohdan mukaan oikeushenkilön 
toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vastaava tun-
niste ja jokaisen toimipaikan käyntiosoite, josta toimintaa harjoitetaan. 

Momentin 3 kohdan mukaan rekisteriin merkitään niiden henkilöiden täydellinen nimi 
ja henkilötunnus, joiden luotettavuus on rekisteri-ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty. 
Jos tällaisella henkilöllä ei ole henkilötunnusta, rekisteriin merkitään hänen syntymä-
aikansa. Momentin 4 kohdan mukaan rekisteriin merkitään myös niiden ylimpään 
johtoon kuuluvien henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus, joiden luottotoimin-
taa koskeva asiantuntemus on rekisteri-ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty. Jos tällai-
sella henkilöllä ei ole henkilötunnusta, rekisteriin merkitään hänen syntymäaikansa.  

Momentin 5 kohdan mukaan rekisteriin merkitään 8 §:ssä tarkoitetun vastuuvakuu-
tuksen antaja ja vakuutusmäärä tai muun vakuuden laatu, antaja ja määrä. 

Rekisteriin merkitään momentin 6 kohdan mukaan myös välittäjälle annettava rekis-
teritunnus ja rekisteröinnin päivämäärä.  

Momentin 7 kohdan mukaan rekisteriin on merkittävä tieto siitä, toimiiko välittäjä tie-
tyn tai tiettyjen luotonantajien asiamiehenä tai riippumattomana välittäjänä. Jos rekis-
teriin merkittävä välittäjä ei toimi asiamiehenä eikä riippumattomana välittäjänä, ei 
rekisteriin merkittäisi mitään tältä osin. Kohdalla pannaan täytäntöön direktiivin 
29 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan c alakohta.  
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Rekisteriin tulee momentin 8 kohdan mukaan merkitä myös ne ETA-valtiot, joissa 
välittäjä harjoittaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä tai tällai-
siin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista. Kohdalla pannaan täytäntöön 
direktiivin 29 artiklan 4 kohdan toisen alakohdan b alakohta.  

Momentin 9 kohdan mukaan rekisteriin on merkittävä välittäjälle määrätyt julkiset 
varoitukset sekä sellaiset kiellot, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko. Lisäksi 
rekisteriin merkitään 10 kohdan mukaan rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta. 
Rekisteristä poistamisesta säädettäisiin 19 §:ssä. 

Pykälän 2 momentin mukaan rekisteriin merkitään myös tiedot niistä, joille Finanssi-
valvonta on kiellon harjoittaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä 
tai niihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista ilman rekisteröintiä. Kieltoa koske-
va tieto sekä tieto pykälän 1 momentissa tarkoitetuista sanktioista tulee poistaa re-
kisteristä viiden vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona kielto tai muu sank-
tio on määrätty.  

Pykälän 3 momentissa säädetään asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen 
välittäjän velvollisuudesta tehdä Finanssivalvonnalle viipymättä ilmoitus, jos rekiste-
riin merkittyihin tietoihin tulee muutoksia. Lisäksi välittäjän tulee ilmoittaa Finanssi-
valvonnalle, jos se ei ole harjoittanut asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen 
välitystä tai tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista edeltävän 
kuuden kuukauden aikana tai jos se on lopettanut toimintansa. Velvollisuuksien lai-
minlyönnin seuraamuksista säädettäisiin 18 §:ssä. 

10 §. Tietojen saatavilla pitäminen. Pykälässä säädetään Finanssivalvonnalle velvol-
lisuus pitää rekisterin tiedot yleisesti saatavilla sähköisen tietoverkon kautta sen es-
tämättä sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 
(621/1999) 16 §:n 3 momentissa säädetään. Säännöksellä pannaan täytäntöön osal-
taan direktiivin 29 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta.  

Poikkeuksen muodostaisivat rekisteriin mahdollisesti merkityt henkilötunnukset, joita 
ei saisi asettaa verkkoon saataville. Henkilötunnusta koskevan tiedon Finanssival-
vonta voisi luovuttaa vain, jos luovutuksensaajalla on oikeus henkilötunnuksen käsit-
telyyn henkilötietolain 13 §:n tai muun lain nojalla. Kyseinen tieto voidaan luovuttaa 
joko tulosteena tai teknisenä tallenteena. Sääntely on kansallista eikä perustu direk-
tiiviin.  

11 §. Johdon velvoitteet. Pykälän mukaan välittäjän on huolehdittava siitä, että toi-
minnassa noudatetaan hyvää luotonantotapaa, josta säädetään kuluttajansuojalain 
7 luvun 13 §:ssä, ja että toimintaa harjoitetaan muutoinkin lainmukaisesti. Jos välittä-
jä on oikeushenkilö, koskee huolehtimisvaatimus sen ylintä johtoa, johon kuuluvat 
6 §:n 2 momentissa tarkoitetut henkilöt. Vastaava säännös sisältyy eräiden luotonan-
tajien rekisteröinnistä annetun lain 9 §:ään.   

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välityksen tai tällaisiin luottoihin liitty-
vien neuvontapalvelujen tarjoamisen harjoittaminen laissa edellytetyllä tavalla on 
tärkeää kuluttajan oikeusturvan kannalta. Välittäjän tulee aktiivisesti valvonnalla ja 
ohjeita antamalla huolehtia siitä, että yrityksen koko henkilökunta noudattaa toimin-
nassaan lain säännöksiä. Jos toimintaa harjoitetaan useassa eri toimipaikassa, välit-
täjän on huolehdittava toiminnan lainmukaisuudesta kunkin toimipaikan osalta. Jos 
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välittäjä laiminlyö pykälässä sille asetetut velvollisuudet, seurauksena saattaa ehdo-
tetun 19 §:n mukaan olla varoitus tai viime kädessä toiminnan kieltäminen määrä-
ajaksi. 

12 §. Asiakasvarat. Pykälässä säädetään asiakasvarojen säilyttämisestä ja käsitte-
lystä. Pykälä ei perustu direktiiviin, vaan se on kansallista sääntelyä. 

Pykälän 1 momentin mukaan välittäjän tulee järjestää sen hallintaan luovutettujen 
asiakkaan varojen säilyttäminen ja käsittely luotettavalla tavalla. Lisäksi momentti 
sisältää kolme erityistä menettelytapaa, joita välittäjän tulee noudattaa, jotta hänen 
voidaan katsoa järjestäneen asiakasvarojen säilyttäminen ja käsittely luotettavalla 
tavalla.  

Välittäjän on ensinnäkin huolehdittava asiakasvarojen pitämisestä erillään sen omis-
ta varoista. Toiseksi asiakasvaroista tulee pitää kirjaa siten, että kunkin asiakkaan 
asiakasvarat ovat eriteltyinä muiden asiakkaiden varoista ja kolmanneksi asiakasva-
rat on tallettava pankkitilille.  

Jotta asiakkaan varoja voidaan katsoa säilytettävän luotettavalla tavalla, on asiakas-
varatilin oltava Suomessa tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneessa talletus-
pankissa. Välittäjän on huolehdittava siitä, että talletuspankki ei voi käyttää asiakas-
varatilillä olevia varoja välittäjältä olevien saataviensa kuittaukseen. Esimerkiksi tiliot-
teesta tai tiliehdoista on käytävä ilmi, että kyseessä on asiakasvaratili. 

Asiakasvaratilille voi tallettaa ja sen kautta voi siirtää vain sellaisia asiakkaan mak-
samia varoja tai maksuja, jotka liittyvät välitystoimintaan. Mahdollisen muun liiketoi-
minnan varojen osalta välittäjän on noudatettava niitä koskevia säännöksiä ja mää-
räyksiä. 

Luotettava käsittely edellyttää myös, että asiakasvarat on vastaanotettava suoraan 
pankkitilille (asiakasvaratilille). Jos tämä ei ole yksittäistapauksessa mahdollista, on 
ne talletettava sille viipymättä. Välittäjä ei saa edes tilapäisesti siirtää asiakkaan, 
onpa tämä velkoja tai velallinen, varoja pois asiakasvaratililtä. Ainoastaan asiakasva-
ratiliä voidaan käyttää asiakkaiden varojen välitykseen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään ehdotuksen mukaan asiakkaan oikeudesta saada 
korvausta hänelle aiheutuneesta vahingosta muultakin kuin välittäjältä tai muulta 
korvausvelvolliselta. Asiakas voi tietyissä tapauksissa vaatia korvausta hänelle ai-
heutuneesta välittäjän ohella myös välittäjänä toimivan yhteisön toimitusjohtajalta, 
hallituksen jäseneltä tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneltä sekä vas-
tuunalaiselta yhtiömieheltä. Edellytyksenä on, että vahinko on johtunut siitä, että 
mainittu henkilö on tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyönyt huolehtia asiakas-
varojen säilyttämisen ja käsittelyn järjestämisestä pykälän 1 momentissa edellytetyllä 
tavalla. Vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 luvussa säädetään vahingonkorvauk-
sen sovittelusta ja korvausvastuun jakautumisesta korvausvelvollisten kesken. 

13 §. Luotonvälitykseen tai neuvontapalveluihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen säilyt-
täminen. Pykälän mukaan välittäjän tulee säilyttää luotonvälitykseen ja neuvontapal-
veluihin liittyvät asiakirjat ja tiedot viiden vuoden ajan siitä, kun asiakassuhde on 
päättynyt. Jos palvelusta, luotonvälityksestä tai neuvontapalvelusta, on syntynyt eri-
mielisyys, asiakirjat ja tiedot olisi joka tapauksessa säilytettävä siihen saakka, kun-
nes asia on sovittu tai ratkaistu. Samoin välittäjän olisi noudatettava mahdollisesta 
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muusta lainsäädännöstä johtuvaa velvollisuutta säilyttää pidempään asiakirjoja ja 
tietoja.  

Pykälä ei perustu direktiiviin, vaan se on kansallista sääntelyä. Vastaavanlainen 
säännös sisältyy eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain 9 a §:ään. 

Säännös täydentää muualla lainsäädännössä, kuten kuluttajansuojalaissa, rahanpe-
sun ja terrorismin rahoittamisen estämisestä ja selvittämisestä annetussa laissa 
(503/2008) ja kirjanpitolaissa (1336/1997) olevia säilyttämisvelvoitteita. Säännöksen 
tarkoituksena on turvata Finanssivalvonnan tiedonsaantioikeuksien toteutuminen sen 
valvoessa välittäjiä.  

Säännös kattaa kaikki asiakassuhteet vaiheet ja koskee kaikkea välittäjän toimintaa 
markkinoinnista mahdollisten ongelmien selvittämiseen. Luotonvälitykseen ja neu-
vontapalveluihin liittyvillä asiakirjoilla ja tiedoilla tarkoitetaan esimerkiksi palvelua 
koskevaa sopimusta ja kuluttajaa koskevaa aineistoa.  

14 §. Sivuliikkeen perustaminen ja palvelujen tarjoaminen ulkomailla. Pykälässä 
säädetään asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen tai niihin liittyvien neuvon-
tapalvelujen tarjoamisesta toisissa ETA-valtioissa. Pykälän 1 momentin mukaan Fi-
nanssivalvonnan rekisteriin rekisteröidyn luotonvälittäjän on ilmoitettava Finanssival-
vonnalle, jos välittäjä aikoo aloittaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen 
välityksen tai niihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamisen yhdessä tai useammas-
sa toisessa ETA-valtiossa. Ilmoitus on tehtävä Finanssivalvonnalle hyvissä ajoin en-
nen toiminnan aloittamista. Ilmoituksessa on mainittava, mitä palveluja välittäjä aikoo 
tarjota, missä valtiossa tai valtioissa niitä tarjotaan sekä perustaako välittäjä sivuliik-
keen palvelujen tarjoamista varten. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 
32 artiklan 3 kohdan ensimmäinen alakohta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään Finanssivalvonnan velvollisuudesta toimittaa välit-
täjän sille ilmoittamat tiedot vastaanottavien valtioiden toimivaltaisille viranomaisille. 
Tiedot on toimitettava kuukauden kuluessa siitä, kun Finanssivalvonta on vastaanot-
tanut välittäjän sille tekemän ilmoituksen. Näiden tietojen lisäksi Finanssivalvonnan 
on ilmoitettava viranomaisille ne luotonantajat, joiden asiamiehenä välittäjä toimii, 
sekä se, että luotonantaja vastaa asiamiehensä toiminnasta. Välittäjälle on viipymät-
tä ilmoitettava siitä, että kyseiset tiedot on toimitettu vastaanottavien valtioiden viran-
omaisille. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 32 artiklan 3 kohdan toinen ala-
kohta. 

Pykälän 3 momentin mukaan välittäjällä on kuukauden kuluttua edellä mainitun Fi-
nanssivalvonnan ilmoituksen vastaanottamisesta oikeus aloittaa palvelujen tarjoami-
nen toisessa ETA-valtiossa. Säännöksellä pannaan täytäntöön direktiivin 32 artiklan 
3 kohdan kolmas alakohta. 

15 §. Ulkomaisen välittäjän toiminnan aloittaminen Suomessa. Pykälässä säädetään 
ulkomaisen asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjän toiminnan aloit-
tamisesta Suomessa. Pykälän 1 momentin mukaan ulkomainen välittäjä, jolle sen 
kotivaltion toimivaltainen viranomainen on direktiivin mukaisesti myöntänyt oikeuden 
välittää kyseisiä kuluttajaluottoja, saa aloittaa vastaavan toiminnan Suomessa kuu-
kauden kuluttua siitä, kun on saanut kotivaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta il-
moituksen Finanssivalvonnalle tehdystä toiminnan aloittamista koskevasta ilmoituk-
sesta. Jos välittäjä on kotivaltionsa viranomaisen myöntämän toimiluvan tai rekiste-
röinnin mukaan oikeutettu välittämään vain esimerkiksi luottolaitosten tarjoamia luot-
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toja, vastaava rajoitus olisi voimassa myös Suomessa. Momentti perustuu direktiivin 
32 artiklan 3 kohtaan. 

Pykälän 2 momentissa säädetään tilanteista, joissa 1 momentissa tarkoitetulla ulko-
maisella välittäjällä on sivuliike Suomessa. Sivuliikkeellä tarkoitetaan elinkeinon har-
joittamisen oikeudesta annetun lain (122/1919) 2 §:n mukaan ulkomaisen yhteisön 
tai säätiön osaa, joka harjoittaa Suomessa sijaitsevasta kiinteästä toimipaikasta kä-
sin jatkuvaa liike- tai ammattitoimintaa ulkomaisen yhteisön tai säätiön nimiin ja lu-
kuun.  

Finanssivalvonnan on ilmoitettava tällaiselle välittäjälle edellytykset, joiden mukai-
sesti sen on harjoitettava toimintaansa Suomessa niissä asioissa, joita koskevia 
säännöksiä ei ole yhdenmukaistettu Euroopan unionin oikeudessa. Finanssivalvon-
nan on tehtävä ilmoitus ennen sivuliikkeen toiminnan aloittamista tai kahden kuu-
kauden kuluessa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen saamisesta välittäjän kotival-
tion toimivaltaiselta viranomaiselta. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 
32 artiklan 4 kohta. 

16 §. Valvonta. Pykälässä säädetään lain valvonnasta. Ehdotuksen mukaan Finans-
sivalvonta valvoisi lain noudattamista. 

17 §. Oikeus saada tietoja sakko- ja rikosrekisteristä. Pykälässä säädetään Finans-
sivalvonnan oikeudesta saada tietoja sakko- ja rikosrekisteristä. Jotta Finanssival-
vonta voisi arvioida välittäjän luotettavuutta, sillä on oltava oikeus saada tätä varten 
tarpeelliset tiedot sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 46 §:ssä tarkoi-
tetusta sakkorekisteristä. Sen sijaan rikosrekisteritiedot välittäjän luotettavuuden sel-
vittämiseksi Finanssivalvonnalle voidaan luovuttaa rikosrekisterilain (770/1993) 
4 a §:n nojalla. 

18 §. Pakkokeinot. Pykälän 1 momentin mukaan Finanssivalvonnan on kiellettävä 
asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitys tai tällaisiin luottoihin liittyvien 
neuvontapalvelujen tarjoaminen, jos toimintaa harjoitetaan lainvastaisesti ilman re-
kisteröintiä tai ennen kuin 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu aika on kulunut umpeen. 
Yleensä kielto kohdistetaan välittäjänä toimivaan yhteisöön tai elinkeinonharjoitta-
jaan. Erityisestä syystä Finanssivalvonta voisi kohdistaa kiellon myös asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä tai tällaisiin luottoihin liittyvien neu-
vontapalvelujen tarjoamista harjoittavan palveluksessa olevaan henkilöön tai muu-
hun, joka toimii tämän lukuun. Henkilöön kohdistettu kielto voi olla perusteltu esimer-
kiksi silloin, kun on ilmeistä, että kyseinen yhteisö ei tule noudattamaan kieltoa eikä 
kykene suoriutumaan kieltopäätökseen liitettävästä uhkasakosta. Samalla tavoin 
voidaan arvioida tilannetta, jossa on syytä uskoa, että välittäjälle määrättyä kieltoa 
aiotaan kiertää jatkamalla kiellettyä toimintaa uudessa yrityksessä. 

Koska kiellon tarkoituksena on keskeyttää lain säännösten vastaisesti harjoitettu 
asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitys tai tällaisiin luottoihin liittyvien 
neuvontapalvelujen tarjoaminen, on myös perusteltua, että kiellon noudattamiselle 
asetetaan mahdollisimman lyhyt määräaika. Yleensä voitaneen lähteä siitä, että lu-
vattomasti tällaista toimintaa harjoittavan sallitaan tehdä kiellon antamisen jälkeen 
ainoastaan toiminnan lopettamiseksi välttämättömät toimenpiteet. 
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Pykälän 2 momentissa säädetään Finanssivalvonnan oikeudesta kieltää välittäjää 
jatkamasta toimintaansa, jos välittäjä olennaisesti laiminlyö noudattaa sen lain mu-
kaisia velvollisuuksia, eikä laiminlyöntiä ole korjattu Finanssivalvonnan asettamassa 
kohtuullisessa ajassa. Kielto on voimassa niin kauan kunnes laiminlyönti on korjattu. 

Pykälän 3 momentissa toistetaan selvyyden vuoksi Finanssivalvonnalle Finanssival-
vonnasta annetun lain (878/2008) 33 a §:n mukaan kuuluva toimivalta asettaa kiellon 
tehosteeksi uhkasakko. Mainitusta pykälästä poiketen 3 momentissa säädetään, että 
Finanssivalvonnalla on velvollisuus asettaa uhkasakko 1 momentissa tarkoitetun 
kiellon tehosteeksi, jollei se erityisestä syystä ole tarpeetonta tai Finanssivalvonta 
katsoo, että menettely olisi syytä saattaa arvioitavaksi mahdollisena asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitysrikoksena ehdotetun 23 §:n mukaises-
ti.  

Momentin viittaussäännöksen mukaan uhkasakkoon sovelletaan muutoin, mitä uh-
kasakkolaissa (1113/1990) säädetään. Viittaus koskee myös uhkasakon määrää. 
Uhkasakkolain 8 §:n mukaan uhkasakon suuruutta harkittaessa on otettava huomi-
oon päävelvoitteen laatu ja laajuus, velvoitetun maksukyky ja muut asiaan vaikutta-
vat seikat. Uhkasakon määrään vaikuttaisivat näin ollen ainakin toiminnan laajuus ja 
liikevaihdon suuruus sekä välittäjän suhtautuminen valvontaviranomaisen aikaisem-
min antamiin määräyksiin toiminnan korjaamiseksi lainmukaiseksi.  

Uhkasakkolain 23 §:ssä säädetään uhkasakolla tehostetun kiellon tiedoksiantami-
sesta. Tarkoituksenmukaisin tiedoksiantotapa lienee yleensä saantitodistusmenette-
ly.  

19 §. Rekisteristä poistaminen. Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan Finanssival-
vonnan on poistettava rekisteristä välittäjä, joka ei ole harjoittanut asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä tai tällaisiin luottoihin liittyvien neu-
vontapalvelujen tarjoamista edeltävän kuuden kuukauden aikana tai on lopettanut 
toimintansa. Kohdalla pannaan täytäntöön direktiivin 33 artiklan 1 kohdan a alakohta.  

Momentin 2 kohdan mukaan rekisteristä on poistettava välittäjä, joka on hyväksytty 
rekisteriin tämän antamien virheellisten tai harhaanjohtavien tietojen vuoksi. Kohdal-
la pannaan täytäntöön direktiivin 33 artiklan 1 kohdan b alakohta. Annettujen virheel-
listen tai harhaanjohtavien tietojen on tullut olla laadultaan sellaisia, että ilmoituksen 
tekijää ei olisi hyväksytty rekisteriin siinä tapauksessa, että Finanssivalvonnalla olisi 
kyseisten tietojen sijaan ollut käytössään oikeasisältöiset tiedot.  

Myös sellainen välittäjä on momentin 3 kohdan mukaan poistettava rekisteristä, joka 
ei enää täytä 6 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa säädettyjä rekisteröinnin edellytyksiä. 
Kohdalla pannaan täytäntöön direktiivin 33 artiklan 1 kohdan c alakohta.  

Välittäjä on 4 kohdan mukaan poistettava rekisteristä, jos se harjoittaa asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä toisen välikätenä. Toisen välikätenä 
toimiminen on 6 §:n 3 momentin mukaan myös rekisteröinnin este. Kohta ei perustu 
direktiiviin, vaan se on kansallista sääntelyä. Vastaava säännös sisältyy eräiden luo-
tonantajien rekisteröinnistä annetun lain 12 §:n 1 momentin 3 kohtaan. 
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Momentin 5 kohdan mukaan Finanssivalvonnan on poistettava välittäjä rekisteristä, 
jos 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty rekisteröinnin edellytys ei enää täyty eikä 
välittäjä ole asetetussa määräajassa ilmoittanut uusia henkilöitä, jotka täyttävät sää-
detyn vaatimuksen luottotoimintaa koskevasta asiantuntemuksesta. Vastaava sään-
nös sisältyy eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain 12 §:n 1 momentin 
4 kohtaan. 

Välittäjä on 6 kohdan mukaan poistettava rekisterissä myös silloin, jos 6 §:n 1 mo-
mentin 5 kohdassa säädetty rekisteröinnin edellytys ei enää täyty eikä välittäjä ole 
asetetussa määräajassa järjestänyt 8 §:n edellytykset täyttävää vastuuvakuutusta tai 
muuta vakuutta. Säännös perustuu direktiivin 29 artiklan 2 kohdan a alakohtaan. 

Lisäksi välittäjä tulee 7 kohdan mukaan poistaa rekisteristä siinä tapauksessa, että 
välittäjälle on jo aiemmin asetettu 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu määräaikainen 
toimintakielto, mutta välittäjän tai sen ylimmän johdon toiminnassa ilmenevät vakavat 
tai toistuvat laiminlyönnit jatkuvat sen jälkeenkin. Vastaava säännös sisältyy eräiden 
luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain 12 §:n 1 momentin 5 kohtaan. 

Pykälän 2 momentissa säädetään Finanssivalvonnan oikeudesta antaa asiakkaiden 
etujen turvaamiseksi määräyksiä toimenpiteistä, joihin välittäjän on ryhdyttävä toi-
minnan lopettamiseksi. 

Pykälän 3 momentin mukaan Finanssivalvonnan on 14 päivän kuluessa asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjän poistamisesta rekisteristä ilmoitet-
tava tästä niiden muiden ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa välittäjä 
on 14 §:n 1 momentin mukaisesti ilmoittanut toimivansa. 

20 §. Ulkomaisen välittäjän sivuliikkeeseen kohdistettavat pakkokeinot. Pykälän  
1 momentin mukaan Finanssivalvonnan on vaadittava 15 §:n 1 momentissa tarkoitet-
tua ulkomaista välittäjää lopettamaan säännösten vastainen menettely, jos Finanssi-
valvonta toteaa, että välittäjä ei noudata 6 §:n 1 momentin 4 kohdan tai 11 §:n sään-
nöksiä. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 34 artiklan 2 kohdan toinen ala-
kohta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään pakkokeinoista tilanteissa, joissa välittäjä ei toteu-
ta vaadittuja toimenpiteitä. Finanssivalvonnan on tällöin ryhdyttävä tarpeellisiin, 
18 §:n 2 momentissa tai 19 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädettyihin pakkokeinoihin 
sen varmistamiseksi, että välittäjä lopettaa säännösten vastaisen menettelyn. Fi-
nanssivalvonnan on ilman aiheetonta viivytystä ilmoitettava päätetyistä pakkokei-
noista välittäjän kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle. Momentilla 
pannaan täytäntöön direktiivin 34 artiklan 2 kohdan kolmas ja neljäs alakohta. 

21 §. Muita ulkomaisia välittäjiä koskevat pakkokeinot. Pykälän 1 momentissa sää-
detään Finanssivalvonnan velvollisuudesta ilmoittaa välittäjän kotivaltion toimivaltai-
selle viranomaiselle, jos Finanssivalvonnalla on todennäköisiä syitä epäillä, että il-
man sivuliikettä Suomessa toimiva välittäjä ei noudata sen kotivaltiossa direktiivin 
tiettyjen säännösten täytäntöön panemiseksi annettuja säännöksiä. Momentilla pan-
naan täytäntöön direktiivin 34 artiklan 4 kohdan ensimmäinen alakohta. 
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Pykälän 2 momentissa säädetään Finanssivalvonnan velvollisuuksista tilanteessa, 
jossa välittäjän kotivaltion toimivaltainen viranomainen ei toteuta tarvittavia toimia 
kuukauden kuluessa kyseisten tietojen saamisesta tai jossa välittäjä sen kotivaltion 
toimivaltaisten viranomaisten toimista huolimatta toimii edelleen tavalla, joka on sel-
västi suomalaisten kuluttajien etujen vastainen tai haittaa markkinoiden asianmukais-
ta toimintaa Suomessa. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 34 artiklan 4 koh-
dan toinen alakohta. 

Finanssivalvonnan on tällaisissa tapauksissa ensiksi ilmoitettava kotijäsenvaltion 
toimivaltaisille viranomaisille asiasta ja toteutettava sitten kaikki asianmukaiset toi-
met, jotka ovat tarpeen kuluttajien suojelemiseksi ja markkinoiden moitteettoman 
toiminnan varmistamiseksi. Toimista on ilmoitettava komissiolle ja Euroopan pankki-
valvontaviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä. Finanssivalvonnalla on myös 
mahdollisuus saattaa asia myös pankkivalvontaviranomaisen käsiteltäväksi Euroo-
pan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamista koskevan 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti.  

22 §. Välittäjän korvausvastuu. Pykälän 1 momentissa säädetään välittäjän velvolli-
suudesta korvata vahinko, joka hänen lain tai toimeksiantosopimuksen vastaisesta 
menettelystään aiheutuu kuluttajalle tai muulle, jonka oikeutta toimeksianto tai luot-
tosopimus koskee. Tällaisia muita tahoja voivat olla esimerkiksi luoton takaaja tai 
vierasvelkapantin luoton vakuudeksi antanut taikka luotonantaja. Jos välittäjä osoit-
taa toimineensa ammattitaitoisesti ja huolellisesti, vapautuu tämä kuitenkin vastuus-
ta. 

Pykälän 2 momentin mukaan sopimusehto, joka poikkeaa 1 momentin säännöksistä 
kuluttajan tai korvaukseen oikeutetun muun luonnollisen henkilön vahingoksi, on 
mitätön. 

Pykälän 3 momentissa viitataan vahingonkorvauslakiin, jonka 2 ja 6 luvussa sääde-
tään vahingonkorvauksen sovittelusta ja korvausvastuun jakaantumisesta kahden tai 
useamman korvausvelvollisen kesken. 

23 §. Rangaistussäännökset. Ehdotuksen mukaan asunto-omaisuuteen liittyvien 
kuluttajaluottojen välitysrikoksesta tuomitaan, jollei teosta muualla laissa säädetä 
ankarampaa rangaistusta, pykälän 1 momentin mukaan se, joka tahallaan harjoittaa 
asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä tai tällaisiin luottoihin liittyvi-
en neuvontapalvelujen tarjoamista ilman rekisteröintiä. Rangaistusuhkana on sakko 
tai enintään kuusi kuukautta vankeutta. 

Jos Finanssivalvonta on tehostanut 19 §:n 1 momentin nojalla määrättyä kieltoa uh-
kasakolla, päällekkäisyyksien estämiseksi pykälän 2 momentissa säädetään, ettei 
rikkojaa tällöin voida tuomita samasta teosta rangaistukseen, jos uhkasakko on lain-
voimaisella päätöksellä tuomittu maksettavaksi. Säännös vastaa eräiden luotonanta-
jien rekisteröinnistä annetun lain 13 §:n 2 momenttia.  

24 §. Muutoksenhaku Finanssivalvonnan päätökseen. Pykälän viittaussäännöksen 
mukaan Finanssivalvonnan tekemästä päätöksestä voi valittaa siten kuin Finanssi-
valvonnasta annetussa laissa (878/2008) säädetään.  
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25 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentti sisältää tavanomaisen voimaantulosäännök-
sen.  

Pykälän 2 momentin mukaan Finanssivalvonta voi ottaa rekisteri-ilmoituksen käsitel-
täväkseen ennen lain voimaantuloa, ja ilmoituksen tekijä voidaan rekisteröidä asun-
to-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä pidettävään rekisteriin lain tul-
lessa voimaan. Säännöksellä pyritään välttämään rekisteri-ilmoitusten ruuhkautumis-
ta lain voimaantuloajankohtaan. 

26 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentin mukaan se, joka lain voimaan tulles-
sa harjoittaa tämän lain mukaan rekisteröintiä edellyttävää toimintaa, saa jatkaa toi-
mintaansa Suomessa ilman rekisteröintiä 21 päivään maaliskuuta 2017 saakka.  

Pykälän 2 momentissa säädetään noudatettavista ammattitaitovaatimuksista. Asun-
to-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä vähintään 19 päivästä maaliskuu-
ta 2014 harjoittaneen on noudatettava 2 §:n 3 momentin ja 6 §:n 1 momentin 4 koh-
dan säännöksiä ammattitaitovaatimuksista 21 päivästä maaliskuuta 2017.  

 

8.2 Laki eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä 

Yleistä. Laki on uusi, mutta vastaa sisällöltään pääosin nykyistä eräiden luotonanta-
jien rekisteröinnistä annettua lakia. Jäljempänä selvitetään lain sisältöä lähinnä vain 
siltä osin kuin ehdotettu säännös poikkeaa voimassa olevan lain sisällöstä. 

1 §. Soveltamisala. Pykälässä säädetään lain soveltamisalasta. Pykälän 1 momentin 
ensimmäiseen virkkeeseen tehdään teknisluonteinen tarkistus sen johdosta, että 
asunto-omaisuuteen liittyvistä kuluttajaluotoista säädettäisiin 3. lakiehdotuksen mu-
kaan kuluttajansuojalain 7 a luvussa, kun niitä nykyisin koskevat kuluttajansuojalain 
7 luvun säännökset.  Laki koskisi sekä kuluttajansuojalain 7 luvun että uuden 
7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja myöntäviä elinkeinonharjoittajia. 
Asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja ovat 3. lakiehdotuksen 3 §:n 1 momen-
tin 2 kohdassa tarkoitetut asuntoluotot sekä saman momentin 2 kohdassa tarkoitetut 
asuntovakuudelliset kuluttajaluotot. Asiallisesti lain soveltamisala ei siis tältä osin 
muuttuisi. 

Pykälän 1 momentin toisen virkkeen mukaan lain soveltamisalaa laajennettaisiin 
koskemaan myös elinkeinonharjoittajia, jotka välittävät luottoja kuluttajille, jos luo-
tonantajana on muu kuin elinkeinonharjoittaja (vertaislaina). Luottojen välittämisellä 
tarkoitetaan säännöksessä kuluttajansuojalain 7 luvun 7 §:n 6 kohtaa vastaavasti 
luottosopimusten esittelemistä tai tarjoamista kuluttajille tai muutoin kuluttajien avus-
tamista luottosopimuksen tekemisessä tai luottosopimusten tekemistä kuluttajan 
kanssa luotonantajan puolesta. Luottojen välitys kuluttajille kuuluisi lain sovelta-
misalan piiriin silloin, kun luotonantaja on muu kuin elinkeinonharjoittaja. Kyse on siis 
toiminnasta, jossa elinkeinonharjoittaja toimii välittäjänä mahdollistaen lainasuhteen 
synnyn kahden yksityishenkilön välillä tai yksityishenkilön ja sellaisen oikeushenkilön 
välillä, joka ei ole elinkeinonharjoittaja.  

Pykälän 2 momentissa säädetään soveltamisalan rajoituksista, ja se vastaa vertais-
lainoja lukuun ottamatta nykyisen lain 1 §:n 2 momenttia. Momentin 1 kohdan mu-
kaan lain soveltamisalan ulkopuolelle rajataan elinkeinonharjoittajat, joita Finanssi-
valvonta valvoo Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 4 §:n nojalla. Lakia ei 
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siis sovellettaisi esimerkiksi kotimaisiin luottolaitoksiin, ETA-valvottavien luottolaitos-
ten Suomessa oleviin sivuliikkeisiin, ulkomaisten valvottavien palvelujen tarjoami-
seen Suomessa sivuliikettä perustamatta, sijoituspalveluyrityksiin eikä maksulaitok-
siin. Rajaus on tarpeen päällekkäisyyksien välttämiseksi. 

Momentin 2 kohdan mukaan lain soveltamisalaan eivät kuulu elinkeinonharjoittajat, 
jotka myöntävät kuluttajaluottoja vain myymiensä kulutushyödykkeiden oston rahoit-
tamiseksi. Ratkaisevaa on, voiko kuluttaja käyttää elinkeinonharjoittajan myöntämää 
luottoa ainoastaan kyseisen elinkeinonharjoittajan myymien kulutushyödykkeiden 
ostoon vai myös muuhun tarkoitukseen.  

Momentin 3 kohdan mukaan lakia ei sovelleta myöskään valtioon, kuntaan eikä mui-
hin julkisyhteisöihin. 

Momentin 4 kohdan mukaan laki ei koske toiseen ETA-valtioon sijoittautuneita elin-
keinonharjoittajia, jotka tilapäisesti tarjoavat kuluttajaluottoja tai välittävät vertaislai-
noja Suomessa. Tilapäisellä kuluttajaluottojen tarjoamisella tai vertaislainojen välit-
tämisellä tarkoitetaan palvelujen tarjoamista ilman, että sijoittautumista koskevat kri-
teerit täyttyvät. Sijoittautumista koskevien kriteerien sisältöä on selostettu nykyisen 
lain 1 §:n 2 momentin 4 kohtaa koskevissa yksityiskohtaisissa perusteluissa (HE 
24/2010 vp, s. 46). 

2 §. Oikeus myöntää kuluttajaluottoja ja välittää vertaislainoja. Pykälän ensimmäinen 
virke vastaa nykyisen lain 2 §:ää. Pykälän toisessa virkkeessä säädettäisiin muun 
kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitetun elinkeinonharjoittajan oikeudesta välittää vertais-
lainoja vain silloin, jos se on rekisteröity vertaislainojen välittäjäksi tai luotonantajaksi.  

3 §. Luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteri ja rekisteri-ilmoitus. Pykälän 1 mo-
mentissa säädettäisiin Etelä-Suomen aluehallintoviraston velvollisuudesta pitää luo-
tonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteriä. Nykyinen luotonantajarekisteri muutettai-
siin luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteriksi, jonne rekisteröitäisiin lain sovel-
tamisalaan kuuluvat luotonantajat ja vertaislainojen välittäjät. 

Pykälän 2 momentti vastaa pääosin nykyisen lain 3 §:n 2 momenttia, mutta siinä 
säädettäisiin myös vertaislainojen välittämistä suunnittelevan velvollisuudesta tehdä 
Etelä-Suomen aluehallintovirastolle ilmoitus rekisteriin merkitsemistä varten. Rekiste-
ri-ilmoitukseen olisikin sisällytettävä tieto siitä, hakeeko ilmoituksen tekijä rekisteröin-
tiä luotonantajaksi vai vertaislainojen välittäjäksi ja, jos kyse on luotonantajaksi rekis-
teröitymisestä, aikooko tämä myöntää myös kuluttajansuojalain 7 a luvun sovelta-
misalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai välittää vertaislai-
noja. Uutta olisi sekä luotonantajien että vertaislainojen välittäjien osalta myös se, 
että rekisteri-ilmoitukseen olisi sisällytettävä momentin 5 kohdan mukaan selvitys 
siitä, miten ilmoituksen tekijä aikoo huolehtia henkilötietojen suojaamisesta ja 6 koh-
dan mukaan selvitys siitä, miten ilmoituksen tekijä aikoo huolehtia asiakasvarojen 
säilyttämisestä ja käsittelemisestä. Vaadittavien selvitysten sisältöä on selvitetty 
edellä 1. lakiehdotuksen 5 §:n 1 momentin 5 ja 6 kohdan perusteluissa.  

Pykälän 3 momentti vastaa nykyisen lain 3 §:n 3 momenttia. 
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4 §. Rekisteröinnin edellytykset. Pykälä vastaa pääosin nykyisen lain 4 §:ää, mutta 
se koskisi jatkossa myös vertaislainojen välittäjiä ja vertaislainojen välitystä. Uutta 
pykälässä on sekä luotonantajien että vertaislainojen välittäjien osalta, että rekiste-
röinnin edellytyksenä olisi pykälän 1 momentin 5 kohdan mukaan vaatimus ilmoituk-
sen tekijän kyvystä huolehtia henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta ja 
6 kohdan mukaan ilmoituksen tekijän kyvystä säilyttää ja käsitellä asiakasvaroja 
10 §:ssä edellytetyllä tavalla. Henkilötietojen suojaamisesta säädetään henkilötieto-
laissa. 

5 §. Luotettavuus. Pykälä vastaa pääosin nykyisen lain 5 §:ää, mutta 1 momenttiin 
tehtäisiin tarvittavat terminologiset muutokset koskien vertaislainojen välitystä. Lisäk-
si momentista on poistettu virheellinen viittaus säätiöön. 

6 §. Luottotoiminnan tuntemus. Pykälä vastaa muutoin nykyisen lain 6 §:ää, mutta 
toiseen virkkeeseen lisättäisiin maininnat vertaislainojen välityksestä. 

7 §. Rekisteriin merkittävät tiedot ja muutoksista ilmoittaminen. Pykälä vastaa pää-
osin nykyisen lain 7 §:ää. Vertaislainojen välitystä koskevien muutosten ohella uutta 
on, että 1 momentin 3 kohdan mukaan rekisteriin merkitään, onko elinkeinonharjoit-
taja luotonantaja vai vertaislainojen välittäjä, ja, jos kyseessä on luotonantaja, myön-
tääkö tämä myös kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia asunto-
omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai harjoittaako tämä vertaislainojen välitystä.  

8 §. Tietojen luovuttaminen. Pykälä vastaa nykyisen lain 8 §:ää. 

9 §. Luotonantajan ja vertaislainojen välittäjän johdon velvoitteet. Pykälän 1 moment-
ti vastaa asiallisesti muutoin nykyisen lain 9 §:ää, mutta se koskee myös vertaislai-
nojen välittäjien johtoa.  

Ehdotettu pykälän 2 momentti on uusi, ja siinä säädetään luotonantajan henkilöstön 
tietämystä ja pätevyyttä koskevista vähimmäisvaatimuksista. Momentin mukaan ku-
luttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja myöntävän luo-
tonantajan henkilöstön ja muiden sen lukuun toimivien henkilöiden, jotka osallistuvat 
luottojen myöntämiseen, on täytettävä asuntoluottodirektiivin liitteessä III säädetyt 
ammattitaitovaatimukset siten kuin niistä tarkemmin säädetään valtioneuvoston ase-
tuksella. Kyseiset vaatimukset koskevat myös henkilöitä, joiden välittömän johdon ja 
valvonnan alaisina luoton myöntämiseen osallistuvat henkilöt toimivat, eli käytännös-
sä luoton myöntämiseen osallistuvien henkilöiden lähiesimiehiä. Momentilla pannaan 
osaltaan täytäntöön direktiivin 9 artiklan 2 kohta.  

10 §. Asiakasvarat. Pykälä on uusi ja siinä säädettäisiin asiakasvarojen säilyttämi-
sestä ja käsittelystä. Pykälä ei perustu direktiiviin, vaan se on kansallista sääntelyä. 
Pykälä koskee sekä vertaislainojen välittäjiä että luotonantajia. Käytännössä luo-
tonantajat vastaanottanevat asiakasvaroja vain harjoittaessaan vertaislainojen väli-
tystä. 

Pykälän 1 momentin mukaan luotonantajan ja vertaislainojen välittäjän tulee järjes-
tää sen hallintaan luovutettujen asiakkaan varojen säilyttäminen ja käsittely luotetta-
valla tavalla.  Tällaisen toimijan on huolehdittava asiakasvarojen pitämisestä erillään 
sen omista varoista. Asiakasvaroista tulee myös pitää kirjaa siten, että kunkin asiak-
kaan asiakasvarat ovat eriteltyinä muiden asiakkaiden varoista, ja ne on talletettava 
asiakasvaratilille. 
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Jotta asiakkaan varoja voidaan katsoa säilytettävän luotettavalla tavalla, on asiakas-
varatilin oltava Suomessa tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneessa talletus-
pankissa. Luotonantajan tai vertaislainojen välittäjän on huolehdittava siitä, että talle-
tuspankki ei voi käyttää asiakasvaratilillä olevia varoja luotonantajalta tai vertaislaino-
jen välittäjältä olevien saataviensa kuittaukseen. Esimerkiksi tiliotteesta tai tiliehdois-
ta on käytävä ilmi, että kyseessä on asiakasvaratili. 

Asiakasvaratilille voi tallettaa ja sen kautta voi siirtää vain sellaisia asiakkaan mak-
samia varoja tai maksuja, jotka liittyvät välitystoimintaan. Mahdollisen muun liiketoi-
minnan varojen osalta toiminnan harjoittajan on noudatettava niitä koskevia sään-
nöksiä ja määräyksiä. 

Luotettava käsittely edellyttää myös, että asiakasvarat on vastaanotettava suoraan 
asiakasvaratilille. Jos tämä ei ole yksittäistapauksessa mahdollista, on ne talletettava 
sille viipymättä. Asiakasvaroja ei saa edes tilapäisesti siirtää pois asiakasvaratililtä, 
vaan ainoastaan asiakasvaratiliä voidaan käyttää asiakkaiden varojen säilyttämiseen 
ja välitykseen. 

Pykälän 2 momentissa säädetään asiakkaan oikeudesta saada korvausta hänelle 
aiheutuneesta vahingosta muultakin kuin luotonantajalta, vertaislainojen välittäjältä 
tai muulta korvausvelvolliselta. Asiakas voi tietyissä tapauksissa vaatia korvausta 
hänelle aiheutuneesta vahingosta näiden ohella myös luotonantajana tai vertaislai-
nojen välittäjänä toimivan yhteisön toimitusjohtajalta, hallituksen jäseneltä tai siihen 
rinnastettavan toimielimen jäseneltä sekä vastuunalaiselta yhtiömieheltä. Edellytyk-
senä on, että vahinko on johtunut siitä, että luotonantaja tai vertaislainojen välittäjä 
on tahallaan tai huolimattomuudesta laiminlyönyt huolehtia asiakasvarojen säilyttä-
misen ja käsittelyn järjestämisestä pykälän 1 momentissa edellytetyllä tavalla. Sään-
nös ei kuitenkaan rajoita asiakkaan oikeutta saada korvaus hänelle aiheutuneesta 
vahingosta luotonantajalta, vertaislainojen välittäjältä tai muulta korvausvelvolliselta. 
Vahingonkorvauslain 2 ja 6 luvussa säädetään vahingonkorvauksen sovittelusta ja 
korvausvastuun jakautumisesta korvausvelvollisten kesken. 

11 §. Luotonantoon ja vertaislainojen välitykseen liittyvien asiakirjojen ja tietojen säi-
lyttäminen. Pykälä vastaa muilta osin nykyisen lain 9 a §:ää, mutta velvollisuus luo-
tonantoon ja vertaislainojen välitykseen liittyvien asiakirjojen ja tietojen säilyttämi-
seen koskisi jatkossa myös vertaislainojen välittäjiä. 

12 §. Valvonta. Pykälä vastaa nykyisen lain 10 §:ää. 

13 §. Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus. Pykälä vastaa muutoin nykyisen lain 
10 a §:ää, mutta se koskisi jatkossa myös vertaislainojen välittäjiä.  

14 §. Oikeus saada tietoja sakko- ja rikosrekisteristä. Pykälä vastaa nykyisen lain 
10 b §:ää. 

15 §. Pakkokeinot. Pykälä vastaa muilta osin nykyisen lain 11 §:ää, mutta siinä sää-
dettäisiin myös vertaislainojen välittäjiä koskevista pakkokeinoista. Sekä luotonanta-
jien että vertaislainojen välittäjien osalta säädettäisiin pakkokeinoista myös niissä 
tapauksissa, joissa nämä ovat rikkoneet asiakasvarojen säilyttämistä ja käsittelemis-
tä koskevan 10 §:n 1 momentin säännöksiä. 
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16 §. Rekisteristä poistaminen. Pykälän 1 momentti vastaa muutoin nykyisen lain 
12 §:ää, mutta siinä säädettäisiin myös vertaislainojen välittäjän poistamisesta rekis-
teristä. 

Pykälän 2 momentissa säädetään aluehallintoviraston oikeudesta antaa rekisteristä 
poistamisen yhteydessä asiakkaiden etujen turvaamiseksi määräyksiä toimenpiteis-
tä, joihin välittäjän on ryhdyttävä toiminnan lopettamiseksi. 

17 §. Rangaistussäännökset. Pykälän 1 momentti vastaa nykyisen lain 17 §:n 1 mo-
menttia. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin vertaislainavälittäjärikoksesta. Ehdotuksen mu-
kaan se, joka tahallaan ilman rekisteröintiä harjoittaa vertaislainojen välitystä, on 
tuomittava vertaislainavälittäjärikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi 
kuukaudeksi, jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta. 

Pykälän 3 momentti vastaa asiasisällöltään nykyisen lain 13 §:n 2 momenttia. 

18 §. Muutoksenhaku aluehallintoviraston päätökseen. Ehdotetussa pykälässä on 
otettu huomioon lailla 903/2015 tehdyt muutokset eräiden luotonantajien rekisteröin-
nistä annetun lain 14 §:ään (HE 230/2014 vp). Muutokset tulevat voimaan 1 päivänä 
tammikuuta 2016.   

Pykälän 1 momentin mukaan aluehallintoviraston 15 ja 16 §:n nojalla tekemään pää-
tökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolain-
käyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Pykälän 2 momentin mukaan muuhun aluehallintoviraston päätökseen saa vaatia 
oikaisua siten kuin hallintolaissa (434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annet-
tuun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallin-
tolainkäyttölaissa säädetään. 

Pykälän 3 momentin mukaan hallinto-oikeuden päätökseen 11 §:ssä tarkoitettuja 
kieltoja sekä 12 §:ssä tarkoitettua rekisteristä poistamista koskevassa asiassa saa 
hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. Hallinto-
oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla vain, jos korkein hal-
linto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Pykälän 4 momentin mukaan päätöstä rekisteristä poistamisesta ja määräaikaisesta 
toimintakiellosta on noudatettava muutoksenhausta huolimatta.  

19 §. Voimaantulo. Pykälän 1 momentti sisältää tavanomaisen voimaantulosäännök-
sen, minkä lisäksi siinä säädetään eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun 
lain kumoamisesta. 

Pykälän 2 momentin mukaan Etelä-Suomen aluehallintovirasto voi ottaa rekisteri-
ilmoituksen käsiteltäväkseen ennen lain voimaantuloa, ja ilmoituksen tekijä voidaan 
rekisteröidä luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteriin lain tullessa voimaan. 
Säännöksellä pyritään välttämään rekisteri-ilmoitusten ruuhkautumista lain voimaan-
tuloajankohtaan. 
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20 §. Siirtymäsäännökset. Pykälän 1 momentin mukaan tämän lain mukaiseen rekis-
teriin siirretään sellaista luotonantajaa koskevat tiedot, joka tämän lain voimaan tul-
lessa on merkittynä eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain mukaiseen 
luotonantajarekisteriin. Lain voimaantulohetkenä luotonantajarekisteriin merkitty luo-
tonantaja saa siis jatkaa toimintaansa ilman, että sen tulee hakea rekisteröintiä tä-
män lain mukaisesti. Jos luotonantaja myöntää kuluttajansuojalain 7 a luvun sovel-
tamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai harjoittaa ver-
taislainojen välitystä, tulee sen ilmoittaa tästä aluehallintovirastolle kuuden kuukau-
den kuluessa lain voimaantulosta. Vertaislainojen välitystä harjoittavan luotonantajan 
tulee lisäksi toimittaa aluehallintovirastolle 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu 
selvitys samassa ajassa. 

Pykälän 2 momentin mukaan se, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa sellaista 
vertaislainojen välitystä, joka tämän lain mukaan edellyttää rekisteröintiä, saa jatkaa 
toimintaansa, kunnes päätös rekisteriin merkitsemisestä on tehty. Tämän edellytyk-
senä on kuitenkin, että lain 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteri-ilmoitus tehdään 
kuuden kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. 

Pykälän 3 momentissa säädetään luottotoiminnan tuntemusta koskevien säännösten 
noudattamisesta. Sen, joka on myöntänyt asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluot-
toja vähintään 19 päivästä maaliskuuta 2014, on noudatettava lain 9 §:n 2 momentin 
säännöksiä luottotoiminnan tuntemuksesta 21 päivästä maaliskuuta 2017. 

 

8.3 Kuluttajansuojalaki 

6 a luku Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyynti 

11 a §. Asuntoluotot. Pykälä on uusi ja sillä pannaan täytäntöön direktiivin 14 artiklan 
7 kohta. Pykälän mukaan luotonantajan katsotaan asuntoluottojen etämyynnissä 
täyttäneen 5–9 §:ssä säädetyt tiedonantovelvoitteet 11 §:ssä edellytetyllä tavalla 
toimittaessaan ESIS–lomakkeen kuluttajalle ennen asuntoluottosopimuksen tekemis-
tä. Asuntoluottojen etämyynnissä ei olisi enää siis mahdollista toimittaa ennakkotie-
toja sopimuksen tekemisen jälkeen 11 §:n 2 momentin mukaisesti siinäkään tapauk-
sessa, että sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä sellaista etäviestintä käyttäen, 
ettei tietojen ja sopimusehtojen toimittaminen pysyvällä tavalla ole mahdollista ennen 
sopimuksen tekemistä. Asuntoluottoihin liittyvällä taloudellisella sitoumuksella on 
kuluttajan kannalta suuri merkitys, joten asianmukaisena ei pidetä sitä, että kulutta-
jalle ilmoitettaisiin ennakkotiedot vasta sopimuksen tekemisen jälkeen (direktiivin 
johdanto-osan 21 kappale).   

Toisin kuin direktiivin säännös ehdotettu säännös koskee vain asuntoluottoja, mutta 
ei muita direktiivin soveltamisalaan kuuluvia luottoja. Näiden ns. asuntovakuudellis-
ten kuluttajaluottojen osalta ehdotetaan yleisperustelujen 5.2 -jaksossa selvitetyn 
mukaisesti käytettäväksi direktiivin 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa jäsenvaltioille 
varattua mahdollisuutta olla soveltamatta direktiivin 11 ja 14 artiklaa sekä liitettä II. 
Näiden luottojen etämyynnissä sovellettaisiin kuten nykyisinkin 11 §:n säännöksiä 
uuden 11 a §:n sijasta ja ennakkotietojen toimittaminen pysyvällä tavalla sopimuksen 
tekemisen jälkeen olisi siten edelleen sallittua.   
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12 §. Peruuttamisoikeus. Pykälän 2 momenttiin tehdään teknisluonteinen muutos 
sen johdosta, että kuluttajan oikeudesta peruuttaa kuluttajaluottosopimus ja maksaa 
kuluttajaluotto ennenaikaisesti säädetään 7 luvun lisäksi uudessa 7 a luvussa.  

 

7 luku Kuluttajaluotot 

Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 ja 2 momentti vastaavat voimassa olevaa lakia. 

Pykälän 3 momentti on uusi. Momentin mukaan luvun säännöksiä sovellettaessa 
kuluttajaluottoon rinnastetaan myös muu kuin luotonantajan kuluttajalle myöntämä 
luotto, jos luoton kuluttajalle välittää elinkeinonharjoittaja luoton myöntäjän asiamie-
henä. Luoton kuluttajalle välittävän elinkeinonharjoittajan olisi tällöin huolehdittava 
siitä, että luottosuhteessa noudatetaan luvun säännöksiä. Momentti ei perustu direk-
tiiviin, vaan se on kansallista sääntelyä. 

Momentilla ulotettaisiin tietyt luotonantajaan sovellettavat säännökset koskemaan 
myös sellaisia luotonvälittäjiä, jotka välittävät niin sanottuja vertaislainoja kuluttajille. 
Nykyisin kuluttajansuojalain 7 lukua sovelletaan vain sellaiseen luottoon, jonka elin-
keinonharjoittaja myöntää kuluttajalle, tai tällaista luottoa välittävään elinkeinonhar-
joittajaan. Syitä luvun soveltamisalan laajentamiseen selvitetään yleisperustelujen 
5.3 jaksossa. 

Luottoa kuluttajalle välittävän elinkeinonharjoittajan tehtävänä olisi siis huolehtia 
esimerkiksi siitä, että luottosuhteessa noudatetaan luvun 8–11 §:n säännöksiä tie-
donantovelvollisuuksista luottoa mainostettaessa ja ennen luottosopimuksen teke-
mistä, 13 §:n säännöksiä hyvästä luotonantotavasta, 14 §:ää luottokelpoisuuden 
arvioinnista, 15 ja 16 §:ää lainanhakijan henkilöllisyyden todentamisesta, 17 §:ää 
luottosopimuksen tekemisestä, 17 a §:ää korkokatosta, 18 §:ää kiellosta ottaa vas-
taan juokseva sitoumus kuluttajalta sekä 18 §:ää varojen luovuttamisajan rajoituk-
sesta. Kuluttajalla tulisi olla tällaisessa luottosuhteessa myös oikeus peruuttaa luot-
tosopimus 20–22 §:ssä säädetyn mukaisesti ja oikeus saada tietoa luottosopimuk-
sesta 23–25 §:n mukaisesti. Sovellettavaksi tulisivat tilanteen mukaan myös luoton 
takaisinmaksua ja luottosopimuksen päättymistä koskevat 26–38 §:n säännökset. 
Korkokattosäännöstä sovellettaessa on syytä huomioida, että luoton todellista vuosi-
korkoa laskettaessa huomioon otetaan myös vertaislainan välittäjän kuluttajalta pe-
rimä palkkio tai muu maksu. 

Vertaislainojen välittäjiä koskevat elinkeino-oikeudelliset säännökset sisältyvät 2. 
lakiehdotukseen, joiden mukaisesti vertaislainojen välittäminen edellyttää rekisteröin-
tiä Etelä-Suomen aluehallintoviraston ylläpitämään luotonantaja- ja vertaislainavälit-
täjärekisteriin.  

Pykälän 4 momentti vastaa voimassa olevan lain 7 luvun 1 §:n 3 momenttia. 

Pykälän 5 momentti vastaa muutoin voimassa olevan lain 7 luvun 1 §:n 4 momenttia, 
mutta momenttiin lisättäisiin uusi 5 kohta. Momentin 5 kohdan mukaan luvun sään-
nöksiä ei pääsääntöisesti sovellettaisi 7 a luvun soveltamisalaan kuuluviin asunto-
luottoihin tai asuntovakuudellisiin kuluttajaluottoihin. Poikkeuksen muodostaisivat 
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7 a luvun 32 §:ssä mainitut 7 luvun säännökset, joita sovellettaisiin näihinkin kulutta-
jaluottoihin. 

3 §. Säännösten soveltamisen rajoitukset eräissä muissa tapauksissa. Ehdotettu 
2 momentti vastaa voimassa olevan lain 7 luvun 3 §:n 2 momentin ensimmäistä vir-
kettä, jonka mukaan luvun 15 ja 16 §:ää ei sovelleta hyödykesidonnaisiin luottoihin. 
Asuntoluottoja koskeva poikkeussäännös ei olisi enää tarpeellinen uusien 7 a luvun 
säännösten johdosta.  

5 §. Pakottavuus. Pykälän ensimmäinen virke vastaa voimassa olevan lain 7 luvun 
5 §:ää. Pykälän toisen virkkeen mukaan myös sellainen 1 §:n 3 momentissa tarkoite-
tun luottosopimuksen sopimusehto on mitätön, joka poikkeaa luvun säännöksistä 
kuluttajan vahingoksi. 

 

Tiedonantovelvollisuudet 

8 §. Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot. Ehdotettu 2 momentti vastaa 
muutoin voimassa olevaa lakia, mutta momenttiin lisättäisiin maininta siitä, että todel-
linen vuosikorko ja muut 1 momentissa mainitut tiedot on ilmoitettava mainoksessa 
selkeästi, näkyvästi ja tiiviisti. Vaatimus perustuu kulutusluottodirektiivin 4 artiklan 
2 kohtaan.  

Vaatimuksella momentissa mainittujen tietojen ilmoittamisesta mainoksessa selkeäs-
ti, näkyvästi ja tiiviisti tarkoitetaan sitä, että kuluttajaluoton mainonnassa ilmoitettavat 
tiedot on esitettävä asianmukaisesti siten, että kuluttajalla on tosiasiallinen mahdolli-
suus vaivatta nähdä tai kuulla esitetyt tiedot sekä saada tietojen pohjalta kokonais-
kuva tarjotusta luotosta. Jo aikaisemmin kuluttaja-asiamiehen valvontakäytännössä 
ja tuomioistuinkäytännössä (esimerkiksi KKO:2011:65 ja KKO:2006:6) on katsottu, 
että mainonnassa ei saa esittää tietoja niin sanotulla pikkuprintillä, eikä oikeustilaa 
ole tarkoitus muuttaa. Selkeyttä ja näkyvyyttä koskevaa vaatimusta ei noudateta 
esimerkiksi silloin, jos momentissa tarkoitetut tiedot tai joku niistä esitetään tv-kuvan 
alalaidassa niin pienellä kirjasinkoolla tai niin lyhyen ajan, ettei keskivertokuluttaja 
kykene niitä vaivatta havaitsemaan. Samoin vaatimuksia ei noudatettaisi, jos lehti-
mainonnassa tai tienvarsimainonnassa käytettävä kirjasinkoko tai kirjasinkoko yhdis-
tettynä taustan väriin johtaa siihen, ettei keskivertokuluttaja kykene vaivatta näke-
mään tekstiä. Tiiviyttä koskevalla vaatimuksella on erityistä merkitystä verkko-
mainonnassa. Vaaditut tiedot eivät saa olla hajautettuna eri puolilla verkkosivustoja 
siten, ettei kuluttaja saa niitä vaivatta yhtenä kokonaisuutena. Se, millä tavalla tiedot 
tulee mainoksessa ilmoittaa, jotta vaatimus selkeydestä, näkyvyydestä ja tiiviydestä 
täyttyy, perustuu kuitenkin aina yksittäisen mainoksen perusteella tehtävään koko-
naisarvioon. 

9 §. Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot. Pykälän 2 momenttiin teh-
dään teknisluonteinen muutos sen johdosta, että luvun tiedonantovelvollisuutta kos-
kevat säännökset eivät koskisi enää asuntoluottoja, vaan ne sisältyisivät uuteen 
7 a lukuun.  

11 §. Eräitä ennakkotiedonantovelvollisuutta koskevia muita säännöksiä. Pykälän 1 
momenttiin tehdään teknisluonteinen muutos sen johdosta, että luvun tiedonantovel-
vollisuutta koskevat säännökset eivät koskisi enää asuntoluottoja, vaan ne sisältyisi-
vät uuteen 7 a lukuun. 
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Luotonantajan velvollisuus menetellä vastuullisesti 

13 §. Hyvä luotonantotapa. Ehdotettu 2 momentti vastaa muilta osin voimassa ole-
vaa lakia, mutta momentin 4 kohtaa täsmennettäisiin direktiivin 16 artiklan 1 kohdan 
täytäntöön panemiseksi siten, että luottoa koskevien selvitysten lisäksi luotonantajan 
tulisi antaa kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä riittävät ja selkeät selvityk-
set luoton yhteydessä tarjottavista lisäpalveluista. Luottoa koskevien selvitysten an-
tamisvelvollisuus koskee nykyisin kaikkia kuluttajaluottoja. Tämän johdosta on perus-
teltua, että myös lisäpalveluita koskeva täsmennys koskee kaikkia kuluttajaluottoja 
eikä ainoastaan direktiivin soveltamisalaan kuuluvia luottoja. 

Riittävät ja selkeät selvitykset on annettava sen arvioimiseksi, soveltuvatko mahdolli-
sesti tarjotut lisäpalvelut, kuten lainaturvavakuutus, kuluttajan tarpeisiin ja tämän 
taloudelliseen tilanteeseen. Jotta kuluttaja kykenisi tekemään tällaisen arvion, hän 
tarvitsee selvityksiä yleensä ainakin tarjotun lisäpalvelun keskeisistä ominaisuuksista 
ja sen erityisistä vaikutuksista kuluttajaan. Selvitystä tulee antaa kaikista tarjoukseen 
sisältyvistä palveluista siten, että kuluttajalla on tosiasiallinen mahdollisuus arvioida 
tarjouksen muodostaman kokonaisuuden sopivuus itselleen.  

Lisäksi kuluttajalle tulisi kohdan mukaan antaa tieto siitä, voiko tämä irtisanoa lisä-
palvelua koskevan sopimuksen erikseen ja mitä seuraamuksia irtisanomisesta hä-
nelle aiheutuisi. Selvitysvelvollisuus koskee kaikenlaisia luoton yhteydessä tarjottavia 
lisäpalveluja siitä riippumatta, onko lisäpalvelun hankkiminen luoton saamisen edel-
lytys vai ei tai vaikuttaako sen hankkiminen luottosopimuksen ehtoihin. Kohdassa 
tarkoitettu seuraamus voi olla esimerkiksi se, että tarjotun luottosopimuksen ehdot, 
kuten luoton korko, muuttuvat, jos kuluttaja irtisanoo lisäpalvelua koskevan sopimuk-
sen. Selvyyden vuoksi on syytä mainita, että luoton kytkykauppa on 13 a §:n nojalla 
kiellettyä. Hyvä luotonantotapa edellyttäisi myös luotonantajan ilmaisevan selvästi 
sen, että kuluttaja voi tehdä yhdistettyyn tarjotukseen kuuluvan luottosopimuksen 
ilman lisäpalvelun ostamista.    

Pykälän 4 momentti on uusi. Sen mukaan luotonantajien ja luotonvälittäjien henkilös-
tön palkitsemista koskevat järjestelmät eivät saa olla sellaisia, että ne estävät menet-
telemästä luotonannossa 1 tai 2 momentissa edellytetyllä tavalla. 

13 a §. Kytkykaupan kielto. Pykälä on uusi ja se perustuu direktiivin 12 artiklaan. 
Pykälässä kielletään luoton kytkykauppa muiden palveluiden tai rahoitusvälineiden 
kanssa eli sellaiset luottotarjoukset, joiden ehtojen mukaan kuluttajan tulee luoton 
saadakseen tehdä sopimus toisesta rahoituspalvelusta tai muusta palvelusta tai ra-
hoitusvälineestä, jonka luotonantaja tai muu elinkeinonharjoittaja luotonantajan 
kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella tarjoaa. Ehdotettu 
pykälä koskee paitsi direktiivin soveltamisalaan kuuluvia luottoja myös muita kulutta-
jaluottoja.  

Kytkykauppa määritellään direktiivin 4 artiklan 26 kohdan mukaan luottosopimuksen 
tarjoamiseksi tai myynniksi samassa paketissa muiden erillisten finanssituotteiden tai 
-palvelujen kanssa siten, että kuluttajan ei ole mahdollista tehdä luottosopimusta 
erillisenä. Ehdotettu pykälä vastaa asiallisesti direktiivin määritelmää muutoin, mutta 
koskee yleisperustelujen 5.2 jaksossa mainitun mukaisesti luoton kytkemistä myös 
muihin palveluihin kuin rahoituspalveluihin. Ratkaisevaa olisi se, onko kuluttajalla 
mahdollisuus tehdä luottosopimus ilman, että hän tekee sopimuksen toisesta rahoi-
tuspalvelusta, muusta palvelusta tai rahoitusvälineestä, jonka tarjoaa luotonantaja 
itse tai muu luotonantajan kanssa yhteistoiminnassa toimiva taho. Rahoituspalveluja 
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ovat esimerkiksi talletus- ja asiakastilit, maksujenvälityspalvelut, luottojen välitys, 
vakuutukset ja niiden välitys, sijoitusneuvonta sekä muut sijoituspalvelut. Esimerkki-
nä pykälässä tarkoitetuista muista palveluista voidaan mainita kiinteistönvälityspalve-
lut. Rahoitusvälineitä ovat arvopaperimarkkinalaissa (746/2012) tarkoitetut arvopape-
rit ja muut sijoituspalvelulain 1 luvun 10 §:ssä tarkoitetut välineet.  

Yhdistetyt tarjoukset eivät sen sijaan olisi säännöksen nojalla kiellettyjä jatkossa-
kaan. Yhdistetyillä tarjouksilla tarkoitetaan direktiivin 4 artiklan 27 kohdan mukaan 
luottosopimuksen tarjoamista tai myyntiä samassa paketissa muiden erillisten fi-
nanssituotteiden tai –palvelujen kanssa siten, että luottosopimusta tarjotaan kulutta-
jalle myös erikseen, mutta ei välttämättä samoin ehdoin kuin silloin, kun sitä tarjo-
taan yhdistettynä lisäpalveluihin. Yhdistetyllä tarjouksella tarkoitetaan esimerkiksi 
tilannetta, jossa kuluttaja saa luoton edullisemmin ehdoin, jos hän hankkii samassa 
yhteydessä toisen rahoituspalvelun, kuten tilin. 

Ehdotettu pykälä, kuten muutkin 7 luvun säännökset, koskisi kaikkia luotonantajia, 
luottolaitokset mukaan lukien. Luottolaitoksiin sovellettaisiin edelleen myös yleispe-
rustelujen 3.1.1 jaksossa mainittuja luottolaitostoiminnasta annetun lain 15 luvun 2 ja 
3 §:n säännöksiä. Lisäksi kaikkia luotonantajia koskisivat yhdistettyjä tarjouksia ja 
kylkiäistarjouksia koskevat kuluttajansuojalain 2 luvun 12 §:n tiedonantovelvollisuus-
säännökset.  

Luottotarjouksen ehtona voi ehdotetun pykälän estämättä olla, että kuluttajalla on 
luottosopimukseen liittyvä asiaankuuluva vakuutussopimus esimerkiksi vakuudeksi 
annettavan omaisuuden palamisen varalta. On kuitenkin huomattava, että tällainen 
ehto on sallittu vain sillä edellytyksellä, että kuluttajalla on oikeus ja tosiasiallinen 
mahdollisuus ottaa vaaditun sisältöinen vakuutus miltä tahansa vakuutuksenantajal-
ta. Tällöin ei olisi kyse lain tarkoittamasta kytkykaupasta, koska kuluttajalle jää vapa-
us valita, mistä vakuutuksen hankkii. Luotonantaja voi pykälän estämättä asettaa 
luottotarjouksen ehdoksi myös sen, että kuluttajalla on lainan takaisinmaksun tur-
vaamiseksi asiaankuuluva vakuutus, jos asiakkaan riskitilanne sitä perustellusti edel-
lyttää ja asiakkaalla on mahdollisuus itse valita palveluntarjoaja, jolta vakuutuksen 
hankkii. Tämän kaltaisten ehtojen salliminen on mahdollistettu direktiivin 12 artiklan 
4 kohdassa.  Jos luotonantaja käyttää tällaista ehtoa, hyvä luotonantotapa edellyttää, 
että luotonantaja ilmoittaa kuluttajalle selvästi, että tällä on mahdollisuus ottaa vaadi-
tun turvan sisältävä vakuutus miltä tahansa palvelun tarjoajalta.  

16 a §. Luoton myöntäminen. Pykälä on uusi. Pykälän 1 momentti perustuu direktii-
vin 26 artiklan 1 kohdan toiseen virkkeeseen, mutta on soveltamisalaltaan direktiivin 
säännöstä laajempi koskien kaikkia kuluttajaluottoja. Momentissa asetetaan luo-
tonantajalle velvollisuus määritellä periaatteet, joiden mukaisesti se myöntää kulutta-
jaluottoja.  

Luottolaitoksille säännös ei toisi uusia velvoitteita, sillä niillä on vastaava velvollisuus 
jo nykyisin luottolaitostoiminnasta annetun lain 9 luvun 10 §:n nojalla. Käytännössä 
luottolaitokset ja muut luotonantajat määrittelevät liiketoimintastrategiansa mukaises-
ti luoton myöntämistä koskevat periaatteet, ja ne voivat sisältää myös liikesalaisuu-
den piiriin kuuluvaa informaatiota. Selvyyden vuoksi on syytä mainita, että säännös 
ei edellytä sitä, että periaatteiden tulisi olla julkisesti kuluttajien saatavilla.  

Pykälän 2 momentin mukaan luotonantaja saa myöntää luoton kuluttajalle ainoas-
taan, jos kuluttajan luottokelpoisuuden arviointi osoittaa, että luottosopimuksesta 
johtuvat velvoitteet todennäköisesti täytetään luottosopimuksella edellytetyllä tavalla. 
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Luottokelpoisuuden arvioinnista ja sen toteuttamisesta säädetään erikseen 14 §:ssä 
sekä uudessa 7 a luvun 11 §:ssä.  Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 18 ar-
tiklan 5 kohdan a alakohta. Säännöksen tarkoituksena on turvata luotonantajan luo-
tonmyöntämisprosessin asianmukaisuus yksittäisen kuluttajan kannalta ja ennalta-
ehkäistä sitä, että luottoa myönnetään ylivelkaantumisriskissä olevalle kuluttajalle. 
Jos luotonantaja on luottolaitos, luoton myöntämistä rajoittavat myös säännökset 
luottolaitosten riskienhallinnasta.   

Ehdotettu säännös ei estäisi luotonantajaa myöntämästä luottoa esimerkiksi erilai-
sissa luoton järjestelytilanteissa, joissa kuluttajan maksukyky on alentunut verrattuna 
alkuperäiseen luotonmyöntötilanteeseen, mutta luoton myöntämistä voidaan koko-
naisarvioinnissa pitää kuluttajan edun mukaisena. Tällaisesta luoton järjestelystä voi 
olla kyse esimerkiksi luottojen yhdistelyssä yhdeksi luotoksi luottokustannusten alen-
tamiseksi sekä asunnonvaihtoon liittyvässä lyhytaikaiseksi tarkoitetussa väliaikaisra-
hoituksessa. Säännöksellä ei ole tarkoitus estää lisäluoton myöntämistä myöskään 
esimerkiksi sellaisissa rakennushankkeissa, joissa budjetti ylittyy ja velanhoitokulut 
muodostuvat liian suuriksi kuluttajalle, mutta lisäluoton myöntäminen arvioidaan vält-
tämättömäksi talon valmiiksi rakennuttamiseksi ja velan takaisin maksamiseksi saa-
tavalla kauppahinnalla. Tällaisissa tilanteissa voi olla sekä kuluttajan että luotonanta-
jan etu, että lisäluottoa myönnetään, jos on todennäköistä, että talo saadaan myytyä 
ja luotto siten takaisinmaksetuksi.  

 

Kuluttajan oikeus saada tietoja luottosopimuksen kuluessa 

23 §. Kuluttajan oikeus saada pyynnöstä lyhennystaulukko. Pykälän 1 momentista 
ehdotetaan poistettavaksi säännös, jonka mukaan luotonantajalla on oikeus saada 
kohtuullinen korvaus asuntoluottoa koskevan lyhennystaulukon antamisesta aiheu-
tuvista kohtuullisista kustannuksista, jos kuluttaja pyytää lyhennystaulukkoa useam-
min kuin kerran vuodessa. Direktiivin 8 artiklan mukaan jäsenvaltioiden on varmistet-
tava, että kun kuluttajille annetaan tietoja direktiivin vaatimusten mukaisesti, tiedot 
annetaan heille maksutta. Direktiivi ei kuitenkaan sisällä säännöstä lyhennystaulukon 
antamisvelvollisuudesta. Sääntelyn johdonmukaisuus puoltaa kuitenkin maksutto-
muusvaatimuksen ulottamista myös lyhennystaulukon antamiseen myös tapauksis-
sa, joissa kuluttaja pyytää sitä useammin kuin kerran vuodessa. Selvyyden vuoksi 
todetaan, ettei luotonantajalla ole velvollisuutta antaa lyhennystaulukkoa, jos asiakas 
on saanut taulukon jo aikaisemmin, eikä lyhennystaulukossa ole tapahtunut sen jäl-
keen muutoksia. 

24 §. Koron ja maksujen muutokset. Pykälän 1 momenttia muutetaan ensinnäkin sen 
selkeyttämiseksi, että luoton korko voi luottosuhteen kuluessa muuttua vain viiteko-
ron muuttumisen perusteella. Muilla perusteilla luotonantajalla ei ole oikeutta muut-
taa luoton korkoa luottosopimuksen kuluessa. Syitä sääntelyratkaisuun selvitetään 
yleisperustelujen 5.3 jaksossa.  

Erityisesti asuntoluottosopimuksissa ja muissa pidempikestoissa luotoissa on yleistä, 
että luoton korko sidotaan sopimuksessa yksilöityyn viitekorkoon. Markkinoilla on 
käytössä myös korkokattosopimuksia ja korkoputkisopimuksia. Korkokattosopimuk-
sessa viitekoron liikkuvuutta rajoitetaan ylöspäin siten, että viitekoron määrälle ase-
tetaan yläraja, jonka yli korko ei nouse. Korkoputkessa puolestaan lainan viitekor-
koon on lisätty viitekoron alaraja ja yläraja, joiden sisällä viitekorko liikkuu. Sekä kor-
kokattoehto että korkoputkiehto ovat erillisiä asiakkaan korkosuojauksia koron nou-
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sua vastaan. Korkokaton tuoma suojaus maksetaan yleensä sopimusta tehtäessä 
pankin hinnoittelemalla summalla etukäteen, kun taas korkoputkessa suojaus mak-
setaan asettamalla viitekorolle pankin määrittelemä alaraja, jonka alle korko ei laske.  

Säännös ei estä korkokattoehdon käyttöä luottosopimuksissa, koska sillä rajoitetaan 
viitekoron liikkuvuutta vain ylöspäin eli aina kuluttajan eduksi. Tällaista sopimusehtoa 
voidaan siten käyttää 5 §:n pakottavuutta koskevan sääntelyn estämättä. Säännös ei 
myöskään estä korkoputkiehdon käyttöä, koska sen tarkoitus on niin ikään olla suo-
jaus koron nousua vastaan. Edellytyksenä kuitenkin on, että korkoputken lattia- ja 
kattoraja on asetettu objektiivisesti arvioituna tasapuoliselle tasolle.  

Säännöksen tarkoituksena ei ole myöskään estää sitä, että yhdistettyyn tarjoukseen 
voisi ottaa koron muuttumista koskevan ehdon. Luoton korko voisi siten muuttua 
yhdistetyssä tarjouksessa yksilöidyllä tavalla siinä tapauksessa, että asiakas irtisa-
noo yhdistettyyn tarjoukseen kuuluvan toista palvelua koskevan sopimuksen. Henki-
lökuntalainoissa on tavallista, että työntekijä saa työsuhteen johdosta luoton esimer-
kiksi alemmalla marginaalilla kuin muut asiakkaat. Ehdotettu säännös ei estäisi sitä, 
että alennusperusteen, työsuhteen päätyttyä, luoton korko nousisi sopimuksessa 
yksilöidyllä tavalla.  

Toiseksi momentti sisältää uuden säännöksen, jonka mukaan luotonantajan on säily-
tettävä viitekoron suuruutta koskevat tiedot. Säännöksellä pannaan täytäntöön direk-
tiivin 24 artiklan b alakohta. Direktiivistä poiketen velvollisuus säilyttää viitekorkoa 
koskevat tiedot asetetaan luotonantajalle, kun direktiivin mukaan velvollisuus on joko 
luotonantajalla tai viitekoron tarjoajalla. Luotonantaja on sopimussuhteessa kulutta-
jaan ja kuluttaja voi vaivatta kääntyä tämän puoleen tietojen saamiseksi, kun taas 
viitekoron, kuten Euriborin, tarjoaja voi olla ulkomainen yhteisö. Paremman kulutta-
jansuojan ja oikeusvarmuuden vuoksi onkin perusteltua, että säilyttämisvelvollisuus 
asetetaan yksiselitteisesti luotonantajalle. Säilyttämisaika vastaisi 7 a luvun 11 §:n 
3 momentissa säädettyä aikaa.  

Pykälän 2 momenttiin siirrettäisiin aikaisemmin 1 momenttiin sisältynyt vaatimus ko-
ron muutosten toteuttamisesta tasapuolisesti ja kuluttajia syrjimättömällä tavalla. 
Vaatimuksella pannaan osaltaan täytäntöön maksupalveluja sisämarkkinoilla koske-
van Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2007/64/EY 44 artiklan 3 kohta. 
Tasapuolisuusvaatimus edellyttää, että luotonantaja ei toteuta koron muutoksia sel-
laisella tavalla, että tämä saa perusteetonta etua kuluttajan kustannuksella. Koron on 
muun muassa muututtava yhtäläisesti sen johdosta, että viitekorko menee alaspäin 
kuin sen noustessa. Vaatimus merkitsisi yhdessä 5 §:n pakottavuutta koskevan 
sääntelyn kanssa, että luottoehdoissa ei olisi sallittua käyttää esimerkiksi ehtoja, joi-
den mukaan luoton perittävä korko ei muutu sovitun viitekoron laskiessa alle nollan.  

Momenttiin tehdään myös teknisluonteinen muutos sen johdosta, että asuntoluottoja 
koskeva virke ei ole enää tarpeellinen uusien 7 a luvun säännösten johdosta.   

Pykälän 3 momentti vastaa voimassa olevan 7 luvun 24 §:n 3 momenttia. 
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Pykälän 4 momentti vastaa muilta osin voimassa olevan 7 luvun 24 §:n 4 momenttia, 
mutta momenttiin ehdotetaan lisättäväksi maksun korotuksen määrää rajoittava uusi 
säännös. Säännös rajoittaisi luottosopimuksen johdosta perittävien maksujen korot-
tamista siten, että kuluttajalta voitaisiin periä ainoastaan luotonantajalle aiheutunut 
tosiasiallinen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta maksua luottosopimuksen mu-
kaan peritään. Maksun perusteen ja korotuksen perusteen välillä tulee olla siis syy-
yhteys. On riittävää, että maksun muutos vastaa likimääräisesti tosiasiallisten kus-
tannusten määrän lisäyksiä. Täydellistä vastaavuutta tosiasiallisten kustannusten 
kanssa ei siis edellytetä. 

 

7 a luku Asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot 

Yleiset säännökset 

1 §. Soveltamisala. Pykälän 1 momentin mukaan luvussa säädetään asuntoluotoista 
ja asuntovakuudellisista kuluttajaluotoista. Asuntoluotto ja asuntovakuudellinen kulut-
tajaluotto määritellään luvun 3 §:n 1 ja 2 kohdassa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään soveltamisalaa koskevista poikkeuksista. Momen-
tin 1 kohdan mukaan asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskevia sään-
nöksiä ei sovelleta luottoon, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja. Edellytyksenä 
siis on, että luotto on täysin maksuton kuluttajalle. Soveltamisalapoikkeus perustuu 
direktiivin 3 artiklan 2 kohdan c alakohtaan. 

Momentin 2 kohdan mukaan luvun soveltamisalasta on suljettu pois tietynlaiset 
käänteiset asuntoluottosopimukset. Edellytyksenä poissuljennalle on, että luotto luot-
tosopimuksen mukaan myönnetään tai luvataan myöntää vastineena varoille, jotka 
saadaan asuinkiinteistön tai asuinhuoneiston myynnistä, ja että luotonantajalla on 
oikeus vaatia luoton takaisinmaksua vasta, kun lainanottaja täyttää luottosopimuk-
sessa määritellyn iän tai kuolee. Suomessa ei tiettävästi ole tarjolla kohdassa tarkoi-
tettuja käänteisiä asuntoluottoja. Soveltamisalapoikkeus perustuu direktiivin 3 artik-
lan 2 kohdan a alakohtaan.  

2 §. Pakottavuus. Pykälän mukaan sopimusehto, joka poikkeaa 7 a luvun säännök-
sistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön. Ehdon mitättömyyteen ei vaikuttaisi se, että 
kuluttajan asema muiden sopimusehtojen mukaan mahdollisesti on parempi kuin lain 
mukaan. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 41 artiklan a kohta. 

3 §. Määritelmät. Pykälän 1 momentin 1 kohta sisältää asuntoluoton määritelmän. 
Asuntoluoton määritelmä poikkeaa kahdessa keskeisessä suhteessa nykyisestä 
7 luvun 7 §:n 4 kohtaan sisältyvästä asuntoluoton määritelmästä. Määritelmää on 
tarpeen muuttaa direktiivin 3 artiklan 1 kohdan b alakohdan täytäntöön panemiseksi.  

Ensinnäkin asuntoluottona pidettäisiin kuluttajaluottoa, joka myönnetään asuinhuo-
neiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien, asuinkiinteistön tai kiinteistöä kos-
kevan käyttöoikeuden hankkimiseksi siitä riippumatta, annetaanko hankittava kohde 
luoton vakuudeksi. Olennaista on, että luoton käyttötarkoituksena on asunnon hank-
kiminen tai sen omistusoikeuden säilyttäminen. Kuten nykyisinkään merkitystä ei 
olisi sillä, hankitaanko kiinteistö tai huoneisto vakituiseen käyttöön vai vapaa-ajan 
asunnoksi. Samoin kohdassa tarkoitettu asunto voisi olla tarkoitettu sijoitusasunnok-
si. Kohdassa tarkoitettuna asuntoluottona olisi pidettävä myös asumisoikeusasunnon 
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tai osaomistusasunnon hankintaa varten myönnettävää luottoa. Omistusoikeuden 
säilyttämisestä voi olla kyse esimerkiksi aviopuolisoiden erotilanteessa, jossa asun-
non omistava osapuoli joutuu tasingonmaksuvelvollisuuden vuoksi ottamaan lainaa 
säilyttääkseen omistusoikeutensa asuntoon. Myös yhtiölainan poismaksamiseksi 
otettavaa luottoa on pidettävä kohdassa tarkoitettuna asuntoluottona. Toinen keskei-
nen ero verrattuna nykyiseen asuntoluoton määritelmään on, että asuinhuoneiston, 
asuinkiinteistön tai asuinrakennuksen peruskorjauksen tekemiseksi myönnettäviä 
luottoja ei pidettäisi asuntoluottoina.  

Momentin 2 kohta sisältää asuntovakuudellisen kuluttajaluoton määritelmän. Olen-
naista määritelmässä on, että luoton vakuudeksi annetaan asuinhuoneiston hallin-
taan oikeuttavat yhteisöosuudet, asuinkiinteistö tai kiinteistöä koskeva käyttöoikeus, 
mutta luotto myönnetään johonkin muuhun tarkoitukseen kuin tällaisen kohteen han-
kintaan tai sen omistusoikeuden säilyttämiseen. Jos luoton vakuudeksi annetaan 
muuta kiinteää omaisuutta, kuten metsäkiinteistö, tai liikehuoneisto, luottoa ei pidet-
täisi asuntovakuudellisena kuluttajaluottona, vaan siihen sovellettaisiin 7 luvun sään-
nöksiä edellyttäen, että kyse on elinkeinonharjoittajan kuluttajalle myöntämästä luo-
tosta. 

Momentin 3 kohta sisältää valuuttaluoton määritelmän. Kohdalla pannaan täytäntöön 
direktiivin 4 artiklan 28 kohta. Valuuttaluotosta olisi kyse ensinnäkin silloin, kun luotto 
myönnetään muun kuin sen EU- tai ETA-jäsenvaltion valuutassa, jossa kuluttaja 
asuu. Luotto pidettäisiin valuuttaluottona esimerkiksi, jos Suomessa asuva kuluttaja 
ottaa luoton Ruotsin kruunuissa. Samoin kyse olisi kohdassa tarkoitetusta valuutta-
luotosta, jos Ruotsissa asuva kuluttaja ottaa euromääräisen luoton. Näin olisi siinä-
kin tapauksessa, että luoton myöntäisi suomalainen luotonantaja. Ratkaisevaa olisi 
se, mikä kuluttajan asuinpaikka on luoton myöntöhetkellä.   

Toiseksi valuuttaluotosta olisi määritelmän mukaan kyse silloin, kun luotto myönne-
tään muun kuin sen valtion valuutassa, jossa kuluttaja saa tulonsa tai jossa hänellä 
on varoja, joista luotto on tarkoitus maksaa takaisin. Valuuttaluottona pidettäisiin si-
ten esimerkiksi sellaista luottoa, jonka Suomessa asuva kuluttaja ottaa euromääräi-
senä, jos hän saa tulonsa Ruotsin kruunuina. Ratkaisevaa arvioinnissa on se, missä 
valuutassa kuluttaja saa pääosan tuloista, joihin kuluttajan luottokelpoisuuden arvi-
ointi perustuu, tai vastaavasti missä valuutassa on pääosa varoista, joiden myyntitu-
loista luotto on luottokelpoisuusarvioinnin perusteella tarkoitus maksaa. 

Selvyyden vuoksi on syytä todeta, että luotto ei luoton myöntöhetken jälkeen voi 
muuttua valuuttaluotoksi esimerkiksi sen johdosta, että kuluttajan asuinvaltio muut-
tuu.  

Momentin 4 kohta sisältää neuvontapalvelun määritelmän. Kohdalla pannaan täytän-
töön direktiivin 4 artiklan 21 kohta. Olennaista määritelmässä on kuluttajalle annetta-
va henkilökohtainen, luottosopimukseen liittyvää päätöksentekoa koskeva suositus.  
Neuvontapalvelulla ei sen sijaan tarkoiteta tavanomaisena pidettävää luotonantajan 
tuotteiden esittelyä, asiakkaiden tarpeiden kartoittamista, markkinointia tai laissa 
säädettyjen tiedonantovelvoitteiden tai selvitysvelvollisuuden täyttämistä.  

  



89 

Momentin 5 kohta sisältää luotonvälittäjän määritelmän. Kohdalla pannaan täytän-
töön direktiivin 4 artiklan 5 kohta. Määritelmä vastaa 7 luvun 7 §:n 6 kohdan määri-
telmää, mutta koskee vain asuntoluottojen ja asuntovakuudellisten kuluttajaluottojen 
välittäjiä. Luotonvälittäjänä ei pidettäisi sellaista henkilöä, joka pelkästään tutustuttaa 
kuluttajaa luotonantajaan tai luotonvälittäjään, kuten kiinteistönvälittäjää, joka antaa 
asunnon ostoa harkitseville henkilöille tietyn luottolaitoksen yhteystiedot luottotarjo-
uksen saamiseksi.  

Momentin 6 kohdassa määritellään tietojen antaminen pysyvällä tavalla. Määritelmä 
perustuu direktiivin 4 artiklan 18 kohtaan sisältyvän viittaussäännöksen nojalla kulu-
tusluottodirektiivin 3 artiklan m kohtaan. Määritelmä vastaa 7 luvun 7 §:n 7 kohdan 
määritelmää. 

Pykälän 2 momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 4 artiklan 13 kohta. Momentin 
mukainen luottokustannusten määritelmä on 7 luvun 6 §:n vastaavaa määritelmää 
laajempi.   

Asuntoluotoissa luottokustannuksiin luettaisiin jatkossa 7 luvun 6 §:n 2 momentista 
poiketen vakuuden arvon turvaamiseksi vaaditun vakuutuksen kustannukset. Direk-
tiivin määritelmän mukaisesti luottokustannuksiin luettaisiin mukaan myös omaisuu-
den arviointikustannukset, jos luoton saaminen edellyttää tällaista arviointia. Tätä ei 
ole kuitenkaan tarpeen erikseen mainita kansallisessa säännöksessä, sillä kyse on 
tällöin luottosuhteen johdosta perittävästä kustannuksesta. Direktiivin määritelmän 
mukaisesti kiinteän omaisuuden omistusoikeuden siirrosta maksettavia rekisteröinti-
kustannuksia ei sitä vastoin pidettäisi luottokustannuksina. Tällaisiakaan kustannuk-
sia ei ole tarpeen erikseen luottokustannusten määritelmässä mainita, sillä kyse ei 
ole luottosuhteen johdosta perittävistä kustannuksissa. Muilta osin luottokustannus-
ten määritelmä vastaa voimassa olevaa 7 luvun 6 §:n mukaista määritelmää.   

Pykälän 3 momentti sisältämä todellisen vuosikoron määritelmä vastaa 7 luvun 6 §:n 
3 momentin määritelmää. Määritelmä perustuu direktiivin 4 artiklan 15 kohtaan. 

Todellisen vuosikoron laskemistavasta ja sen laskemisessa käytettävistä oletuksista 
säädettäisiin oikeusministeriön asetuksella, ja momentti sisältäisikin tätä koskevan 
valtuuden. 

 

Tiedonantovelvollisuudet 

4 §. Yleinen tiedonantovelvollisuus. Pykälä on uusi, ja sillä pannaan täytäntöön di-
rektiivin 13 artiklan 1 kohta. Pykälässä säädetään tiedoista, jotka luotonantajan ja 
luotonantajan asiamiesten on pidettävä yleisesti saatavilla tarjoamistaan luotoista. 
Tiedot on pidettävä saatavilla paperilla esimerkiksi luotonantajan toimipisteissä tai 
sähköisesti esimerkiksi luotonantajan verkkosivuilla.  

Tietojen on oltava selkeät ja kattavat. Tiedoissa on mainittava ainakin pykälässä 
mainitut seikat, mutta tarvittaessa myös muut olennaiset seikat asianmukaisen yleis-
kuvan antamiseksi tarjotuista luotoista.  

Yleisesti saatavilla olisi pidettävä muun muassa tiedot luotonantajan tai asiamiehen 
nimestä ja käyntiosoitteesta, luoton käyttötarkoituksesta, luotonantajan hyväksymistä 
vakuusmuodoista ja luottosopimusten kestosta. Käyntiosoitteen ilmoittamisen osalta 
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riittävää on esimerkiksi se, että luotonantajan verkkosivuilta löytyy listaus luotonanta-
jan konttoreista. Tiedonantovelvollisuus koskee myös tarjolla olevia lainakorkotyyp-
pejä, valuuttaluottojen merkitystä kuluttajalle, lisäpalveluita, luoton takaisinmaksu-
vaihtoehtoja ja sopimusrikkomuksen seuraamuksia. Valuuttaluottojen osalta tietoja 
olisi annettava valuuttakurssin muutoksesta kuluttajalle aiheutuvasta riskistä. Lisäksi 
saatavilla olisi pidettävä edustava esimerkki luoton määrästä tai luottorajasta, luotto-
kustannuksista, kuluttajan maksettavaksi tulevan luoton ja luottokustannusten yh-
teismäärästä ja luoton todellisesta vuosikorosta sekä tiedot luottosopimuksen yhtey-
dessä kuluttajan maksettavista mahdollisista lisäkustannuksista, jotka eivät sisälly 
luottokustannuksiin. 

Selvyyden vuoksi on syytä mainita, että yleistiedoissa mainituista seikoista voidaan 
tietysti sopia toisin yksittäisen kuluttajan kanssa. Esimerkiksi luottosopimuksen kes-
to, lainan marginaali sekä tarve omaisuuden arviointiin ovat tyypillisesti seikkoja, 
jotka vaihtelevat asiakaskohtaisesti.  

Pykälä täydentää muualla laissa säädettyjä tiedonantovelvoitteita. Tällaisia tiedonan-
tovelvoitteita sisältyy muun muassa tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 175 §:ään.   

5 §. Asuntoluoton mainonnassa annettavat tiedot. Pykälässä säädetään tiedonanto-
velvollisuuksista asuntoluoton mainonnassa. Toisin kuin direktiivin 11 artikla, pykälä 
koskee vain asuntoluottoja. Asuntovakuudellisia kuluttajaluottoja koskevassa mai-
nonnassa annettavista tiedoista säädetään 9 §:ssä. 

Pykälän 1 momentissa säädetään mainonnassa annettavista tiedoista silloin, kun 
mainonnasta ilmenee luoton korko, muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava 
luku, esimerkiksi luoton käsittelykulut tai toimituskulut, tai muu luottosopimuksen eh-
toja koskeva tieto, esimerkiksi luottoaika. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 
11 artiklan 1 ja 2 kohta. Momentin mukainen tiedonantovelvollisuus olisi kuitenkin 
laajempi kuin mitä direktiivissä edellytetään, sillä tiedonantovelvollisuus koskee di-
rektiivin 11 artiklan 1 kohdan mukaan vain sellaista mainontaa, josta ilmenee luoton 
korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku. Ehdotetun momentin 
mukaan tiedonantovelvollisuus koskee myös mainontaa, josta ilmenee luottosopi-
muksen ehtoja koskeva muu tieto, ja vastaisi siten muita kuluttajaluottoja koskevaa 
7 luvun 8 §:n 1 momentin säännöstä. Syitä säännöksen laajempaan soveltamisalaan 
selvitetään yleisperusteluissa 5.2 jaksossa.    

Jos mainonnasta ilmenee jokin edellä mainituista seikoista, mainonnassa on ilmoitet-
tava myös luoton todellinen vuosikorko. Lisäksi mainonnasta on käytävä ilmi luo-
tonantajan tai mahdollisen luotonvälittäjän nimi, tarvittaessa maininta edellytetystä 
luottosopimuksen vakuudesta, 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 maksuerien summa ja määrä, 
luoton ja luottokustannusten yhteismäärä sekä tarvittaessa varoitus siitä, että valuut-
takurssien muutokset voivat vaikuttaa kuluttajan maksettavaksi tulevien summien 
määrään.  
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Pykälän 2 momentin mukaan luoton todellinen vuosikorko ja muut 1 momentissa 
tarkoitetut tiedot on annettava selkeästi, tiiviisti ja näkyvästi edustavan esimerkin 
avulla. Selkeyttä, tiiviyttä ja näkyvyyttä koskevan vaatimuksen sisältöä selvitetään 
edellä 7 luvun 8 §:n 2 momentin yhteydessä. Finanssivalvonnan tehtävänä olisi an-
taa määräyksiä edustavan esimerkin määräytymisen perusteista. Esimerkin tulisi 
kuvastaa markkinoilla tyypillisesti tarjolla olevia asuntoluottoja. Jos luotonantaja ei 
ollenkaan tarjoa tällaista luottoa, tällöin esimerkin tulisi olla edustava suhteessa ky-
seessä olevan luotonantajan tarjoamiin luottoihin. Lisäksi momentissa säädetään, 
että todellinen vuosikorko on ilmoitettava mainoksessa vähintään yhtä näkyvästi kuin 
muut luoton kustannuksia kuvaavat luvut. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 
11 artiklan 2, 3 ja 5 kohta. 

Pykälän 3 momentin mukaan mainonnassa on yhdessä luoton todellisen vuosikoron 
kanssa ilmoitettava kuluttajalle velvollisuudesta tehdä vakuutusta tai muuta lisäpal-
velua koskeva sopimus, jos tällaisen sopimuksen tekeminen on edellytyksenä luoton 
saamiselle mainostetuin ehdoin, mutta lisäpalvelun kustannukset eivät ole ennakolta 
määriteltävissä, jolloin niitä ei siis voi ottaa huomioon todellista vuosikorkoa lasketta-
essa. Vastaava ilmoitusvelvollisuus sisältyy 7 luvun 8 §:n 3 momenttiin. Momentilla 
pannaan täytäntöön direktiivin 11 artiklan 4 kohta. 

6 §. Ennen asuntoluottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot. Pykälän 1 momen-
tissa säädetään ennen asuntoluottosopimuksen tekemistä annettavista tiedoista. 
Vastaavasti kuin 5 § käsiteltävä pykälä ei koskisi asuntovakuudellisia kuluttajaluotto-
ja, vaan niitä koskevista ennakkotiedonantovelvoitteista säädettäisiin 9 §:ssä. 

Luotonantajan ja luotonvälittäjän on annettava momentin mukaiset tiedot kuluttajalle 
ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kuluttaja on antanut tietoja luottoon liitty-
vistä odotuksistaan ja tarpeistaan sekä taloudellisista olosuhteistaan, ja hyvissä ajoin 
ennen asuntoluottosopimuksen tekemistä. Kyse ei olisi mistä tahansa kuluttajan an-
tamista tämän olosuhteita koskevista tiedoista, vaan säännöksellä on liityntä 12 §:n 
mukaiseen luotonantajan pyyntöön kuluttajalle tietojen toimittamiseksi tämän luotto-
kelpoisuuden arvioimiseksi. Tarkoituksena on, että annettavissa ennakkotiedoissa 
otetaan näin huomioon kuluttajan henkilökohtaiset olosuhteet sekä odotukset ja tar-
peet toisin kuin 4 §:n nojalla saatavilla pidettävissä yleisissä tiedoissa.   

Ennakkotiedot on annettava pysyvällä tavalla ESIS-lomaketta käyttäen. Tietojen an-
taminen pysyvällä tavalla on määritelty 3 §:n 6 kohdassa.  

Momentissa todetaan lisäksi selvyyden vuoksi, että jos muualla laissa säädetään 
tiedonantovelvoitteista, luotonantajan on annettava myös näissä muissa laeissa 
edellytetyt tiedot kuluttajalle. Tapauksesta riippuen sovellettavaksi voivat tulla esi-
merkiksi 6 a luvun säännökset rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyynnistä 
sekä tietoyhteiskuntakaaren 177 §:n säännökset. 

Ennakkotiedoista ja ESIS–lomakkeesta on tarkoitus säätää tarkemmin valtioneuvos-
ton asetuksella, ja pykälän 2 momentti sisältäisikin tätä koskevan valtuuden. 

Pykälällä ja siihen liittyvällä asetuksella pannaan täytäntöön direktiivin 14 artiklan 
1 ja 2 kohta. 
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7 §. Asuntoluoton tarjoaminen puhelimitse. Pykälässä säädetään vähimmäistiedois-
ta, jotka kuluttajalle on annettava asuntoluottojen puhelinmyynnissä. Vastaavasti 
kuin 5 § ja 6 §:n mukainen tiedonantovelvollisuus pykälä ei koskisi asuntovakuudelli-
sia kuluttajaluottoja, vaan niitä koskevista ennakkotiedonantovelvoitteista säädettäi-
siin 9 §:ssä. 

Puhelinmyynnillä tarkoitetaan perinteistä puhelinmyyntiä, jossa luotonantaja tarjoaa 
luottoa suullisesti, eikä siis asiointia esimerkiksi tekstiviestillä. 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 elinkeinonharjoitta-
jan toimitiloissa. Jos kyse on etämyynnistä, sovellettavaksi tulevat myös 6 a luvun 
säännökset etämyynnissä annettavista ennakkotiedoista.  

Tiedonantovelvoitteet puhelinmyynnissä ovat suppeammat kuin muissa tapauksissa. 
Ehdotuksen mukaan puhelinmyynnissä luotonantajan tai luotonvälittäjän on annetta-
va kuluttajalle tiedot tarjottavasta luotosta, luottokustannuksista ja luoton takaisin-
maksusta. Ennakkotiedoista säädettäisiin tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

Pykälällä ja siihen liittyvällä asetuksella pannaan täytäntöön direktiivin 14 artiklan 10 
kohta. 

8 §. Tietojen maksuttomuus. Pykälässä kielletään maksujen periminen kuluttajalta 
luvussa edellytettyjen tietojen antamisesta. Lähtökohtana on muutoinkin, että elin-
keinonharjoittajan lakisääteisten tiedonantovelvollisuuksien täyttämisestä ei saa pe-
riä kuluttajalta erillistä maksua, mutta oikeusvarmuuden vuoksi pidetään perusteltu-
na, että direktiivin 8 artikla tietojen maksuttomuudesta pannaan täytäntöön nimen-
omaisella säännöksellä.  

9 §. Asuntovakuudellisia kuluttajaluottoja koskevat tiedonantovelvoitteet. Pykälässä 
säädetään asuntovakuudellisia kuluttajaluottoja koskevista tiedonantovelvoitteista.  
Asuntovakuudellisen kuluttajaluoton mainontaan sovelletaan 7 luvun 8 §:n säännök-
siä ja tiedonantovelvollisuuteen ennen luottosopimuksen tekemistä mainitun luvun 
9–12 §:n säännöksiä. Pykälä perustuu direktiivin 3 artiklan 3 kohdan a alakohdassa 
jäsenvaltioille varattuun mahdollisuuteen soveltaa asuntovakuudellisiin kuluttajaluot-
toihin tiettyjä kulutusluottodirektiivin tiedonantovelvoitteita koskevia säännöksiä. Syitä 
jäsenvaltio-option käyttöön selvitetään yleisperustelujen 5.2 jaksossa.  

Luotonantajan ja luotonvälittäjän on lisäksi antaessaan kuluttajalle 7 luvun 9 ja 
10 §:ssä tarkoitettuja tietoja ilmoitettava, tarjoaako luotonantaja tai luotonvälittäjä 
neuvontapalveluja. Säännöksellä pannaan osaltaan täytäntöön direktiivin 22 artiklan 
1 kohta.  

 

Luotonantajan velvollisuus menetellä vastuullisesti luottoa myönnettäessä 

10 §. Kuluttajien luottokelpoisuuden arvioinnissa käytettävät menettelytavat ja tiedot. 
Pykälän 1 momentissa säädetään luotonantajan velvollisuudesta määritellä tiedot, 
joiden perusteella kuluttajien luottokelpoisuus arvioidaan, sekä luottokelpoisuuden 
arvioinnissa käytettävät menettelytavat. Momentti perustuu direktiivin 18 artiklan 
2 kohtaan. 



93 

Selvyyden vuoksi on syytä todeta, että säännöksessä ei edellytetä siinä mainittujen 
tietojen pitämistä julkisesti luotonantajan asiakkaiden saatavilla. Kyseiset tiedot ja 
menettelytavat saattavat sisältää luotonantajan liikesalaisuuden piiriin kuuluvia seik-
koja.  

Pykälän 2 momentti koskee sellaisen luotonantajan henkilöstön palkitsemista, jotka 
vastaavat luottokelpoisuuden arvioinnista. Momentin säännöksiä sovelletaan sekä 
niihin henkilöihin, jotka käytännössä vastaavat yksittäisten kuluttajien luottokelpoi-
suuden arvioinnoista, että niihin, jotka määrittelevät 1 momentissa tarkoitetut tiedot 
ja menettelytavat.  

Luotonantajan on momentin mukaan laatiessaan ja soveltaessaan edellä tarkoitettu-
jen henkilöiden palkitsemista koskevia linjauksia varmistettava, että linjaukset ehkäi-
sevät eturistiriitojen syntymistä ja että ne myös muutoin noudattavat direktiivin 7 ar-
tiklan 3 kohdassa säädettyjä periaatteita. Momentin säännökset täydentävät luotto-
laitosten osalta luottolaitostoiminnasta annetun lain 8 luvun säännöksiä.  

Noudatettavista periaatteista on tarkoitus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuk-
sella, ja momentti sisältäisikin tätä koskevan valtuuden. Momentilla ja siihen liittyvällä 
valtioneuvoston asetuksen säännöksillä pannaan täytäntöön direktiivin 7 artiklan 
3 kohta. 

11 §. Velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus. Pykälässä säädetään kulutta-
jan luottokelpoisuuden arvioinnista. Pykälän 1 momentissa luotonantajalle asetetaan 
velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus huolellisesti ennen luottosopimuksen 
tekemistä. Luottokelpoisuuden arviointi on suoritettava kuluttajan tuloja ja menoja 
sekä muita taloudellisia olosuhteita koskevien riittävien tietojen perusteella. Momentti 
vastaa periaatteiltaan muita kuluttajaluottoja koskevaa 7 luvun 14 §:ää, mutta on 
yksityiskohtaisempi. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 18 artiklan 1 kohta ja 
20 artiklan 1 kohta. 

Luottokelpoisuuden arvioinnissa on otettava huomioon kaikki tarpeelliset ja merkityk-
selliset tekijät, jotka voivat vaikuttaa kuluttajan kykyyn maksaa luotto takaisin luotto-
aikana. Pelkkien luottotietojen tarkistaminen ei olisi riittävää kuluttajan luottokelpoi-
suuden arvioimiseksi, vaan luotonantajan tulisi hankkia myös muita tietoja kuluttajan 
taloudellisesta asemasta kuluttajalta itseltään ja muista käytettävissä olevista tarkoi-
tuksenmukaisista sisäisistä tai ulkoisista lähteistä. Tarpeellisia tietoja kuluttajan luot-
tokelpoisuuden 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 suu-
remmasta lainasta on kyse, sitä seikkaperäisemmät selvitykset ovat tarpeen.  

Luotonantajan olisi lisäksi varmistettava tietojen paikkansapitävyys asianmukaisesti. 
Esimerkiksi tulotietojen varmistamiseksi kuluttajalta tulisi tilanteen mukaan pyytää 
toimittamaan esimerkiksi palkka- tai eläketodistus taikka maanviljelijöiden viimeisin 
verotuspäätös ja erittelyosa. Riittävää ei siis ole, että kuluttajaa pyydetään vain lai-
nahakemuksessa vahvistamaan esimerkiksi allekirjoituksellaan annettujen tulotieto-
jen oikeellisuus. Kuluttajan ilmoittamien menoja koskevien tietojen paikkaansa pitä-
vyyttä luotonantajan tulisi arvioida esimerkiksi vertaamalla niitä samankaltaisten ku-
luttajien keskimääräisiin elinkustannuksiin.  Tarvittaessa luotonantaja voi myös edel-
lyttää asiakkaalta lisäselvitystä ja dokumentaatiota annettujen menotietojen paikkan-
sa pitävyyden varmistamiseksi.     
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Luotonantajan on edellä tarkoitettujen tietojen perusteella, joiden paikkaansa pitä-
vyys on asianmukaisesti varmistettu, arvioitava, kykeneekö kuluttaja täyttämään luot-
tosopimuksen mukaiset velvoitteensa. Kuten direktiivin 18 artiklan 3 kohdassa tode-
taan, kuluttajan luottokelpoisuuden arviointi ei saa pääasiallisesti perustua siihen, 
että luoton vakuudeksi annettavan omaisuuden arvo ylittää luoton määrän tai että 
sen arvon odotetaan vastaisuudessa ylittävän luoton määrän. Poikkeuksen muodos-
tavat ne tilanteet, jolloin kuluttajan tarkoituksena on alun perin, että velka suoritetaan 
luottoajan päätyttyä omaisuuden myynnistä saatavalla kauppahinnalla, eikä tavan-
omaiseen tapaan luottosuhteen aikana saatavilla tuloilla. 

Pykälän 2 momentti koskee tilanteita, joissa luoton määrää tai luottorajaa myöhem-
min korotetaan. Momentin mukaan luotonantajalla on velvollisuus varmistaa kulutta-
jaa koskevien tietojen ajantasaisuus, jos luoton määrää tai luottorajaa myöhemmin 
korotetaan. Säännös perustuu direktiiviin 18 artiklan 6 kohtaan ja vastaa 7 luvun 
14 §:n 2 momenttia. 

Pykälän 3 momentissa säädetään kuluttajan luottokelpoisuuden arviointia koskevien 
tietojen dokumentoinnista. Kyseiset tiedot olisi säilytettävä viiden vuoden ajan siitä, 
kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi. Jos luottosopimuksesta 
syntyy erimielisyyksiä, tiedot olisi kuitenkin säilytettävä siihen saakka, kunnes asia 
on sovittu tai ratkaistu. Tallentaminen voisi tapahtua joko paperilla tai sähköisesti 
esimerkiksi luotonantajan tietojärjestelmiin. Säännös perustuu direktiivin 18 artiklan 
2 kohtaan, mutta oikeusvarmuuden vuoksi pidetään perusteltuna säätää myös ajas-
ta, jonka tiedot on tallennettava. Säilyttämisaika vastaa henkilöllisyyden todentamista 
koskevien tietojen 7 luvun 16 §:ssä säädettyä säilyttämisaikaa.    

12 §. Tietojen pyytäminen kuluttajalta. Pykälässä säädetään tietojen pyytämisestä 
kuluttajalta luottokelpoisuuden arviointia varten. Pykälän 1 momentin ensimmäisen 
virkkeen mukaan luotonantajan tulee ilmoittaa kuluttajalle, mitä tietoja tämän on toi-
mitettava luotonantajalle luottokelpoisuuden arviointia varten sekä tietojen toimitta-
misen määräaika. Luotonantajan tulee eritellä selkeästi ja yksinkertaisesti tarvittavat 
tiedot. Pyydettävät tiedot voivat tarpeen mukaan sisältää myös todistuksia ja muita 
asiakirjoja sen varmistamiseksi, että annettavat tiedot pitävät paikkansa. Tietoja kos-
kevan pyynnön on oltava oikeasuhtainen ja rajoituttava siihen, mikä on tarpeen luot-
tokelpoisuuden arvioimiseksi asianmukaisesti. Luotonantajalla on mahdollisuus pyy-
tää lisäselvitystä kuluttajalta, jos sen ei kuluttajan toimittamien tietojen perusteella 
ole mahdollista suorittaa luottokelpoisuuden arviointia. Säännöksellä pannaan täy-
täntöön direktiivin 20 artiklan 3 kohta. 

Momentin toisen virkkeen mukaan kuluttajalle tulee kyseisten tietojen pyytämisen 
yhteydessä mainita, että tietojen toimittamatta jättäminen voi johtaa siihen, että luot-
toa ei myönnetä. Jos tietopyynnön tekee luotonantajan sijasta luotonvälittäjä, tulee 
tämän mainita asiasta. Kyseinen varoitus voidaan esittää kuluttajalle myös vakio-
muotoisena. Säännöksellä pannaan täytäntöön direktiivin 20 artiklan 4 kohta. 

Pykälän 2 momentin mukaan luotonvälittäjän on toimitettava kuluttajalta saadut tie-
dot asianmukaisesti luotonantajalle, jos kuluttaja on toimittanut 1 momentissa tarkoi-
tetut tiedot luotonvälittäjälle. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 20 artiklan 
2 kohta. 
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13 §. Vakuusmuodot ja vakuudeksi hyväksyttävän omaisuuden arviointi. Pykälässä 
säädetään luoton vakuuksiin liittyvistä seikoista. Pykälän säännökset täydentävät 
periaatteiltaan sitä, mitä luottolaitoksilta on edellytetty jo aikaisemmin niiden riskien-
hallintaa koskevassa lainsäädännössä ja sen nojalla annetuissa Finanssivalvonnan 
määräyksissä ja ohjeissa (Standardi 4.4a, Luottoriskien hallinta, erityisesti 28 kohta).     

Pykälän 1 momentin mukaan luotonantajan on määriteltävä vakuusmuodot, jotka se 
hyväksyy luottosopimuksen vakuudeksi. Luotonantajan on määriteltävä, hyväksyykö 
se esinevakuuksien ohella myös henkilövakuudet ja minkälaista omaisuutta se hy-
väksyy esinevakuutena.   

Pykälän 2 momentti koskee omaisuuden arvioitsijoita ja arviointistandardeja, ja sillä 
pannaan osaltaan täytäntöön direktiivin 19 artiklan 1 ja 2 kohta. Momentissa asete-
taan luotonantajalle ensinnäkin velvollisuus varmistaa, että luottosopimuksen vakuu-
deksi annettavien asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöosuuksien, asuin-
kiinteistön tai kiinteistöä koskevan käyttöoikeuden arvioija on riittävän riippumaton 
luotonantoprosessista. Arvioijaa ei olisi pidettävä riittävän riippumattomana luotonan-
toprosessista, jos hän paitsi arvioi vakuudeksi annettavan omaisuuden myös yksin 
päättää luoton myöntämisestä.  

Toiseksi momentissa edellytetään, että edellä mainitun omaisuuden arvioijalla on 
tehtävään tarvittava riittävä ammattitaito. Riittävällä ammattitaidolla tarkoitetaan 
muun muassa niiden lainsäädännön alojen tuntemista, joilla on merkitystä omaisuu-
den arvioinnissa, kuten rakentamiseen ja asunnon hankintaan liittyvän lainsäädän-
nön, sekä arvioinnin edellyttämää teknistä tietoa, taitoa ja muuta valmiutta.  

Riittävä ammattitaito on esimerkiksi auktorisoidulla kiinteistöarvioijalla (AKA) ja Kes-
kuskauppakamarin hyväksymällä kiinteistönarvioitsijalla (KHK).  Riittävä ammattitaito 
voi perustua myös arviointiin soveltuvaan tutkintoon, kuten oikeustieteen tai kauppa-
tieteiden kandidaatin tai maisterin, diplomi-insinöörin taikka vara- tai oikeusnotaarin 
koulutukseen, taikka kiinteistönvälittäjäkokeen suorittamiseen. Tutkinnon tai kokeen 
lisäksi riittävä ammattitaito voi perustua muuhun koulutukseen yhdistettynä pidempi-
aikaiseen käytännön kokemukseen vastaavan kaltaisista arviointitehtävistä. Mitä 
epätavallisempi tai muutoin vaativampi arvioitava kohde on, sitä suurempia vaati-
muksia arvioijan ammattitaidolle niin koulutuksen kuin työkokemuksen osalta asete-
taan.  

Lisäksi momentissa edellytetään, että omaisuuden arvioinnissa käytetään luotonan-
tajan etukäteen määrittelemiä, luotettavia arviointistandardeja. Säännös ei edellytä 
sitä, että standardien tulisi olla julkisesti kuluttajien saatavilla. Arviointistandardeja 
voidaan pitää luotettavina, jos niissä otetaan huomioon kansainvälisesti tunnustetut 
arvonmääritysstandardit. Tällaisina kansainvälisesti tunnustettuina standardeina pi-
detään direktiivin johdanto-osan 26 kappaleen mukaan erityisesti Euroopan arvioin-
tiyhdistysten kattojärjestön tai Royal Institution of Chartered Surveyors  
-organisaation kehittämiä arvonmääritysstandardeja.  
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Pykälän 3 momentissa säädetään tehdyn arvion säilyttämisestä. Momentti perustuu 
direktiivin 19 artiklan 2 kohtaan, mutta oikeusvarmuussyistä ehdotetaan säädettä-
väksi myös säilyttämisajasta. Arvio olisi säilytettävä viiden vuoden ajan siitä, kun 
luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi. Jos luottosopimuksesta 
syntyy erimielisyys, tulee arvio kuitenkin säilyttää siihen saakka, kunnes asia on so-
vittu tai ratkaistu. Arvio voidaan säilyttää paperilla tai sähköisesti esimerkiksi luo-
tonantajan tietojärjestelmissä. Säilytysaika vastaa 11 §:n mukaista luottotietojen ar-
viointia koskevien tietojen säilyttämisaikaa. Säilytettävä on paitsi arvion lopputulos 
myös sen perusteet ja maininta arvioitsijasta.  

 

Luottosopimuksen tekeminen 

14 §. Luottotarjous. Pykälässä säädetään luottotarjouksen tekemisestä, ja sillä pan-
naan täytäntöön direktiivin 14 artiklan 3 ja 11 kohta. Jos luotonantaja tekee tarjouk-
sen, hänen on tehtävä se 1 momentin mukaan pysyvällä tavalla. Toisin kuin direktii-
vin 14 artiklan 3 kohdassa momentissa ei nimenomaisesti mainita, että pysyvää ta-
paa koskeva vaatimus koskee niitä tilanteita, joissa tarjous sitoo luotonantajaa. Läh-
tökohtana on varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1929) mu-
kaan, että tarjous sitoo tekijäänsä, eikä sitovuutta ole sen johdosta tarpeen momen-
tissa nimenomaisesti mainita. Säännös ei siten koske esimerkiksi alustavien, ei-
sitovien tietojen antamista asiakkaalle tarjottavista luottoehdoista. Säännös ei koske 
myöskään tapauksia, joissa kuluttaja tekee luotonantajalle tarjouksen sopimuksen 
tekemisestä.  

Luottotarjouksessa on momentin mukaan oltava kaikki luottosopimusta koskevat 
ehdot.  Luottotarjous ehtoineen vastaa sisällöllisesti luottosopimusluonnosta, minkä 
johdosta ei ole tarvetta panna erikseen täytäntöön direktiivin 14 artiklan 11 kohtaa, 
jonka mukaan kuluttajalle on tarjouduttava antamaan kopio luottosopimuksen luon-
noksesta samalla, kun luotonantajaa sitova tarjous tehdään. 

Pykälän 2 momentin mukaan tarjouksen mukana on annettava ESIS–lomake, jos 
kuluttaja ei ole saanut kyseistä lomaketta aiemmin tai jos tarjous poikkeaa sisällöl-
tään lomakkeella aikaisemmin annetuista tiedoista.  

15 §. Luottosopimus. Luottosopimuksen tekemistä koskeva säännös ei perustu di-
rektiiviin, vaan se on kansallista sääntelyä. Pykälä vastaa sisällöltään 7 luvun 
17 §:ää.  

Pykälän 1 momentin mukaan luottosopimus 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 toi-
sintaa sopimuksen muuttumattomana.  

Pykälän 2 momentissa säädetään luottosopimuksessa mainittavista tiedoista, joita 
ovat ennen sopimuksen tekemistä annettavien tietojen lisäksi muun muassa tiedot 
luottosopimuksen osapuolista, peruuttamisoikeuden käyttämisen edellytyksistä sekä 
luottosopimuksen irtisanomisesta tai muusta päättämisestä.  
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Pykälän 3 momentin ensimmäisen virkkeen mukaan sopimuksessa mainittavista 
tiedoista on tarkoitus säätää tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. Momentin toi-
sen virkkeen mukaan kuluttajalta ei saa luottosuhteen perusteella periä korkoa tai 
maksuja, joista ei ole sovittu luottosopimuksessa.  

16 §. Luottotarjouksen hylkääminen. Pykälän mukaan luottoa hakeneelle kuluttajalle 
on viipymättä ilmoitettava luottohakemuksen hylkäämisestä. Pykälällä pannaan täy-
täntöön direktiivin 18 artiklan 5 kohdan c alakohta. Jos hylkääminen perustuu luotto-
tietorekisteristä saatuihin henkilöluottotietoihin, tulee luottoa hakeneelle kuluttajalle 
lisäksi antaa luottotietolaissa säädetyt tiedot.  

 

Luottosopimuksen peruuttaminen 

17 §. Peruuttamisoikeus. Pykälässä säädetään kuluttajan oikeudesta peruuttaa luot-
tosopimus. Jo nykyisin kuluttajalla on oikeus peruuttaa kuluttajaluottosopimus, mutta 
7 luvun 3 §:n 2 momentin mukaan peruuttamisoikeutta ei ole asuntoluotoissa lukuun 
ottamatta tapauksia, joissa asuntoluottoa tarjotaan koti- tai etämyynnissä. Pykälän 
mukainen peruuttamisoikeus koskisi sekä asuntoluottoja että asuntovakuudellisia 
kuluttajaluottoja.  

Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 14 artiklan 6 kohta, jossa jäsenvaltioiden 
edellytetään määrittelevän vähintään seitsemän päivän pituinen määräaika kulutta-
jan päätöksenteolle. Tämä määräaika voi olla joko luottosopimuksen tekemistä edel-
tä harkinta-aika, sopimuksen tekemistä seuraava peruuttamisaika taikka näiden yh-
distelmäksi. Syitä peruuttamisoikeuden valitsemiselle selvitetään yleisperustelujen 
5.2 –jaksossa.  

Kuluttajalla on 1 momentin mukaan oikeus peruuttaa luottosopimus 14 päivän kulu-
essa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, jona kuluttaja 
on saanut laissa edellytetyt tiedot sisältävän kappaleen luottosopimuksesta. Peruut-
tamisesta olisi ilmoitettava luotonantajalle pysyvällä tavalla eli esimerkiksi kirjeellä tai 
sähköpostilla. Kuluttajan ei tarvitsisi perustella peruuttamisoikeuden käyttämistä.  

Pykälän 2 momentissa säädetään luotonantajan oikeudesta vaatia kuluttajalta kor-
vausta peruuttamisesta. 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, jos niitä ei pe-
ruuttamistapauksessa palauteta. Muita kuluja, esimerkiksi luottotietojen tarkistami-
sesta aiheutuneita kuluja, ei saisi kuluttajalta peruuttamistilanteessa periä. Jos kulut-
tajalle ei ole ilmoitettu ennakolta maksuvelvollisuudesta tai koron ja maksujen mää-
rästä taikka, jos koron määrää ei ole mahdollista antaa, sen määräytymisen perus-
teista, edes korkoa tai viranomaisille maksettuja kuluja ei saisi periä kuluttajalta.  

Pykälän 3 momentin mukaan kuluttajan on palautettava varat ja suoritettava mahdol-
liset 2 momentissa tarkoitetut korvaukset viivytyksettä ja viimeistään 30 päivän kulut-
tua peruuttamisilmoituksen lähettämisestä. Jos kuluttaja laiminlyö palautusvelvolli-
suutensa, peruuttaminen raukeaa ja luottosopimus jää voimaan. Maksuvelvollisuu-
den täyttämisestä saa kuitenkin pidättäytyä niin kauan kunnes luotonantaja täyttää 
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oman vastaavan velvollisuutensa eli palauttaa kuluttajan luottosopimukseen liittyen 
tekemät suoritukset vähennettynä niillä suorituksilla, jotka luotonantajan saa pitää 
2 momentin mukaisesti. Jos peruutettavalle luotolle on annettu vakuus, se on palau-
tettava kuluttajan palauttaessa luottosopimuksen nojalla saamansa varat luotonanta-
jalle.  

18 §. Liitännäissopimuksen sitomattomuus. Pykälässä säädettäisiin liitännäissopi-
muksen sitomattomuudesta kuluttajan peruuttaessa luottosopimuksen. Säännös ei 
perustu direktiiviin, vaan on kansallista sääntelyä. Vastaava säännös sisältyy 7 luvun 
21 §:ään. Usein luottosopimukseen liittyvä muu sopimus, esimerkiksi lainaturvava-
kuutus, on niin vahvasti sidoksissa itse luottoon, ettei sen voimassa pitäminen olisi 
mielekästä luottosopimuksen peruuntuessa. Ehdotetun 1 momentin mukaan liitän-
näissopimus ei peruuttamistilanteissa sido kuluttajaa silloin, kun liitännäispalvelun 
tarjoaa luotonantaja tai kolmas tämän ja luotonantajan välisen sopimuksen tai muun 
järjestelyn perusteella. Pykälässä tarkoitettu liitännäispalvelu voi olla palvelu, joka on 
tarjottu osana yhdistettyä tarjousta luoton kanssa, tai muutoin kuluttajalle luoton yh-
teydessä. Selvyyden vuoksi on syytä mainita, että pykälässä tarkoitetulla luottosopi-
mukseen liittyvällä muulla sopimuksella ei tarkoiteta luoton vakuuksia koskevia si-
toumuksia, jotka raukeavat sitten, kun luotto on maksettu takaisin. 

Vaikka liitännäissopimus ei sidokaan kuluttajaa, on kuitenkin mahdollista, että kulut-
tajan edun mukaista olisi pitää luottosopimukseen liittyvä muu sopimus voimassa 
luottosopimuksen peruuttamisesta huolimatta. Tämän vuoksi 2 momentissa säädet-
täisiin kuluttajan oikeudesta pitää halutessaan liitännäissopimus voimassa luottoso-
pimuksen peruuttamisesta huolimatta. Oikeusvarmuussyistä edellytetään, että kulut-
taja ilmoittaa tästä luotonantajalle 30 päivän kuluessa peruuttamisilmoituksen lähet-
tämisestä. Jos kuluttaja haluaa pitää liitännäissopimuksen voimassa, voi sillä olla 
vaikutusta liitännäispalvelua koskevan sopimuksen ehtoihin, jos liitännäispalvelua on 
tarjottu osana yhdistettyä tarjousta. Esimerkkinä voidaan mainita yhdistetyn tarjouk-
sen mukaisesti tehty asuntoluottosopimus, jossa asuntoluoton yhteydessä otettu 
kotivakuutus voi jäädä voimaan kuluttajan peruuttaessa luottosopimuksen, mutta 
mahdollisesti erilaisin ehdoin kuin silloin, jos kuluttaja ei olisi peruuttanut asuntoluot-
tosopimusta.  

 

Luoton maksaminen ennen eräpäivää 

19 §. Kuluttajan oikeus maksaa asuntoluotto tai asuntovakuudellinen kuluttajaluotto 
ennen sen erääntymistä. Pykälä vastaa 7 luvun 27 §:ää. Pykälän 1 momentissa 
säädetään kuluttajan oikeudesta maksaa asuntoluotto tai asuntovakuudellinen kulut-
tajaluotto kokonaan tai osittain ennen sen erääntymistä. Momentti perustuu direktii-
vin 25 artiklan 1 kohtaan. 

Pykälän 2 momentissa säädetään luotonantajan saatavasta vähennettävistä luotto-
kustannuksista ja luotonantajalle luoton perustamisesta aiheutuneiden kulujen peri-
misoikeudesta. Momentti perustuu direktiivin 25 artiklan 1 ja 3 kohtaan.  

20 §. Korvausoikeus asuntoluotoissa. Pykälässä säädetään luotonantajan oikeudes-
ta saada korvaus kuluttajan maksaessa asuntoluoton tai sen osan ennenaikaisesti. 
Pykälän 1 momentin ensimmäinen virke vastaa muilta osin voimassa olevan 7 luvun 
29 §:n 1 momentin ensimmäistä virkettä, mutta selvyyden vuoksi siinä todettaisiin, 
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että luotonantajalla on korvausoikeus myös silloin, kun kuluttaja maksaa asunto-
luoton osan ennenaikaisesti.   

Uutta on momentin toinen virke, jonka mukaan luotonantajan on toimitettava kulutta-
jalle tämän takaisinmaksupyynnön vastaanotettuaan pysyvällä tavalla laskelma, jos-
ta käy ilmi vaaditun korvauksen määrä ja sen laskennassa käytetyt perusteet ja ole-
tukset. Käytettyjen perusteiden ja oletusten on oltava asianmukaisia ja perusteltuja. 
Laskelman toimittamista edellytetään jo nykyisin Finanssivalvonnan antamissa Asun-
toluoton ennenaikaisesta takaisinmaksusta perittävän enimmäiskorvauksen lasken-
taan käytettäviä menetelmiä koskevissa määräyksissä ja ohjeissa (Määräykset ja 
ohjeet 4/2011). Säännöksen myötä velvollisuus laajenisi koskemaan myös muita 
luotonantajia kuin luottolaitoksia.  

Pykälän 2 momentissa säädetään korvauksen enimmäismäärästä. Momenttiin sisäl-
tyvä valtuussäännös Finanssivalvonnalle korvaisi voimassa olevan lain 7 luvun 
29 §:ään sisältyvän säännöksen, jonka nojalla Finanssivalvonta on antanut edellä 
mainitut Määräykset ja ohjeet 4/2011.  

Pykälällä ja siihen liittyvillä Finanssivalvonnan määräyksillä pannaan täytäntöön di-
rektiivin 25 artiklan 3 ja 4 kohta. 

21 §. Korvausoikeus asuntovakuudellisissa kuluttajaluotoissa. Pykälässä säädetään 
edellytyksistä, joiden täyttyessä luotonantajalla on oikeus saada korvausta kuluttajan 
maksaessa asuntovakuudellisen kuluttajaluoton ennenaikaisesti takaisin. Lisäksi 
pykälässä säädetään mahdollisen korvauksen enimmäismäärästä. Säännös perus-
tuu direktiivin 25 artiklan 3 kohtaan ja vastaa asiallisesti 7 luvun 28 §:n säännöksiä.  

Pykälän 1 momentin mukaan luotonantajalla on oikeus saada korvaus luoton ennen-
aikaisesta takaisinmaksusta, jos luoton korkoa ei ole sidottu viitekorkoon eli siis luo-
ton korkoa on kiinteä. Jos luoton korko on osan aikaa kiinteä ja osan aikaa sidoksis-
sa viitekorkoon, luotonantajalla on oikeus saada korvaus ennenaikaisesta takaisin-
maksusta vain siinä tapauksessa, että luotto maksetaan ennenaikaisesti takaisin 
jaksolla, jonka osalta on sovittu kiinteästä lainakorosta.  

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 luottosopimuk-
sen 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 ajanjak-
solta.  

Pykälän 3 momentissa säädetään tilanteista, joissa oikeutta korvaukseen ei ole edes 
silloin, kun luoton korko on kiinteä. Korvausta ei saa vaatia ensinnäkään silloin, kun 
luottoa on maksettu takaisin ennenaikaisesti viimeksi kuluneen vuoden aikana enin-
tään 10 000 euroa. Kynnysarvon ylittymistä arvioidaan ennenaikaisen suorituksen 
maksupäivästä vuosi taaksepäin, ja jos ennenaikaiset suoritukset tänä aikana ylittä-
vät 10 000 euroa, luotonantajalla on oikeus periä korvausta kynnysarvon ylittävältä 
osalta. Korvausta ei saa vaatia myöskään silloin, kun takaisinmaksu suoritetaan lai-
naturvavakuutuksen nojalla tai kun takaisinmaksettava luotto perustuu käyttelytiliin 
liittyvään luottosopimukseen.  
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Valuuttaluotot 

22 §. Valuuttakurssiriskien rajoittaminen. Pykälän tarkoituksena on suojata kuluttajaa 
valuuttaluottoihin liittyviltä valuuttakurssien muutoksista aiheutuvilta riskeiltä. Valuut-
taluotot määritellään 3 §:n 3 kohdassa. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 23 
artiklan 1 kohta.  

Pykälän 1 momentissa säädetään luotonantajan velvollisuudesta varoittaa kuluttaja 
hyvissä ajoin ennen luottosopimuksen tekemistä luottosopimukseen liittyvistä riskeis-
tä sekä antaa tietoa käytettävissä olevista järjestelyistä valuuttakurssimuutoksista 
aiheutuvien riskien vähentämiseksi. Tällainen järjestely voi olla esimerkiksi kuluttajan 
oikeus saada luottosopimus milloin tahansa muunnetuksi euromääräiseksi, vakuutus 
valuuttakurssiriskiltä suojautumiseksi tai luottoa koskeva valuuttasuojaus. Kyseiset 
tiedot voidaan antaa esimerkiksi ESIS-lomakkeella. Vakuutusten ja muiden vastaa-
vien tuotteiden osalta olisi riittävää, että kuluttajalle annetaan tietoa tarjolla olevista 
vaihtoehdoista. Säännöksessä ei edellytetä, että luotonantajan tai tämän yhteistyö-
tahon tulisi tarjota kyseisiä vakuutuksia tai muita tuotteita, joilla kuluttaja voi suojau-
tua valuuttakurssiriskiltä.  

Pykälän 2 momentissa säädetään kuluttajan oikeudesta saada luottosopimus milloin 
tahansa muunnettua euromääräiseksi, jos valuuttaluotto tarjotaan muussa valuutas-
sa kuin eurossa. Muunto on tällöin toteutettava sen päivän virallisen vaihtokurssin 
mukaisena, joka on kolmas pankkipäivä siitä, kun kuluttajan ilmoitus muuntamisesta 
on saapunut luotonantajalle. Virallisena vaihtokurssina pidetään Suomen Pankin 
päivittäin verkkosivuillaan julkaisemia Euroopan keskuspankin vahvistamia valuutta-
kursseja. 

23 §. Tiedonantovelvollisuus valuuttaluottosopimuksen kuluessa. Pykälässä sääde-
tään luotonantajan tiedonantovelvollisuudesta valuuttaluottosopimuksen kuluessa. 
Luotonantajalla olisi velvollisuus ilmoittaa säännöllisesti kuluttajalle, kun jäljellä oleva 
valuuttaluoton luottomäärä tai maksuerien suuruus poikkeaa yli 20 prosentilla siitä, 
mikä se olisi, jos sovellettaisiin luottosopimusta tehtäessä voimassa ollutta valuutan-
vaihtokurssia. Jos luotto myönnetään eri valuutassa kuin kuluttajan asuinvaltion va-
luutassa, tehdään vertailu kuluttajan asuinvaltion valuutan ja sen valuutan välillä, 
jossa luotto on myönnetty. Jos taas kuluttaja saa tulonsa eri valuutassa kuin siinä, 
jossa luotto on myönnetty, vertailu tehtäisiin luoton myöntövaluutan ja sen valuutan 
välillä, jossa kuluttaja saa tulonsa, joista luotto on luottokelpoisuuden arvioinnin poh-
jana olleiden tietojen mukaan ollut tarkoitus maksaa takaisin.  

Ilmoitus olisi annettava kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Ilmoituksessa tulisi 
kertoa kuluttajan oikeudesta saada luottosopimus muunnetuksi toisen valuutan mää-
räiseksi, muuntamisen ehdoista ja valuuttakurssimuutoksista aiheutuvaa riskiä rajoit-
tavista mahdollisista muista järjestelyistä. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 23 
artiklan 4 kohta.  
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Eräitä luotonvälittäjän velvollisuuksia 

24 §. Tiedonantovelvollisuus ennen luotonvälitystä. Pykälässä säädetään luotonvälit-
täjän tiedonantovelvollisuuksista.  

Pykälän 1 momentissa säädetään tiedoista, jotka luotonvälittäjän on annettava kulut-
tajalle hyvissä ajoin ennen asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä 
pysyvällä tavalla. Annettavia tietoja ovat muun muassa luotonvälittäjän nimi ja käyn-
tiosoite sekä rekisteri, johon välittäjä on merkitty. Kuluttajalle on annettava tieto siitä, 
toimiiko luotonvälittäjä tietyn tai tiettyjen luotonantajien asiamiehenä ja jos toimii, 
niiden luotonantajien nimet, joiden puolesta välittäjä toimii. Kuluttajalle on myös ker-
rottava välityspalvelun sisällöstä, jos välittäjä ei toimi luotonantajan asiamiehenä. 
Lisäksi luotonvälittäjän tulee antaa kuluttajalle tieto luotonvälityksestä perittävistä 
maksuista, menettelyistä, joiden mukaisesti kuluttaja tai muu taho voi tehdä valituk-
sen välittäjän toiminnasta tai viedä asian tuomioistuimen ulkopuolisen riitojen ratkai-
suelimen käsiteltäväksi, sekä luotonantajan tai kolmansien osapuolten luottosopi-
mukseen liittyen välittäjälle maksamista maksuista tai muista kannustimista.  Maksu-
ja ja muita kannustimia koskevien tiedonantovelvoitteiden tavoitteena on avoimuu-
den varmistaminen ja mahdollisista eturistiriidoista johtuvien väärinkäytösten estämi-
nen.  Momentilla pannaan osaltaan täytäntöön direktiivin 15 artiklan 1 kohta. 

Pykälän 2 momentissa säädetään luotonvälittäjälle maksettavien palkkioiden tai 
kannustimien ilmoittamisesta. Luotonvälittäjän on ilmoitettava kuluttajalle, jos sille 
maksettavien palkkioiden tai kannustimien määrä vaihtelee sen mukaan, minkä luo-
tonantajan kanssa kuluttaja tekee luottosopimuksen. Lisäksi kuluttajalle tulee ilmoit-
taa, että tällä on mahdollisuus saada pyynnöstä lisätietoja välittäjälle maksettavien 
kannustimien määrien vaihtelusta kuluttajalle tarjottujen luottosopimusten osalta. 
Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 15 artiklan 2 kohta. Koska riippumaton 
luotonvälittäjä saa 25 §:n mukaan ottaa korvauksen luotonvälityksen johdosta vain 
kuluttajalta, ei momentti käytännössä koske tällaisia luotonvälittäjiä. Momentin sään-
nöksellä ei käytännössä olisi merkitystä myöskään yhden luotonantajan asiamiehenä 
toimivan luotonvälittäjän osalta, koska tällöin luotonvälittäjän saama palkkio tai muu 
kannustin ei voi vaihdella momentissa tarkoitetulla tavalla.  

Pykälän 3 momentin mukaan luotonvälittäjän on tietojen antamisen yhteydessä il-
moitettava myös sille mahdollisesti maksettavien kannustimien tai muiden palkkioi-
den huomioimisesta kuluttajalta perittävää maksua määritettäessä. Momentilla pan-
naan täytäntöön 15 artiklan 3 kohta. 

25 §. Riippumaton luotonvälittäjä. Pykälän mukaan luotonvälittäjä saa ilmoittaa toi-
mivansa riippumattomana luotonvälittäjänä vain siinä tapauksessa, että se välittää 
riittävän suurta määrää markkinoilla tarjolla olevia luottosopimuksia. Kyse on siis 
oltava kuluttajan tarpeet ja henkilökohtaiset olosuhteet huomioon ottaen edustavasta 
otoksesta markkinoilla tarjolla olevia luottosopimuksia. Riippumattomana luotonvälit-
täjänä toimiminen edellyttää lisäksi, että luotonvälittäjä ei vastaanota korvausta luo-
tonvälityksestä muulta kuin kuluttajalta. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 15 
artiklan 1 kohdan c alakohta. 

26 §. Oikeus saada maksu kuluttajalta luotonvälityksestä. Pykälän 1 momentissa 
säädetään luotonvälittäjän oikeudesta saada kuluttajalta maksu luotonvälityksestä. 
Maksun saamisen edellytyksenä on, että maksusta on ilmoitettu kuluttajalle laissa 
edellytetyllä tavalla ja että siitä on sovittu kuluttajan kanssa pysyvällä tavalla. Sään-
nös vastaa 7 luvun 49 §:n 2 momentin säännöstä.   
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Pykälän 2 momentissa säädetään luotonvälittäjän velvollisuudesta ilmoittaa tämän 
kuluttajalta perimän maksun määrä luotonantajalle luoton todellisen vuosikoron las-
kentaa varten. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 15 artiklan 4 kohta. 

27 §. Kuluttajan henkilökohtaisia olosuhteita koskevien seikkojen huomioiminen. Py-
kälän 1 momentin mukaan luotonvälittäjän on pyydettävä kuluttajalta ennen luoton-
välitystä tietoja tämän taloudellisesta tilanteesta ja henkilökohtaisista olosuhteista. 

Pykälän 2 momentin mukaan luotonvälittäjän on luotonvälityksessä ja mahdollisia 
lisäpalveluja tarjotessaan otettava huomioon 1 momentissa tarkoitetut tiedot, kulutta-
jan ilmoittamat luottoa koskevat tarpeet ja odotukset sekä asianmukaiset oletukset 
kuluttajan riskeistä luottosopimuksen voimassaoloaikana.  

Pykälällä pannaan osaltaan täytäntöön direktiivin 7 artiklan 1 kohta.  

 

Neuvontapalvelut 

28 §. Ennakkotiedonantovelvoitteet. Pykälässä säädetään neuvontapalvelua koske-
vasta tiedonantovelvollisuudesta.  

Neuvontapalvelun tarjoajan on annettava pykälässä säädetyt tiedot kuluttajalle en-
nen neuvontapalvelun aloittamista tai neuvontapalvelua koskevan sopimuksen te-
kemistä. Kuluttajalle on ensinnäkin annettava tieto siitä, onko tarjottu neuvontapalve-
lu riippumatonta vai ei. Se, mitä riippumattomuudella tarkoitetaan, määriteltäisiin 
29 §:ssä. [Lisäksi kuluttajalle on ilmoitettava, perustuuko hänelle annettava henkilö-
kohtainen suositus luotonantajan omien luottojen tai luotonvälittäjän päämiesten tar-
joamien luottojen tarkasteluun, vai onko siinä tarkasteltu laajemmin markkinoilla tar-
jolla olevia luottoja.] Myös kuluttajalta neuvontapalvelusta perittävien maksujen yh-
teismäärä tai maksujen määräytymisperusteet on ilmoitettava. Tiedot on annettava 
pysyvällä tavalla. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 22 artiklan 2 kohdan a ja b 
alakohta. 

29 §. Riippumaton neuvontapalvelu. Pykälässä säädettäisiin riippumattoman neu-
vontapalvelun tarjoamisesta. [Pykälän 1 momentin mukaan luotonantaja, luotonanta-
jan asiamiehenä toimiva tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva ei saa ilmoittaa 
tarjoavansa riippumatonta neuvontapalvelua tai toimivansa riippumattomana neuvo-
jana. Sama kielto koskee neuvontapalvelun tarjoajaa, joka on kirjanpitolain 
(1336/1997) 7 tai 8 §:ssä tarkoitetussa omistusyhteysyritys- tai osakkuusyrityssuh-
teessa luotonantajaan.] 

Pykälän 2 momentin mukaan muu kuin 1 momentissa tarkoitettu neuvontapalvelun 
tarjoaja saa ilmoittaa toimivansa riippumattomana neuvojana tai tarjoavansa riippu-
matonta neuvontaa vain, jos annettava suositus perustuu riittävän suuren määrän 
markkinoilla tarjolla olevien luottosopimusten arviointiin eikä neuvontapalvelun tar-
joaja vastaanota korvausta neuvontapalvelusta tai suositeltavan luottosopimuksen 
johdosta muulta kuin kuluttajalta.    
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30 §. Oikeus saada maksu kuluttajalta neuvontapalvelusta. Pykälässä säädetään 
neuvontapalvelun tarjoajan oikeudesta saada kuluttajalta maksu neuvontapalvelusta. 
Maksun saamisen edellytyksenä on, että maksusta on ilmoitettu kuluttajalle laissa 
edellytetyllä tavalla ja että siitä on sovittu kuluttajan kanssa kirjallisesti tai muulla py-
syvällä tavalla. Säännös ei perustu direktiiviin. Asianmukaisena pidetään, että neu-
vontapalveluja koskeva sääntely vastaa maksujen osalta luotonvälitystä koskevaa 
26 §:n säännöstä.  

31 §. Neuvontapalvelun suorittaminen. Pykälässä säädettäisiin neuvontapalvelun 
tarjoajan velvollisuuksista neuvontapalvelun suorittamisessa, ja sillä pannaan osal-
taan täytäntöön 22 artiklan 3 kohta. Pykälän 1 momentin mukaan neuvontapalvelun 
tarjoajan on pyydettävä kuluttajalta ennen neuvontapalvelun antamista tietoja tämän 
taloudellisesta tilanteesta ja henkilökohtaisista olosuhteista sekä luottoa koskevista 
tarpeista ja erityisistä odotuksista. Lisäksi edellytetään, että neuvontapalvelun tarjoa-
ja varmistaa annettujen tietojen paikkansapitävyyden asianmukaisesti erityisesti ku-
luttajan taloudellisen tilanteen suhteen. Kuluttajalta pyydettävät tiedot vastaavat 
pääpiirteissään niitä tietoja, jotka luotonantajan on pyydettävä kuluttajan luottokel-
poisuutta arviointia varten. 

Pykälän 2 momentin mukaan luotonantajan ja tietyn tai tiettyjen luotonantajien asia-
miehenä toimivan neuvontapalvelun tarjoajan on arvioitava riittävän suuri määrä va-
likoimaansa kuuluvia luottosopimuksia. Luotonantajana ja tietyn tai tiettyjen luo-
tonantajien asiamiehenä toimivien välittäjien osalta arviointivelvollisuus koskee siten 
vain luotonantajien omien tai luotonvälittäjän päämiesten tarjoamien luottosopimus-
ten arviointia. Muun neuvontapalvelun tarjoajan on arvioitava riittävän suuri määrä 
markkinoilla tarjolla olevia luottosopimuksia. Lisäksi momentissa edellytetään, että 
neuvontapalvelujen tarjoaja ottaa luottosopimuksia ja mahdollisia lisäpalveluja arvi-
oidessaan huomioon 1 momentissa tarkoitetut tiedot, tarpeet ja odotukset sekä 
asianmukaiset oletukset kuluttajan riskeistä luottosopimuksen voimassaoloaikana. 

Pykälän 3 momentin mukaan neuvontapalvelun tarjoajan on tekemänsä arvioinnin 
perusteella suositeltava kuluttajan tarpeisiin sekä tämän taloudelliseen tilanteeseen 
ja henkilökohtaisiin olosuhteisiin sopivaa tai sopivia luottosopimuksia. Lisäksi edelly-
tetään, että kuluttajalle annetaan kappale tehdystä suosituksesta kirjallisesti tai muul-
la pysyvällä tavalla.  

Pykälän 4 momentin mukaan neuvontapalvelun tarjoajan on säilytettävä tehty suosi-
tus viiden vuoden ajan sen antamisesta. Neuvontapalvelua koskevan erimielisyyden 
synnyttyä suositus on kuitenkin säilytettävä siihen saakka, kunnes asia on sovittu tai 
ratkaistu. Momentin mukainen säilytysaika vastaa 11 §:n 3 momentin ja 13 §:n 
3 momentin mukaista säilyttämisaikaa. 

 

Asuntoluottoja ja asuntovakuudellisia kuluttajaluottoja koskevat muut 
säännökset 

32 §. Kuluttajaluottoja koskevien säännösten soveltaminen. Pykälässä säädetään 
asuntoluottoihin ja asuntovakuudellisiin kuluttajaluottoihin sovellettavista 7 luvun 
säännöksistä. 
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Valvonta 

33 §. Seuraamukset. Pykälässä säädetään 7 a luvun säännösten rikkomisen seu-
raamuksista. Pykälä vastaa 7 luvun 50 §:ää. 

34 §. Valvontaviranomaiset. Pykälässä säädetään 7 a luvun säännösten noudatta-
mista valvovista viranomaisista. Pykälä vastaa asiallisesti pääosin 7 luvun 51 §:ää.  

 

8.4 Laki luottolaitostoiminnasta 

15 luku Menettelytavat asiakasliiketoiminnassa 

11 §. Enimmäisluototussuhde. Pykälän 1 momenttiin tehdään tekninen tarkistus sen 
vuoksi, että 3. lakiehdotuksen mukaan momentissa mainittu kuluttajansuojalain 
7 luvun 7 §:n 4 kohta kumotaan. Asiallisesti enimmäisluototussuhdetta koskevan 
säännöksen soveltamisala pysyisi ennallaan.  

12 a §. Luottotoiminnan tuntemus. Pykälä on uusi. Pykälän mukaan kuluttajansuoja-
lain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja myöntävän luottolaitoksen 
henkilöstön ja muiden sen lukuun toimivien henkilöiden, jotka osallistuvat luottojen 
myöntämiseen, on täytettävä asuntoluottodirektiivin liitteessä III säädetyt ammattitai-
tovaatimukset siten kuin niistä tarkemmin säädetään valtioneuvoston asetuksella. 
Kyseiset vaatimukset koskevat myös henkilöitä, joiden välittömän johdon ja valvon-
nan alaisina edellä mainitut henkilöt toimivat. Pykälällä pannaan osaltaan täytäntöön 
direktiivin 9 artiklan 2 kohta. 

 

8.5 Laki Finanssivalvonnasta 

1 luku Yleiset säännökset 

5 §. Muut finanssimarkkinoilla toimivat. Pykälään lisättäisiin uusi 28 kohta, jonka mu-
kaan asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa 
tarkoitettu välittäjä on tässä laissa tarkoitettu muu finanssimarkkinoilla toimiva, ja 27 
kohtaan tehtäisiin tarvittava tekninen tarkistus.  

 

5 luku Asiakkaansuojan valvonta 

45 §. Asiakkaansuojan valvontaa koskevien säännösten soveltamisala. Pykälän 
1 momentti vastaa muutoin voimassa olevan 45 §:n 1 momenttia, mutta asiakkaan-
suojan valvontaa koskevien säännösten soveltamisalaan lisättäisiin asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjät.  

Myös pykälän 2 momentti vastaa muilta osin voimassa olevan 45 §:n 2 momenttia, 
mutta sen mukaan 1 momentissa säädettyä sovellettaisiin myös ulkomaiseen asun-
to-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjään. 
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Pykälällä pannaan osaltaan täytäntöön direktiivin 34 artiklan 1 kohdan ensimmäinen 
alakohta. 

 

8.6 Laki Finanssivalvonnan valvontamaksusta 

1 §. Maksuvelvollinen. Pykälään 1 momenttiin lisättäisiin uusi 20 kohta, jonka mu-
kaan Finanssivalvonnan valvontamaksun on velvollinen suorittamaan asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 6 §:n mukaisesti re-
kisteröity ja sellainen asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjä, joka 
on rekisteröity muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suo-
messa ja jolla on Suomessa sivuliike. Momentin 19 kohtaan tehtäisiin tarvittava tek-
ninen tarkistus.  

6 §. Muun maksuvelvollisen perusmaksu. Muun kuin lain 4 §:ssä tarkoitetun maksu-
velvollisen perusmaksua koskevan pykälän 1 momenttiin lisättäisiin asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain 6 §:n mukaisesti re-
kisteröity välittäjä, jonka perusmaksu olisi [5 000] euroa. Sellaisen asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjän, joka on rekisteröity muussa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa, mutta jolla on sivuliike 
Suomessa, perusmaksu olisi [2 000] euroa. 
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9 Tarkemmat säännökset ja määräykset 

 

Direktiivin sisältämät yksityiskohtaiset teknisluonteiset säännökset on tarkoitus pan-
na täytäntöön erikseen valmisteltavilla asetuksilla.  

Asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskevasta luottotoiminnan tuntemuk-
sesta ja luottokelpoisuuden arvioinnista vastaavan henkilöstön palkitsemisesta sää-
dettäisiin valtioneuvoston asetuksella. Säädettävät ammattitaitovaatimukset vastaisi-
vat direktiivin liitteeseen III sisältyviä vähimmäisvaatimuksia. Niitä sovellettaisiin ku-
luttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä 
kuluttajaluottoja myöntävien luotonantajien henkilöstöön ja muihin luotonantajan lu-
kuun toimiviin, jotka osallistuvat asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen 
myöntämiseen, sekä edellä tarkoitettujen henkilöiden lähiesimiehiin. Lisäksi vaati-
mukset koskisivat asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitykseen osallis-
tuvia sekä heidän välittömiä esimiehiään. Ammattitaitovaatimuksiin liittyvät asetuk-
senantovaltuudet sisältyvät 1. lakiehdotuksen 6 §:ään, 2. lakiehdotuksen 9 §:ään ja 
4. lakiehdotuksen 15 luvun 12 a §:ään.  

Lisäksi valtioneuvoston asetuksessa säädettäisiin luottokelpoisuuden arvioinnista 
vastaavan henkilöstön palkitsemisesta. Säännöksillä pantaisiin osaltaan täytäntöön 
direktiivin 7 artiklan 3 kohdassa säädetyt vaatimukset, jotka koskevat edellä mainitun 
henkilöstön palkitsemista koskevien linjausten laatimista ja soveltamista. Valtuus 
säännösten antamiseen sisältyy 3. lakiehdotuksen 7 a luvun 10 §:n 2 momenttiin.   

Direktiivin liitteessä II oleva ESIS-lomake ja siihen liittyvät ohjeet lomakkeen täyttä-
miseksi sekä direktiivin säännökset asuntoluoton puhelinmyynnissä annettavista 
tiedoista on tarkoitus panna täytäntöön luottosopimuksesta kuluttajalle annettavista 
tiedoista annettuun valtioneuvoston asetukseen lisättävillä säännöksillä. Samoin 
asetukseen on tarkoitus lisätä tarkemmat säännökset tiedoista, jotka on oltava asun-
to-omaisuuteen liittyvää kuluttajaluottoa koskevassa luottosopimuksessa. Tiedonan-
tovelvollisuutta koskevat valtuussäännökset sisältyvät 3. lakiehdotuksen 7 a luvun 
6 §:n 2 momenttiin, 7 §:ään ja 15 §:n 3 momenttiin.  Lisäksi valtioneuvoston asetuk-
seen on tarpeen tehdä teknisluonteisia muutoksia sen johdosta, että asetuksen ny-
kyiset säännökset eivät enää koskisi kaikkia kuluttajaluottoja. 

Luoton todellisen vuosikoron laskemistapaa ja laskennassa käytettäviä oletuksia 
koskevat direktiivin 17 artiklan ja liitteen I säännökset lisättäisiin tarvittavilta osin oi-
keusministeriön asetukseen kuluttajaluoton todellisesta vuosikorosta. Valtuussään-
nös sisältyy 3. lakiehdotuksen 7 a luvun 3 §:n 3 momenttiin. Lisäksi oikeusministeri-
ön asetukseen on tarpeen tehdä teknisluonteisia muutoksia sen johdosta, että asun-
to-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja ja muita kuluttajaluottoja koskevat säännök-
set eivät olisi enää kaikilta osin yhdenmukaiset.  

Finanssivalvonnan olisi 3. lakiehdotuksen 7 a luvun 5 §:n 2 momentin nojalla annet-
tava tarkempia määräyksiä asuntoluoton mainonnassa annettavan edustavan esi-
merkin määräytymisen perusteista. Finanssivalvonnan määräyksillä pantaisiin täy-
täntöön direktiivin 11 artiklan 3 kohta.  
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10 Voimaantulo 

 

Jäsenvaltioiden on hyväksyttävä ja julkaistava direktiivin täytäntöön panemiseksi 
annetut säännökset viimeistään 21 päivänä maaliskuuta 2016 ja sovellettava niitä 
samasta päivästä alkaen. Tämän johdosta lakien ehdotetaan tulevan voimaan mah-
dollisimman pian niiden hyväksymisen ja vahvistamisen jälkeen.  

Luotonvälittäjät, jotka harjoittavat 1. lakiehdotuksen mukaan rekisteröintiä edellyttä-
vää toimintaa lain voimaan tullessa, saisivat jatkaa toimintaansa Suomessa ilman 
rekisteröintiä 21 päivään maaliskuuta 2017. Vertaislainojen välittäjät, jotka harjoitta-
vat 2. lakiehdotuksen mukaan rekisteröintiä edellyttävää toimintaa lain voimaan tul-
lessa, saisivat jatkaa toimintaansa, kunnes päätös rekisteriin merkitsemisestä on 
tehty edellyttäen, että rekisteri-ilmoitus tehdään kuuden kuukauden kuluessa lain 
voimaantulosta. Sen, joka on myöntänyt asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja 
vähintään 19 päivästä maaliskuuta 2014, olisi noudatettava 2. ja 4. lakiehdotukseen 
sisältyviä vaatimuksia luottotoiminnan tuntemuksesta 21 päivästä maaliskuuta 2017. 
Esityksen 3. lakiehdotukseen sisältyvät muutokset sopimusoikeudellisissa säännök-
sissä vaikuttaisivat vain lakien voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin. Ehdotetut 
siirtymäsäännökset pohjautuvat direktiivin 43 artiklan säännöksiin lukuun ottamatta 
vertaislainojen välittäjiä koskevia säännöksiä. Viimeksi mainittujen osalta siirtymä-
säännösten tarkoituksena on varata vertaislainojen välittäjille riittävä aika huolehtia 
rekisteröinnistä ilman, että toiminta tarvitsisi keskeyttää.  
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11 Suhde perustuslakiin ja säätämisjärjestys 

 

Esityksen 1. lakiehdotuksen mukaan kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan 
kuuluvien asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitys sekä tällaisiin luot-
toihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoaminen säädettäisiin rekisteröintiä edellyttä-
väksi elinkeinoksi. Lisäksi esityksen 2. lakiehdotuksen mukaan vertaislainojen välit-
täminen säädettäisiin rekisteröintiä edellyttäväksi elinkeinoksi. Elinkeinotoiminnan 
harjoittamisen edellytyksenä oleva rekisteröinti merkitsee puuttumista perustuslain 
18 §:n 1 momentissa säädettyyn elinkeinovapauteen, minkä vuoksi ehdotuksia on 
arvioitava tältä kannalta. 

Perustuslain 18 §:n 1 momentin mukaan jokaisella on oikeus hankkia toimeentulon-
sa 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 elin-
keinovapautta perustuslain mukaisena pääsääntönä, mutta katsonut elinkeinotoi-
minnan luvanvaraistamisen olevan poikkeuksellisesti mahdollista. Ehdotetun kaltai-
nen rekisteröitymisvelvollisuus on perustuslakivaliokunnan lausuntokäytännössä 
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. Laissa säädettävien elinkeinovapau-
den rajoitusten on ensinnäkin oltava täsmällisiä ja tarkkarajaisia. Lisäksi rajoittami-
sen laajuuden ja edellytysten tulee ilmetä laista. Sääntelyn sisällön kannalta valio-
kunta on pitänyt tärkeänä, että säännökset rekisteröinnin edellytyksistä ja pysyvyy-
destä antavat riittävän ennustettavuuden viranomaistoiminnasta. Merkitystä on myös 
sillä, missä määrin viranomaisen toimivaltuudet määräytyvät niin sanotun sidotun 
harkinnan ja missä määrin tarkoitusharkinnan mukaisesti (PeVL 15/2008 vp, PeVL 
33/2005 vp ja PeVL 28/2000 vp). 

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjien ja tällaisiin luottoihin liitty-
vien neuvontapalvelujen tarjoajien rekisteröintivaatimus perustuu asuntoluottodirek-
tiiviin. Kyseisten toimijoiden sekä vertaislainojen välittäjien rekisteröintiä pidetään 
tarpeellisena näiden ammattipätevyyden ja luotettavuuden turvaamiseksi sekä val-
vontaviranomaisten valvontatyön helpottamiseksi. Lisäksi kyseisten toimijoiden rekis-
teröinti on omiaan ehkäisemään luottojen välitystoiminnan käyttämistä rikollisiin tar-
koitusperiin, kuten rahanpesuun. Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen 
välityksen ja tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamisen sekä ver-
taislainojen välityksen edellytyksenä olevaa rekisteröintiä voidaankin pitää painavan 
yhteiskunnallisen tarpeen vaatimana. Ehdotetut rekisteröinnin edellytykset ovat täs-
mällisiä ja tarkkarajaisia. Rekisteröintiin ei liittyisi tarkoituksenmukaisuusharkintaa, 
vaan jokainen rekisteri-ilmoituksen tekijä on merkittävä rekisteriin, jos laissa säädetyt 
edellytykset täyttyvät. Rekisteröinnin epäämistä koskevaan Finanssivalvonnan tai 
Etelä-Suomen aluehallintoviraston päätökseen voisi myös hakea muutosta.  

Esityksen 1. lakiehdotuksen 20 §:ssä ja 2. lakiehdotuksen 16 §:ssä ehdotetaan sää-
dettäväksi rekisteristä poistamisen edellytyksistä. Perustuslakivaliokunta on pitänyt 
rekisteristä poistamista yksilön oikeusasemaan puuttuvana viranomaistoimena vai-
kutuksiltaan 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 joh-
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taneet toiminnassa esiintyneiden puutteiden korjaamiseen (PeVL 43/2013 vp, PeVL 
17/2012 vp ja PeVL 16/2003 vp). Nämä vaatimukset on otettu huomioon lakiehdo-
tuksissa. 

Sen lisäksi, että vertaislainojen välitys säädettäisiin rekisteröintiä edellyttäväksi elin-
keinoksi, esityksen 3. lakiehdotuksen 7 luvun 1 §:n 3 momentin mukaan kyseiset 
luotot rinnastettaisiin kuluttajaluottoihin tiettyjä poikkeuksia lukuun ottamatta. Tämän 
johdosta kuluttajansuojalain 7 luvun korkokattoa koskeva 17 a § tulisi sovellettavaksi 
myös vertaislainojen välityksessä. Ehdotettua hintasääntelyä on arvioitava perustus-
lain 15 §:ssä turvatun omaisuudensuojan rajoituksena. 

Kuten yleisperustelujen 1 jaksosta ilmenee, yksityishenkilöiden velkaongelmat ovat 
viime vuosina lisääntyneet. Varallisuusarvoisten oikeuksien rajoitusta voidaan pitää 
painavan yhteiskunnallisen tarpeen vaatimana, koska sillä pyritään estämään ylivel-
kaantumista ja edistämään velallisen selviytymismahdollisuuksia. Rajoituksen oikea-
suhtaisuuden kannalta merkityksellistä on se, että hintasääntelyllä ei estettäisi ver-
taislainojen välitystä, vaan asetettaisiin toiminnalle tietyt, välttämättömät reunaehdot. 
Vertaislainojen välitystä koskisi näin ollen samanlainen hintasääntely kuin mitä pe-
rustuslakivaliokunta on kuluttajaluottojen osalta pitänyt perustuslain kannalta mah-
dollisena (PeVL 28/2012 vp). Hintasääntelyllä edistettäisiin sitä, että markkinoilla olisi 
saatavilla pieniä, alle 2000 euron luottoja kohtuullisilla ehdoilla. 

Perustuslakivaliokunnan tulkintakäytännössä on hyväksytty hintasääntelyä esimer-
kiksi tilanteissa, joissa on pyritty turvaamaan tai luomaan kilpailuedellytyksiä ottaen 
huomioon markkinoiden tai omaisuuden erityisluonne (teleyritykset PeVL 32/2004 
vp, sähköyritykset PeVL 36/2004 vp), joissa on pyritty pitämään hinnat asiakkaan 
kannalta kohtuullisina (lääkkeiden hinnoittelu PeVL 49/2005 vp) taikka joissa asiak-
kaalla on rajalliset mahdollisuudet valita vapaasti palvelun tarjoaja ja tehdä hintaver-
tailuja (taksiliikenteen hinnat PeVL 31/2006 vp). Perustuslakivaliokunnan tulkintakäy-
tännössä on myös hyväksytty velkojien omaisuudensuojan rajoituksia velallisten sel-
viytymismahdollisuuksien edistämiseksi muun muassa säädettäessä velallisen kor-
vattaviksi tulevista perintäkuluista (PeVL 27/2004 vp) ja velallisen maksukyvyttömyy-
teen kytkeytyvästä täytäntöönpanolainsäädännöstä (PeVL 33/2002 vp). Valiokunnan 
aikaisemman tulkintakäytännön perusteella ehdotettua hintasääntelyä ei voida pitää 
valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallisena.  

Hintasääntelyä sovellettaisiin vain lain voimaantulon jälkeen tehtäviin sopimuksiin, 
eikä sillä siten puututtaisi taannehtivasti sopimussuhteiden sisältöön. Sääntely ei 
siten olisi tästäkään näkökulmasta valtiosääntöoikeudellisesti ongelmallista.  

 

Edellä esitetyistä syistä lakiehdotukset täyttävät perustuslain asettamat vaatimukset, 
ja lait voidaan säätää tavallisessa lainsäätämisjärjestyksessä.  

Edellä esitetyn perusteella annetaan Eduskunnan hyväksyttäviksi seuraavat lakieh-
dotukset: 

 

 

 



 
 

LAKIEHDOTUKSET 

 

1.  

Laki 

asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tämä laki koskee kuluttajansuojalain (38/1978) 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvien asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä sekä tällaisiin luottoihin liittyvien neuvon-
tapalvelujen tarjoamista.  

 
2 § 

Oikeus välittää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja 

Elinkeinonharjoittaja saa välittää kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia 
asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai tarjota tällaisiin luottoihin liittyviä neuvonta-
palveluja vain, jos se on rekisteröity tämän lain mukaisesti asunto-omaisuuteen liittyvien luot-
tojen välittäjäksi.  

Rekisteröitymisvelvollisuus ei koske kuitenkaan: 
1) luottolaitostoiminnasta annetussa laissa (610/2014) tarkoitettua luottolaitosta ja ulkomais-

ta ETA-luottolaitosta; 
2) elinkeinonharjoittajaa, joka välittää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai tar-

joaa niihin liittyviä neuvontapalveluja satunnaisesti muun toimilupaa, rekisteröintiä tai enna-
kollista hyväksyntää edellyttävän ammattitoiminnan yhteydessä; 

3) elinkeinonharjoittajaa, jolle sen kotivaltion toimivaltainen viranomainen on Euroopan 
parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/17/EU 29 artiklan mukaisesti myöntänyt oikeuden 
välittää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai tarjota niihin liittyviä neuvontapalve-
luja. 

Lain 6 §:n 1 momentin 4 kohdan mukaiset vaatimukset asiantuntemuksesta koskevat kuiten-
kin myös 2 momentin 2 kohdassa tarkoitetun elinkeinonharjoittajan henkilöstöä sekä 3 koh-
dassa tarkoitetun elinkeinonharjoittajan Suomessa sijaitsevan sivuliikkeen henkilöstöä. 
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Vaihtoehto I neuvontapalveluja koskevan direktiivin 22 artiklan 4 kohdan täytäntöön 
panemiseksi 
 

3 §  

Oikeus tarjota neuvontapalveluja 

Asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja koskevia neuvontapalveluja saa tarjota vain 
sellainen tämän lain mukaisesti rekisteröity välittäjä, joka ei toimi minkään luotonantajan 
asiamiehenä. Samoin oikeus neuvontapalvelujen tarjoamiseen on 2 §:n 2 momentin 2 ja 
3 kohdassa tarkoitetulla elinkeinonharjoittajalla, jos se ei toimi minkään luotonantajan asia-
miehenä.  

 
Vaihtoehto II  

 
- Ei sisällytetä lakiin 3 §:n säännöksiä, vaan säädetään siitä, millä edellytyksillä neuvonta-

palvelujen tarjoaja voi ilmoittaa tarjoavansa riippumatonta neuvontapalvelua (ks. 3. lakiehdo-
tuksen 7 a luvun 29 §:n 1 momentti). Lisäksi 3. lakiehdotuksen 7 a luvun 28 §:n 2 kohdan ja 
31 §:n 2 momentin säännöksiin on tällöin otettava erityissäännöksiä neuvonantajana toimivis-
ta luotonantajista ja luotonantajien asiamiehistä.      

 
4 § 

Määritelmät 

Tässä laissa tarkoitetaan: 
1) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välityksellä asunto-omaisuuteen liittyvien 

luottosopimusten esittelemistä tai tarjoamista kuluttajille ja kuluttajien avustamista muutoin 
tällaisten luottosopimusten tekemisessä muun kuin luotonantajan itsensä toimesta sekä tällais-
ten luottosopimusten tekemistä kuluttajien kanssa luotonantajan puolesta;   

2) neuvontapalvelulla 1 kohdassa tarkoitettuun luottopimukseen liittyvän henkilökohtaisen 
suosituksen antamista kuluttajalle; 

3) henkilöstöllä elinkeinonharjoittajan palveluksessa olevia tai muutoin tämän lukuun toimi-
via henkilöitä, jotka osallistuvat asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitykseen, 
ja henkilöitä, joiden välittömän johdon ja valvonnan alaisena ensiksi mainitut henkilöt toimi-
vat. 

Kotivaltiolla tarkoitetaan Euroopan talousalueeseen kuuluvaa valtiota (ETA-valtio), jossa 
elinkeinonharjoittajan päätoimipaikka sijaitsee, jos elinkeinonharjoittaja on luonnollinen hen-
kilö. Jos elinkeinonharjoittaja on oikeushenkilö, kotivaltiolla tarkoitetaan ETA-valtiota, jossa 
elinkeinonharjoittajan sääntömääräinen kotipaikka sijaitsee tai, jos elinkeinonharjoittajalla ei 
siihen sovellettavan lain mukaan ole sääntömääräistä kotipaikkaa, ETA-valtiota, jossa elinkei-
nonharjoittajan päätoimipaikka sijaitsee.  

 
5 § 

Välittäjärekisteri ja rekisteri-ilmoitus 

Finanssivalvonta pitää rekisteriä asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä. 
Sen, joka aikoo välittää asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai tarjota tällaisiin 

luottoihin liittyviä neuvontapalveluja, on tehtävä ilmoitus Finanssivalvonnalle rekisteriin mer-
kitsemistä varten. Rekisteri-ilmoitukseen on sisällytettävä: 

1) 9 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot; 
2) selvitys 7 §:n 2 momentissa tarkoitetuista henkilöistä, joiden luotettavuus tulee arvioita-

vaksi, jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö; 
3) selvitys ilmoituksen tekijän, tai jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, 6 §:n 2 momen-

tissa tarkoitettujen ylimpään johtoon kuuluvien ja muun 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoi-
tetun henkilöstön koulutuksesta ja työkokemuksesta;  
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4) selvitys siitä, että ilmoituksen tekijällä on 8 §:ssä tarkoitettu vastuuvakuutus tai muu va-
kuus. 

5) selvitys siitä, miten ilmoituksen tekijä aikoo huolehtia henkilötietojen suojaamisesta;  
6) selvitys siitä, miten ilmoituksen tekijä aikoo huolehtia asiakasvarojen säilyttämisestä ja 

käsittelemisestä.  
Ilmoituksen tekijän on Finanssivalvonnan pyynnöstä toimitettava muitakin tietoja, jotka ovat 

tarpeen rekisteröinnin edellytysten täyttymisen arvioimiseksi. 
 

6 § 

Rekisteröinnin edellytykset 

Finanssivalvonnan on rekisteröitävä ilmoituksen tekijä asunto-omaisuuteen liittyvien kulut-
tajaluottojen välittäjäksi, jos: 

1) ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa; 
2) ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa ja, jos hän on luonnollinen henkilö, on täysi-ikäinen 

eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu; 
3) ilmoituksen tekijä on luotettava; 
4) ilmoituksen tekijällä, tai jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, sen ylimpään johtoon 

kuuluvilla ja muulla 4 §:n 1 momentin 3 kohdassa tarkoitetulla henkilöstöllä on luottotoimin-
taa koskeva riittävä asiantuntemus ottaen huomioon Euroopan parlamentin ja neuvoston direk-
tiivin 2014/17/EU III liitteessä säädetyt vaatimukset; 

5) ilmoituksen tekijällä on 8 §:ssä tarkoitettu vastuuvakuutus tai muu vakuus; 
6) ilmoituksen tekijä kykenee huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta;  
7) ilmoituksen tekijä kykenee säilyttämään ja käsittelemään asiakasvaroja 12 §:ssä edellyte-

tyllä tavalla. 
Edellä 1 momentin 4 kohdassa tarkoitettuun ylimpään johtoon katsotaan kuuluvan toimitus-

johtaja ja hänen sijaisensa, hallituksen jäsenet ja varajäsenet sekä siihen rinnastettavan toimie-
limen jäsenet ja varajäsenet ja vastuunalaiset yhtiömiehet. Johdolta ja muulta henkilöstöltä 
edellytettävästä luottotoiminnan asiantuntemuksesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston 
asetuksella.  

Finanssivalvonta voi evätä rekisteröinnin, jos olosuhteet huomioon ottaen on ilmeistä, että 
ilmoituksen tekijä aikoo harjoittaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä 
tai tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista toisen välikätenä. 

 
7 § 

Luotettavuus 

Ilmoituksen tekijää ei pidetä 6 §: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 ri-
koksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton välittämään asun-
to-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai tarjoamaan tällaisiin luottoihin liittyvien neuvon-
tapalveluja, omistamaan tällaista toimintaa harjoittavaa yhteisöä tai toimimaan sen hallituksen 
jäsenenä tai varajäsenenä, toimitusjohtajana tai toimitusjohtajan sijaisena taikka muussa  
ylimmässä johdossa, taikka jos hän on muutoin aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut ole-
vansa ilmeisen sopimaton toimimaan mainitunlaisessa tehtävässä. 

Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, vaatimus luotettavuudesta koskee toimitusjohtajaa 
ja hänen sijaistaan, hallituksen jäsentä ja varajäsentä, hallintoneuvoston ja siihen rinnastetta-
van toimielimen jäsentä ja varajäsentä, vastuunalaista yhtiömiestä sekä muuta ylimpään joh-
toon kuuluvaa samoin kuin sitä, jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osa-
keyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai mää-
räämisvalta muussa yhteisössä. 
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8 § 

Vastuuvakuutus tai muu vakuus 

Ilmoituksen tekijällä on oltava voimassa oleva vastuuvakuutus, pankkitakaus tai Finanssi-
valvonnan hyväksymä muu vastaava vakuus asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen 
välityksestä ja tällaisiin kuluttajaluottoihin liittyvistä neuvontapalveluista aiheutuvien vahin-
kojen korvaamiseksi. Vakuutuksen tai muun vakuuden on oltava määrältään vähintään sen 
suuruinen kuin edellytetään Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/17/EU 29 ar-
tiklan 2 kohdan a alakohdan nojalla annetuissa sääntelystandardeissa, ja sen on oltava voimas-
sa niiden Euroopan talousalueeseen kuuluvien valtioiden alueilla, joissa elinkeinonharjoittaja 
harjoittaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä tai tällaisiin luottoihin liit-
tyvien neuvontapalvelujen tarjoamista.  

Vakuuden on täytettävä lisäksi seuraavat ehdot: 
1) jos vakuutukseen sisältyy omavastuu, vakuutuksenantaja suorittaa vakuutuskorvauksen 

vahingon kärsineelle omavastuuta vähentämättä; 
2) vakuutuksesta korvataan vahinko, joka on syntynyt vakuutuskauden aikana tapahtuneen 

teon tai laiminlyönnin seurauksena ja jonka korvaamisesta on esitetty kirjallinen vaatimus vä-
littäjälle tai vakuutuksenantajalle vakuutuksen voimassaoloaikana tai kolmen vuoden kuluessa 
vakuutuksen päättymisestä; 

3) vakuutuksenantajan tai muun vakuuden antajan kotipaikka on Euroopan talousalueeseen 
kuuluvassa valtiossa, jollei Finanssivalvonta hakemuksesta myönnä tästä poikkeusta.  

 
9 § 

Rekisteriin merkittävät tiedot ja muutoksista ilmoittaminen 

Rekisteriin merkitään: 
1) yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa 

syntymäaika sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vas-
taava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa asunto-omaisuuteen liittyvien ku-
luttajaluottojen välitystä tai tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista har-
joitetaan; 

2) oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu 
vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa asunto-omaisuuteen liittyvien 
kuluttajaluottojen välitystä tai tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista 
harjoitetaan; 

3) niiden henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika, 
joiden luotettavuus on rekisteröinti-ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty; 

4) niiden ylimpään johtoon kuuluvien henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tä-
män puuttuessa syntymäaika, joiden luottotoimintaa koskeva asiantuntemus on rekisteröinti-
ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty; 

5) 8 §:ssä tarkoitetun vastuuvakuutuksen antaja ja vakuutusmäärä tai muun vakuuden laatu, 
antaja ja määrä; 

6) rekisteritunnus ja rekisteröinnin päivämäärä; 
7) tieto siitä, toimiiko välittäjä tietyn tai tiettyjen luotonantajien asiamiehenä tai riippumat-

tomana välittäjänä; 
8) ne ETA-valtiot, joissa välittäjä harjoittaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen 

välitystä tai tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista; 
9) välittäjälle määrätyt julkiset varoitukset sekä sellaiset kiellot, joiden tehosteeksi on asetet-

tu uhkasakko; 
10) rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta. 
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Rekisteriin merkitään myös tiedot niistä, joille on määrätty 18 §:n 1 momentissa tarkoitettu 
kielto harjoittaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä tai tällaisiin luottoi-
hin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista ilman rekisteröintiä. Tällainen tieto sekä tieto 
1 momentin 9 kohdassa mainituista sanktioista on poistettava rekisteristä viiden vuoden kulut-
tua sen vuoden päättymisestä, jona kielto tai muu sanktio on määrätty. 

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjän on viipymättä ilmoitettava Fi-
nanssivalvonnalle rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista. Lisäksi välittäjän on ilmoitetta-
va Finanssivalvonnalle siitä, että se ei ole harjoittanut asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttaja-
luottojen välitystä tai tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista edeltävän 
kuuden kuukauden aikana tai että se on lopettanut toimintansa. 

 
10 § 

Tietojen saatavilla pitäminen 

Sen estämättä, mitä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain (621/1999) 16 §:n 
3 momentissa säädetään, Finanssivalvonnan on pidettävä rekisteriin merkityt tiedot yleisesti 
saatavilla sähköisen tietoverkon avulla lukuun ottamatta henkilötunnuksia. Tieto henkilötun-
nuksesta saadaan 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. 

 
11 § 

Johdon velvoitteet 

Välittäjän tai, jos välittäjä on oikeushenkilö, sen 6 §:n 2 momentissa tarkoitetun ylimmän 
johdon on huolehdittava siitä, että toiminnassa noudatetaan hyvää luotonantotapaa ja että toi-
mintaa muutoinkin harjoitetaan lainmukaisesti.  

 
12 § 

Asiakasvarat 

Välittäjän on järjestettävä sen hallintaan luovutettujen asiakkaan varojen säilyttäminen ja 
käsittely luotettavalla tavalla. Välittäjän on erityisesti huolehdittava siitä, että  

1) asiakasvarat pidetään erillään sen omista varoista; 
2) asiakasvaroista pidetään kirjaa siten, että kunkin asiakkaan asiakasvarat ovat eriteltyinä 

muiden asiakkaiden varoista; 
3) asiakasvarat talletetaan Suomessa tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneessa talle-

tuspankissa olevalle pankkitilille.  
Asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta hänelle aiheutuneesta vahingosta myös välittäjänä 

toimivan yhteisön toimitusjohtajalta, hallituksen jäseneltä tai siihen rinnastettavan toimielimen 
jäseneltä sekä vastuunalaiselta yhtiömieheltä, jos vahinko on johtunut siitä, että tämä on tahal-
laan tai huolimattomuudesta laiminlyönyt huolehtia siitä, että asiakasvarojen säilyttäminen ja 
käsittely järjestetään 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Tämä säännös ei rajoita asiakkaan oi-
keutta saada korvausta vahingosta välittäjältä tai muulta korvausvelvolliselta. Vahingonkorva-
uksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakautumisesta kahden tai useamman korvausvelvolli-
sen kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 luvussa säädetään. 
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13 § 

Luotonvälitykseen tai neuvontapalveluihin liittyvien asiakirjojen ja tietojen 
säilyttäminen 

Ellei muualla laissa säädetä pidemmästä säilytysajasta, välittäjän on säilytettävä luotonväli-
tykseen ja neuvontapalveluihin liittyvät asiakirjat ja tiedot viiden vuoden ajan siitä, kun asia-
kassuhde on päättynyt. Palvelua koskevan erimielisyyden synnyttyä asiakirjat ja tiedot on kui-
tenkin säilytettävä siihen saakka, kunnes asia on sovittu tai ratkaistu. 

 
14 § 

Sivuliikkeen perustaminen ja palvelujen tarjoaminen ulkomailla 

Tämän lain mukaan rekisteröity välittäjä, joka aikoo aloittaa asunto-omaisuuteen liittyvien 
kuluttajaluottojen välityksen tai tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamisen 
yhdessä tai useammassa toisessa ETA-valtiossa, on ilmoitettava Finanssivalvonnalle hyvissä 
ajoin ennen toiminnan aloittamista, mitä palveluja välittäjä aikoo tarjota, missä valtiossa tai 
valtioissa niitä tarjotaan sekä tarjotaanko niitä perustamalla sivuliike.  

Finanssivalvonnan on kuukauden kuluessa ilmoituksen vastaanottamisesta toimitettava edel-
lä tarkoitetut tiedot vastaanottavien valtioiden toimivaltaisille viranomaisille. Näille viran-
omaisille on ilmoitettava myös ne luotonantajat, joiden asiamiehenä välittäjä toimii, sekä se, 
että luotonantaja vastaa asiamiehensä toiminnasta. Finanssivalvonnan on viipymättä ilmoitet-
tava välittäjälle siitä, että tiedot on toimitettu vastaanottavien valtioiden viranomaisille. 

Välittäjällä on oikeus aloittaa ilmoitettujen palvelujen tarjoaminen toisessa ETA-valtiossa 
kuukauden kuluttua siitä, kun se on 2 momentin mukaisesti vastaanottanut ilmoituksen Fi-
nanssivalvonnalta.  

 
15 § 

Ulkomaisen välittäjän toiminnan aloittaminen Suomessa 

Välittäjä, jolle sen kotivaltion toimivaltainen viranomainen on myöntänyt oikeuden välittää 
asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2014/17/EU 29 artiklan mukaisesti, saa aloittaa vastaavan toiminnan Suomessa kuukauden ku-
luttua siitä, kun välittäjä on saanut kotivaltionsa toimivaltaiselta viranomaiselta ilmoituksen 
siitä, että Finanssivalvonnalle on ilmoitettu toiminnan aloittamisesta Suomessa. 

Jos 1 momentissa tarkoitetulla välittäjällä on sivuliike Suomessa, Finanssivalvonnan on il-
moitettava välittäjälle ennen sivuliikkeen toiminnan aloittamista tai kahden kuukauden kulu-
essa 1 momentissa tarkoitetun ilmoituksen saamisesta välittäjän kotivaltion toimivaltaiselta vi-
ranomaiselta ne edellytykset, joiden mukaisesti toimintaa on harjoitettava Suomessa asioissa, 
joita koskevia säännöksiä ei ole yhdenmukaistettu. 

 
 

16 §  

Valvonta  

Tämän lain noudattamista valvoo Finanssivalvonta. 
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17 § 

Oikeus saada tietoja sakko- ja rikosrekisteristä 

Finanssivalvonnalla on oikeus saada sakon täytäntöönpanosta annetun lain (672/2002) 
46 §:ssä tarkoitetusta sakkorekisteristä tiedot, jotka ovat tarpeen 7 §:ssä tarkoitetun henkilön 
luotettavuuden selvittämiseksi. Oikeudesta saada tietoja rikosrekisteristä säädetään rikosrekis-
terilaissa (770/1993). 

 
18 § 

Pakkokeinot 

Finanssivalvonnan on kiellettävä asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitys tai 
tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoaminen, jota harjoitetaan tämän lain vas-
taisesti ilman rekisteröintiä tai ennen kuin 14 §:n 3 momentissa tarkoitettu aika on kulunut 
umpeen. Kielto voidaan, jos siihen on erityistä syytä, kohdistaa myös tällaista toimintaa har-
joittavan palveluksessa olevaan henkilöön tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa. 

Jos välittäjä olennaisesti laiminlyö noudattaa, mitä sen velvollisuudeksi tässä laissa sääde-
tään, eikä laiminlyöntiä ole korjattu Finanssivalvonnan asettamassa kohtuullisessa ajassa, Fi-
nanssivalvonta voi kieltää välittäjää jatkamasta toimintaansa kunnes laiminlyönti on korjattu.  

Finanssivalvonta voi asettaa tässä pykälässä tarkoitetun kiellon tehosteeksi uhkasakon. Edel-
lä 1 momentissa tarkoitettua kieltoa on tehostettava uhkasakolla, jollei se erityisestä syystä ole 
tarpeetonta tai Finanssivalvonta katso, että menettely tulisi saattaa arvioitavaksi 23 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti. Uhkasakosta säädetään muutoin uhkasakkolaissa (1113/1990). 

 
19 § 

Rekisteristä poistaminen 

Finanssivalvonnan on poistettava välittäjä rekisteristä, jos: 
1) välittäjä ei ole harjoittanut asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä tai 

tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista edeltävän kuuden kuukauden ai-
kana tai on lopettanut toimintansa; 

2) välittäjä on hyväksytty rekisteriin välittäjän antamien virheellisten tai harhaanjohtavien 
tietojen vuoksi; 

3) 6 §:n 1 momentin 1–3 kohdassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset eivät enää täyty; 
4) välittäjä harjoittaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä toisen välikä-

tenä; 
5) 6 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty rekisteröinnin edellytys ei enää täyty eikä välittäjä 

ole Finanssivalvonnan kehotuksessa asetetussa määräajassa ilmoittanut uusia henkilöitä, jotka 
täyttävät asetetut vaatimukset luottotoimintaa koskevasta asiantuntemuksesta;  

6) 6 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädetty rekisteröinnin edellytys ei enää täyty eikä välittäjä 
ole Finanssivalvonnan kehotuksessa asetetussa määräajassa järjestänyt 8 §:n edellytykset täyt-
tävää vastuuvakuutusta tai muuta vakuutta; 

7) välittäjän tai sen ylimmän johdon toiminnassa ilmenee vakavia tai toistuvia laiminlyönte-
jä ja välittäjälle on jo aiemmin asetettu 18 §:n 2 momentissa tarkoitettu toimintakielto. 

Finanssivalvonta voi rekisteristä poistamisen yhteydessä antaa asiakkaiden etujen turvaami-
seksi määräyksiä niistä toimenpiteistä, joihin välittäjän on ryhdyttävä toiminnan lopettamisek-
si. 

Jos Finanssivalvonta poistaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjän re-
kisteristä, Finanssivalvonnan on ilmoitettava rekisteristä poistamisesta 14 päivän kuluessa nii-
den muiden ETA-valtioiden toimivaltaisille viranomaisille, joissa välittäjä on 14 §:n 1 mo-
mentin mukaisesti ilmoittanut toimivansa.   
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20 § 

Ulkomaisen välittäjän sivuliikkeeseen kohdistettavat pakkokeinot 

Jos Finanssivalvonta toteaa, että 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu välittäjä, jolla on sivuliike 
Suomessa, ei noudata 6 §:n 1 momentin 4 kohdan tai 11 §:n säännöksiä, Finanssivalvonnan on 
vaadittava välittäjää lopettamaan säännösten vastainen menettely. 

Jos välittäjä ei toteuta vaadittuja toimenpiteitä, Finanssivalvonnan on ryhdyttävä tarpeelli-
siin, 18 §:n 2 momentissa tai 19 §:n 1 momentin 5 kohdassa säädettyihin pakkokeinoihin sen 
varmistamiseksi, että välittäjä lopettaa säännösten vastaisen menettelyn. Päätetyistä pakkokei-
noista on ilmoitettava välittäjän kotivaltion toimivaltaisille viranomaisille ja komissiolle ilman 
aiheetonta viivytystä.  

 
21 § 

Muita ulkomaisia välittäjiä koskevat pakkokeinot 

Jos Finanssivalvonnalla on todennäköisiä syitä epäillä, että ilman sivuliikettä Suomessa toi-
miva välittäjä ei noudata säännöksiä, jotka on sen kotivaltiossa annettu Euroopan parlamentin 
ja neuvoston direktiivin 2014/14/EU 7 artiklan 1 kohdan tai 9 artiklan säännösten täytäntöön 
panemiseksi, Finanssivalvonnan on ilmoitettava tiedot epäillystä rikkomuksesta välittäjän ko-
tivaltion toimivaltaiselle viranomaiselle. 

Jos välittäjän kotivaltion toimivaltainen viranomainen ei toteuta tarvittavia toimia kuukau-
den kuluessa kyseisten tietojen saamisesta tai jos kotivaltion toimivaltaisen viranomaisen to-
teuttamista toimista huolimatta välittäjä toimii edelleen tavalla, joka on selvästi suomalaisten 
kuluttajien etujen vastainen tai haittaa markkinoiden asianmukaista toimintaa Suomessa, Fi-
nanssivalvonnan on ilmoitettuaan asiasta ensin välittäjän kotivaltion toimivaltaiselle viran-
omaiselle toteutettava kaikki asianmukaiset toimet, jotka ovat tarpeen kuluttajien suojelemi-
seksi ja markkinoiden moitteettoman toiminnan varmistamiseksi. Toimista on ilmoitettava 
komissiolle ja Euroopan pankkiviranomaiselle ilman aiheetonta viivytystä. Finanssivalvonta 
voi saattaa asian myös pankkivalvontaviranomaisen käsiteltäväksi Euroopan parlamentin ja 
neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010 19 artiklan mukaisesti.  

 
22 §  

Välittäjän korvausvastuu 

Välittäjä on velvollinen korvaamaan vahingon, joka hänen lain tai toimeksiantosopimuksen 
vastaisesta menettelystään aiheutuu kuluttajalle tai muulle, jonka oikeutta toimeksianto tai 
luottosopimus koskee. Välittäjä vapautuu kuitenkin vastuusta, jos hän osoittaa toimineensa 
ammattitaitoisesti ja huolellisesti. 

Sopimusehto, joka poikkeaa 1 momentin säännöksistä kuluttajan tai korvaukseen oikeutetun 
muun luonnollisen henkilön vahingoksi, on mitätön. 

Vahingonkorvauksen sovittelusta ja korvausvastuun jakaantumisesta kahden tai useamman 
korvausvelvollisen kesken säädetään vahingonkorvauslain 2 ja 6 luvussa. 

 
23 § 

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan ilman rekisteröintiä harjoittaa asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluotto-
jen välitystä tai tällaisiin luottoihin liittyvien neuvontapalvelujen tarjoamista, on tuomittava, 
jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, asunto-omaisuuteen liittyvien ku-
luttajaluottojen välitysrikoksesta sakkoon tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.  

Sitä, joka rikkoo 18 §:n nojalla määrättyä uhkasakolla tehostettua kieltoa, ei voida tuomita 
rangaistukseen samasta teosta, jos uhkasakko on lainvoimaisella päätöksellä tuomittu makset-
tavaksi.  
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24 § 

Muutoksenhaku Finanssivalvonnan päätökseen 

Muutoksenhausta Finanssivalvonnan tekemään päätökseen säädetään laissa Finanssivalvon-
nasta (878/2008). 

 
25 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä                      kuuta 20  . 
Rekisteri-ilmoitus voidaan ottaa käsiteltäväksi ennen tämän lain voimaantuloa ja ilmoituk-

sen tekijä voidaan rekisteröidä asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä pi-
dettävään rekisteriin tämän lain tullessa voimaan. 

 
26 § 

Siirtymäsäännökset 

Se, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa tämän lain mukaan rekisteröintiä edellyttävää 
toimintaa, saa jatkaa toimintaansa Suomessa ilman rekisteröintiä 21 päivään maaliskuuta 
2017. 

Sen, joka on harjoittanut asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välitystä vähintään 
19 päivästä maaliskuuta 2014, on noudatettava 2 §:n 3 momentin ja 6 §:n 1 momentin 4 koh-
dan säännöksiä ammattitaitovaatimuksista 21 päivästä maaliskuuta 2017. 

 
————— 

 
 
 

118



 
 

 

2.  

Laki 

eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä  

Eduskunnan päätöksen mukaisesti säädetään: 
 

1 § 

Soveltamisala 

Tämä laki koskee elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät kuluttajansuojalain (38/1978) 7 tai 
7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttajaluottoja. Laki koskee myös elinkeinonharjoittajia, 
jotka välittävät luottoja kuluttajille, jos luotonantajana on muu kuin elinkeinonharjoittaja (ver-
taislaina). 

Tämä laki ei koske: 
1) elinkeinonharjoittajia, joita Finanssivalvonta valvoo Finanssivalvonnasta annetun lain 

(878/2008) 4 §:n nojalla; 
2) elinkeinonharjoittajia, jotka myöntävät kuluttajaluottoja vain myymiensä kulutushyödyk-

keiden oston rahoittamiseksi; 
3) valtiota, kuntaa eikä muuta julkisyhteisöä; 
4) toiseen Euroopan talousalueeseen kuuluvaan valtioon sijoittautuneita elinkeinonharjoitta-

jia, jotka tarjoavat kuluttajaluottoja tai välittävät vertaislainoja Suomessa tilapäisesti. 
 

2 § 

Oikeus myöntää kuluttajaluottoja ja välittää vertaislainoja 

Muu kuin 1 §:n 2 momentissa tarkoitettu elinkeinonharjoittaja saa myöntää kuluttajaluottoja 
vain, jos se on rekisteröity tämän lain mukaisesti luotonantajaksi. Tällainen elinkeinonharjoit-
taja saa välittää vertaislainoja vain, jos se on rekisteröity tämän lain mukaisesti vertaislainojen 
välittäjäksi tai luotonantajaksi. 

 
3 § 

Luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteri ja rekisteri-ilmoitus 

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää rekisteriä luotonantajista ja vertaislainojen välittäjis-
tä (luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteri). 

Sen, joka aikoo tarjota kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja, on tehtävä ilmoitus alue-
hallintovirastolle rekisteriin merkitsemistä varten. Rekisteri-ilmoitukseen on sisällytettävä: 

1) 7 §:n 1 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut tiedot; 
2) tieto siitä, hakeeko ilmoituksen tekijä rekisteröintiä luotonantajaksi vai vertaislainojen vä-

littäjäksi ja, jos kyse on luotonantajaksi rekisteröitymisestä, aikooko tämä myöntää myös ku-
luttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttaja-
luottoja tai välittää vertaislainoja; 

3) selvitys 5 §:n 2 momentissa tarkoitetuista henkilöistä, joiden luotettavuus tulee arvioita-
vaksi, jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö; 

4) selvitys ilmoituksen tekijän, tai jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, 6 §:ssä tarkoitet-
tujen henkilöiden koulutuksesta ja työkokemuksesta; 

5) selvitys siitä, miten ilmoituksen tekijä aikoo huolehtia henkilötietojen suojaamisesta; 
6) selvitys siitä, miten ilmoituksen tekijä aikoo huolehtia asiakasvarojen säilyttämisestä ja 

käsittelemisestä.  
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Ilmoituksen tekijän on aluehallintoviraston pyynnöstä toimitettava muitakin tietoja, jotka 
ovat tarpeen rekisteröinnin edellytysten täyttymisen arvioimiseksi. 

 
4 § 

Rekisteröinnin edellytykset 

Aluehallintoviraston on rekisteröitävä ilmoituksen tekijä luotonantajaksi tai vertaislainojen 
välittäjäksi, jos: 

1) ilmoituksen tekijällä on oikeus harjoittaa elinkeinoa Suomessa; 
2) ilmoituksen tekijä ei ole konkurssissa ja, jos hän on luonnollinen henkilö, on täysi-ikäinen 

eikä hänen toimintakelpoisuuttaan ole rajoitettu; 
3) ilmoituksen tekijä on luotettava; 
4) ilmoituksen tekijällä on sellainen luottotoiminnan tuntemus kuin harjoitetun luottotoi-

minnan tai vertaislainojen välityksen luonteeseen ja laajuuteen katsoen on tarpeen; 
5) ilmoituksen tekijä kykenee huolehtimaan henkilötietojen asianmukaisesta suojaamisesta;  
6) ilmoituksen tekijä kykenee säilyttämään ja käsittelemään asiakasvaroja 10 §:ssä edellyte-

tyllä tavalla. 
Aluehallintovirasto voi evätä rekisteröinnin, jos olosuhteet huomioon ottaen on ilmeistä, että 

ilmoituksen tekijä aikoo harjoittaa kuluttajaluottojen tarjoamista tai vertaislainojen välitystä 
toisen välikätenä. 

 
5 § 

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 ri-
koksesta, jonka voidaan katsoa osoittavan hänen olevan ilmeisen sopimaton harjoittamaan ku-
luttajaluottojen tarjoamista tai vertaislainojen välitystä, omistamaan mainitunlaista toimintaa 
harjoittavaa yhteisöä tai toimimaan sen hallituksen jäsenenä tai varajäsenenä, toimitusjohtaja-
na tai toimitusjohtajan sijaisena taikka muussa ylimmässä johdossa, taikka jos hän on muutoin 
aikaisemmalla toiminnallaan osoittanut olevansa ilmeisen sopimaton toimimaan mainitunlai-
sessa tehtävässä.  

Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, vaatimus luotettavuudesta koskee toimitusjohtajaa 
ja hänen sijaistaan, hallituksen jäsentä ja varajäsentä, hallintoneuvoston ja siihen rinnastetta-
van toimielimen jäsentä ja varajäsentä, vastuunalaista yhtiömiestä sekä muuta ylimpään joh-
toon kuuluvaa samoin kuin sitä, jolla on suoraan tai välillisesti vähintään kymmenesosa osa-
keyhtiön osakkeista tai osakkeiden tuottamasta äänivallasta taikka vastaava omistus- tai mää-
räämisvalta muussa yhteisössä. 

 
6 § 

Luottotoiminnan tuntemus 

Jos ilmoituksen tekijä on oikeushenkilö, 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty vaatimus 
luottotoiminnan tuntemuksesta koskee ylintä johtoa. Jos ilmoituksen tekijä harjoittaa myös 
muuta liiketoimintaa kuin kuluttajaluottojen tarjoamista tai vertaislainojen välitystä, vaatimus 
koskee niitä henkilöitä, jotka tosiasiallisesti vastaavat luottotoiminnasta tai vertaislainojen vä-
lityksestä. 
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7 § 

Rekisteriin merkittävät tiedot ja muutoksista ilmoittaminen 

Luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteriin merkitään: 
1) yksityisen elinkeinonharjoittajan täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa 

syntymäaika sekä toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu vas-
taava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa luottotoimintaa tai vertaislainojen 
välitystä harjoitetaan; 

2) oikeushenkilön toiminimi, mahdollinen aputoiminimi, yritys- ja yhteisötunnus tai muu 
vastaava tunniste ja niiden toimipaikkojen käyntiosoite, joissa luottotoimintaa tai vertaislaino-
jen välitystä harjoitetaan; 

3) se, onko elinkeinonharjoittaja luotonantaja vai vertaislainojen välittäjä ja, jos kyse on luo-
tonantajasta, tieto siitä, jos tämä myöntää myös kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan 
kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai välittää vertaislainoja; 

4) niiden henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika, 
joiden luotettavuus on rekisteröinti-ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty; 

5) niiden henkilöiden täydellinen nimi ja henkilötunnus tai tämän puuttuessa syntymäaika, 
joiden luottotoiminnan tuntemus on rekisteröinti-ilmoitusta käsiteltäessä selvitetty; 

6) rekisteritunnus ja rekisteröinnin päivämäärä; 
7) luotonantajalle tai vertaislainojen välittäjälle 15 §:n 2 momentin nojalla määrätyt varoi-

tukset sekä sellaiset kehotukset ja kiellot, joiden tehosteeksi on asetettu uhkasakko; 
8) rekisteristä poistamisen syy ja ajankohta. 
Rekisteriin merkitään myös tiedot niistä, joille on määrätty 15 §:n 1 momentissa tarkoitettu 

kielto harjoittaa kuluttajaluottojen tarjontaa tai vertaislainojen välitystä ilman rekisteröintiä. 
Tällainen tieto sekä tieto 1 momentin 7 kohdassa mainituista sanktioista on poistettava rekiste-
ristä viiden vuoden kuluttua sen vuoden päättymisestä, jona kielto tai muu sanktio on määrät-
ty. 

Luotonantajan ja vertaislainojen välittäjän on viipymättä ilmoitettava aluehallintovirastolle 
rekisteriin merkittyjen tietojen muutoksista. Lisäksi luotonantajan ja vertaislainojen välittäjän 
on ilmoitettava aluehallintovirastolle toimintansa lopettamisesta. 

 
8 § 

Tietojen luovuttaminen 

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

 
9 § 

Luotonantajan ja vertaislainojen välittäjän johdon velvoitteet 

Luotonantajan ja vertaislainojen välittäjän tai, jos luotonantaja tai vertaislainojen välittäjä on 
oikeushenkilö, sen ylimmän johdon on huolehdittava siitä, että toiminnassa noudatetaan hyvää 
luotonantotapaa ja että toimintaa muutoinkin harjoitetaan lainmukaisesti. Näiden on lisäksi 
huolehdittava siitä, että toimintaan osallistuvilla henkilöillä on tehtävässä tarvittava riittävä 
luottotoiminnan tuntemus.  
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Jos luotonantaja myöntää kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttaja-
luottoja, luotonantajan henkilöstön ja muiden luotonantajan lukuun toimivien henkilöiden, 
jotka osallistuvat luottojen myöntämiseen, on täytettävä Euroopan parlamentin ja neuvoston 
direktiivin 2014/17/EU III liitteessä säädetyt vaatimukset siten kuin niistä tarkemmin sääde-
tään valtioneuvoston asetuksella. Samat vaatimukset koskevat henkilöitä, joiden välittömän 
johdon ja valvonnan alaisina edellä mainitut henkilöt toimivat.  

 
10 § 

Asiakasvarat 

Luotonantajan ja vertaislainojen välittäjän on järjestettävä sen hallintaan luovutettujen asi-
akkaiden varojen säilyttäminen ja käsittely luotettavalla tavalla. Tällaisen toimijan on erityi-
sesti huolehdittava siitä, että  

1) asiakasvarat pidetään erillään sen omista varoista; 
2) asiakasvaroista pidetään kirjaa siten, että kunkin asiakkaan asiakasvarat ovat eriteltyinä 

muiden asiakkaiden varoista; 
3) asiakasvarat talletetaan Suomessa tai muussa ETA-valtiossa toimiluvan saaneessa talle-

tuspankissa olevalle pankkitilille. 
Luotonantajan ja vertaislainojen välittäjän asiakkaalla on oikeus vaatia korvausta hänelle ai-

heutuneesta vahingosta myös luotonantajana tai vertaislainojen välittäjänä toimivan yhteisön 
toimitusjohtajalta, hallituksen jäseneltä tai siihen rinnastettavan toimielimen jäseneltä ja vas-
tuunalaiselta yhtiömieheltä, jos vahinko on johtunut siitä, että tämä on tahallaan tai huolimat-
tomuudesta laiminlyönyt huolehtia siitä, että asiakasvarojen säilyttäminen ja käsittely järjeste-
tään 1 momentissa tarkoitetulla tavalla. Tämä säännös ei rajoita asiakkaan oikeutta saada kor-
vausta vahingosta luotonantajalta, vertaislainojen välittäjältä tai muulta korvausvelvolliselta. 
Vahingonkorvauksen sovittelusta sekä korvausvastuun jakautumisesta kahden tai useamman 
korvausvelvollisen kesken on voimassa, mitä vahingonkorvauslain (412/1974) 2 ja 6 luvussa 
säädetään. 

 
11 § 

Luotonantoon ja vertaislainojen välitykseen liittyvien asiakirjojen ja tietojen säilyttäminen 

Ellei muualla laissa säädetä pidemmästä säilytysajasta, luotonantajan ja vertaislainojen välit-
täjän on säilytettävä luotonantoon ja vertaislainojen välitykseen liittyvät asiakirjat ja tiedot 
viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi. Luottoa 
tai vertaislainojen välitystä koskevan erimielisyyden synnyttyä asiakirjat ja tiedot on kuitenkin 
säilytettävä siihen saakka, kunnes asia on sovittu tai ratkaistu.  

 
12 § 

Valvonta 

Tämän lain noudattamista valvoo Etelä-Suomen aluehallintovirasto. 
 

13 § 

Valvontaviranomaisen tiedonsaantioikeus 

Luotonantajan ja vertaislainojen välittäjän on salassapitosäännösten estämättä pyynnöstä an-
nettava aluehallintovirastolle valvontaa varten tarvittavat asiakirjat ja tiedot. 

Lisäksi aluehallintovirastolla on salassapitosäännösten estämättä oikeus saada yksilöityä 
valvontatointa varten asiakirjoja ja tietoja myös muulta yksityiseltä yhteisöltä tai henkilöltä 
kuin luotonantajalta. Asiakirjojen ja tietojen tulee olla valvonnan kannalta välttämättömiä sen 
selvittämiseksi, kuuluuko luottojen tarjoaminen tai luottojen välittäminen tämän lain sovelta-
misalaan taikka kuka luottoja tosiasiallisesti tarjoaa tai niitä välittää. 
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Aluehallintovirastolla ei ole kuitenkaan oikeutta saada asianajajista annetussa laissa 
(496/1958) tarkoitetulta asianajalta tai hänen apulaiseltaan asianajajan asiakasta koskevia 
asiakirjoja ja tietoja eikä muultakaan henkilöltä oikeudenkäyntiasiamies- tai oikeudenkäyn-
tiavustajatehtävien hoitamisen yhteydessä saatuja asiakirjoja ja tietoja. Oikeudenkäyn-
tiasiamies- ja oikeudenkäyntiavustajatehtäviksi luetaan varsinaisten oikeudenkäyntiin liittyvi-
en tehtävien lisäksi oikeudellinen neuvonta, joka koskee asiakkaan oikeudellista asemaa esi-
tutkinnassa rikoksen johdosta tai asian muussa oikeudenkäyntiä edeltävässä käsittelyvaiheessa 
taikka oikeudenkäynnin käynnistämistä tai sen välttämistä. 

 
14 § 

Oikeus saada tietoja sakko- ja rikosrekisteristä 

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 rikosrekisterilaissa (770/1993). 

 
15 § 

Pakkokeinot 

Aluehallintoviraston on kiellettävä kuluttajaluottojen tarjoaminen ja vertaislainojen välitys, 
jota harjoitetaan tämän lain vastaisesti ilman rekisteröintiä. Kielto voidaan, jos siihen on eri-
tyistä syytä, kohdistaa myös tällaista toimintaa harjoittavan palveluksessa olevaan henkilöön 
tai muuhun, joka toimii hänen lukuunsa. 

Jos luotonantaja tai vertaislainojen välittäjä laiminlyö 7 §:n 3 momentissa, 10 §:n 1 momen-
tissa tai 13 §:n 1 momentissa säädetyn velvollisuuden, aluehallintovirasto voi kehottaa luo-
tonantajaa tai vertaislainojen välittäjää täyttämään velvollisuuden määräajassa. Jos luotonanta-
ja tai vertaislainojen välittäjä laiminlyö 9 tai 11 §:ssä säädetyn velvollisuuden, aluehallintovi-
rasto voi antaa luotonantajalle tai vertaislainojen välittäjälle varoituksen. Jos laiminlyönnit 
ovat vakavia tai jos ne annetusta kehotuksesta tai varoituksesta huolimatta toistuvat, aluehal-
lintovirasto voi kieltää osaksi tai kokonaan luotonantajan tai vertaislainojen välittäjän toimin-
nan määräajaksi, kuitenkin enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Jos 13 §:n 2 momentissa tarkoitettu taho laiminlyö mainitussa momentissa säädetyn velvol-
lisuuden, aluehallintovirasto voi kehottaa tätä täyttämään velvollisuuden määräajassa. 

Aluehallintovirasto voi asettaa tässä pykälässä tarkoitetun kiellon tai kehotuksen tehosteeksi 
uhkasakon. Edellä 1 momentissa tarkoitettua kieltoa on tehostettava uhkasakolla, ellei se eri-
tyisestä syystä ole tarpeetonta tai aluehallintovirasto katso, että menettely tulisi saattaa arvioi-
tavaksi 17 §:n 1 tai 2 momentin mukaisesti. Uhkasakosta säädetään muutoin uhkasakkolaissa 
(1113/1990). 

 
16 § 

Rekisteristä poistaminen 

Aluehallintoviraston on poistettava luotonantaja tai vertaislainojen välittäjä luotonantaja- ja 
vertaislainavälittäjärekisteristä, jos: 

1) luotonantaja tai vertaislainojen välittäjä on lopettanut toimintansa; 
2) 4 §:n 1 momentin 1―3 kohdassa säädetyt rekisteröinnin edellytykset eivät enää täyty; 
3) luotonantaja tai vertaislainojen välittäjä harjoittaa kuluttajaluottojen tarjoamista tai ver-

taislainojen välitystä toisen välikätenä; 
4) 4 §:n 1 momentin 4 kohdassa säädetty rekisteröinnin edellytys ei enää täyty eikä luo-

tonantaja tai vertaislainojen välittäjä ole aluehallintoviraston kehotuksessa asetetussa määrä-
ajassa ilmoittanut uusia henkilöitä, jotka täyttävät asetetut vaatimukset luottotoiminnan tunte-
muksesta; tai 
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5) luotonantajan tai vertaislainojen välittäjän taikka sen ylimmän johdon toiminnassa ilme-
nee vakavia tai toistuvia laiminlyöntejä ja luotonantajalle tai vertaislainojen välittäjälle on jo 
aiemmin asetettu määräaikainen toimintakielto. 

Aluehallintovirasto voi rekisteristä poistamisen yhteydessä antaa asiakkaiden etujen turvaa-
miseksi määräyksiä niistä toimenpiteistä, joihin välittäjän on ryhdyttävä toiminnan lopettami-
seksi.  

 
17 § 

Rangaistussäännökset 

Joka tahallaan ilman rekisteröintiä harjoittaa kuluttajaluottojen tarjoamista, on tuomittava, 
jollei teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, luotonantajarikoksesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi. 

Joka tahallaan ilman rekisteröintiä harjoittaa vertaislainojen välitystä, on tuomittava, jollei 
teosta muualla laissa säädetä ankarampaa rangaistusta, vertaislainavälittäjärikoksesta sakkoon 
tai vankeuteen enintään kuudeksi kuukaudeksi.  

Sitä, joka rikkoo 15 §:n nojalla määrättyä uhkasakolla tehostettua kieltoa, ei voida tuomita 
rangaistukseen samasta teosta, jos uhkasakko on lainvoimaisella päätöksellä tuomittu makset-
tavaksi. 

 
18 § 

Muutoksenhaku aluehallintoviraston päätökseen 

Aluehallintoviraston 15 ja 16 §:n nojalla tekemään päätökseen saa hakea muutosta valitta-
malla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa (586/1996) säädetään. 

Muuhun aluehallintoviraston päätökseen saa vaatia oikaisua siten kuin hallintolaissa 
(434/2003) säädetään. Oikaisuvaatimukseen annettuun päätökseen saa hakea muutosta valit-
tamalla hallinto-oikeuteen siten kuin hallintolainkäyttölaissa säädetään. 

Hallinto-oikeuden päätökseen 11 §:ssä tarkoitettuja kieltoja sekä 12 §:ssä tarkoitettua rekis-
teristä poistamista koskevassa asiassa saa hakea muutosta valittamalla siten kuin hallintolain-
käyttölaissa säädetään. Hallinto-oikeuden muuhun päätökseen saa hakea muutosta valittamalla 
vain, jos korkein hallinto-oikeus myöntää valitusluvan. 

Tässä laissa tarkoitettua päätöstä rekisteristä poistamisesta ja määräaikaisesta toimintakiel-
losta on muutoksenhausta huolimatta noudatettava, jollei valitusviranomainen toisin määrää. 

 
19 § 

Voimaantulo 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä                   kuuta 20  . Tällä lailla kumotaan eräiden luo-
tonantajien rekisteröinnistä annettu laki (747/2010). 

Rekisteri-ilmoitus voidaan ottaa käsiteltäväksi ennen tämän lain voimaantuloa ja ilmoituk-
sen tekijä voidaan rekisteröidä luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisteriin tämän lain tul-
lessa voimaan. 

 
20 § 

Siirtymäsäännökset 

Sellaista luotonantajaa koskevat tiedot, joka tämän lain voimaan tullessa on merkittynä eräi-
den luotonantajien rekisteröinnistä annetun lain mukaiseen luotonantajarekisteriin, siirretään 
tämän lain mukaiseen rekisteriin. Jos luotonantaja myöntää kuluttajansuojalain 7 a luvun so-
veltamisalaan kuuluvia asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai harjoittaa vertaislai-
nojen välitystä, tulee sen ilmoittaa tästä aluehallintovirastolle kuuden kuukauden kuluessa lain 

124



 
 

 

voimaantulosta. Vertaislainojen välitystä harjoittavan luotonantajan on lisäksi samassa ajassa 
toimitettava aluehallintovirastolle 3 §:n 1 momentin 6 kohdassa tarkoitettu selvitys.     

Se, joka tämän lain voimaan tullessa harjoittaa sellaista vertaislainojen välitystä, joka edel-
lyttää tämän lain mukaan rekisteröintiä, saa jatkaa toimintaansa, kunnes päätös rekisteriin 
merkitsemisestä on tehty, jos 3 §:n 2 momentissa tarkoitettu rekisteri-ilmoitus tehdään kuuden 
kuukauden kuluessa lain voimaantulosta. 

Sen, joka on myöntänyt asunto-omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja vähintään 19 päivästä 
maaliskuuta 2014, on noudatettava 9 §:n 2 momentin säännöksiä luottotoiminnan tuntemuk-
sesta 21 päivästä maaliskuuta 2017.    

 
————— 
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3.  

 

Laki 

kuluttajansuojalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 6 §:n 2 momentin 1 kohta, 7 §:n 4 kohta, 

22 §:n 1 momentin 1 kohta ja 29 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 746/2010, 
muutetaan 6 a luvun 12 §:n 2 momentti, 7 luvun 1 §, 3 §:n 2 momentti, 5 §, 8 §:n 2 moment-

ti, 9 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentin 4 kohta, 23 §:n 1 momentti ja 
24 §, sellaisina kuin ne ovat, 6 a luvun 12 §:n 2 momentti, 7 luvun 1 §, 3 §:n 2 momentti, 5 §, 
8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentti ja 24§ laissa 
746/2010 sekä 13 §:n 2 momentin 4 kohta laissa 207/2013, sekä 

lisätään 6 a lukuun uusi 11 a §, 7 luvun 13 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 207/2013, uusi 
4 momentti, 7 lukuun uusi 13 a ja 16 a § sekä lakiin uusi 7 a luku seuraavasti:  

 
6 a luku 

Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden etämyynti 

11 a § 

Asuntoluotot  

Luotonantajan katsotaan täyttäneen 5—9 §:ssä säädetyt tiedonantovelvoitteet 11 §:ssä edel-
lytetyllä tavalla, jos luotonantaja on toimittanut kuluttajalle ennen sopimuksen tekemistä tar-
jottua asuntoluottoa koskevan ”Eurooppalainen standardoitu tietosivu” -lomakkeen (ESIS-
lomake).  

 
12 §  

Peruuttamisoikeus 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — —-- 
Mitä 1 momentissa ja 14—16 §:ssä säädetään sopimuksen peruuttamisesta, ei sovelleta ku-

luttajaluottoihin eikä vakuutuksiin. Kuluttajaluottoihin ei sovelleta myöskään, mitä 13 §:n 
1 momentissa säädetään. Kuluttajan oikeudesta peruuttaa kuluttajaluottosopimus ja maksaa 
kuluttajaluotto ennenaikaisesti säädetään 7 ja 7 a luvussa. Vakuutuksenottajan oikeudesta pe-
ruuttaa ja irtisanoa vakuutussopimus säädetään vakuutussopimuslaissa (543/1994). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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7 luku 

Kuluttajaluotot 

Yleiset säännökset 

1 §  

Soveltamisala 

Tässä luvussa säädetään kuluttajaluotoista. Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka elin-
keinonharjoittaja (luotonantaja) sopimuksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää kuluttajalle 
lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. 

Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa kuluttajaluottoon rinnastetaan vuokra- tai muu sel-
lainen 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. 

Lukuun ottamatta 16 a §:ää luvun säännöksiä sovellettaessa kuluttajaluottoon rinnastetaan 
myös luotto, jonka muu kuin 1 momentissa tarkoitettu luotonantaja myöntää tai lupaa myöntää 
kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä, jos 
luoton kuluttajalle välittää elinkeinonharjoittaja luoton myöntäjän asiamiehenä. Luoton kulut-
tajalle välittävän elinkeinonharjoittajan on tällöin huolehdittava siitä, että säännöksiä noudate-
taan luottosuhteessa.  

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

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta: 
1) kuluttajaluottoon, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja; 
2) sellaiseen sopimukseen perustuvaan luottoon, jonka mukaan kuluttajalla on oikeus mak-

saa jatkuvasti toimitettavan hyödykkeen hinta maksuerissä sopimuksen voimassaoloaikana; 
3) panttilainauslaitoksen myöntämään luottoon; 
4) sosiaalisesta luototuksesta annetun lain (1133/2002) nojalla myönnettävään luottoon; 
5) 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvaan asuntoluottoon tai asuntovakuudelliseen kuluttaja-

luottoon, ellei mainitussa luvussa toisin säädetä. 
 

3 §  

Säännösten soveltamisen rajoitukset eräissä muissa tapauksissa 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Tämän luvun 15 ja 16 §:ää ei sovelleta hyödykesidonnaiseen kertaluottoon.  

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

5 § 

Pakottavuus 

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön. 
Mitätön on myös 1 §:n 3 momentissa tarkoitetun luottosopimuksen sopimusehto, joka poikke-
aa luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi.   
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8 §  

Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tiedot 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Todellinen vuosikorko ja muut 1 momentissa mainitut tiedot on ilmoitettava mainoksessa 

selkeästi, näkyvästi ja tiivisti, ja niiden on vastattava luotonantajan tavanomaisesti tarjoamia 
luottoehtoja. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
9 §  

Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot 

Alle 100 euron hyödykesidonnaisissa kertaluotoissa ennakkotiedot voidaan lomakkeen sijas-
ta antaa myös muulla pysyvällä tavalla. Ennakkotiedoista ja lomakkeesta säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella. 

 
11 §  

Eräitä ennakkotiedonantovelvollisuutta koskevia muita säännöksiä 

Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä käyttä-
en, että "Vakiomuotoiset eurooppalaiset kuluttajaluottotiedot" -lomaketta ei voida antaa pysy-
vällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä, se on annettava kuluttajalle pysyvällä tavalla vii-
pymättä sopimuksen tekemisen jälkeen. Vastaavasti alle 100 euron hyödykesidonnaisissa ker-
taluotoissa ennakkotiedot on annettava kuluttajalle viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen 
lomakkeella tai muulla pysyvällä tavalla, jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä puhelimit-
se tai muuta sellaista etäviestintä käyttäen, että ennakkotietoja ei voida antaa pysyvällä tavalla 
ennen sopimuksen tekemistä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
13 §  

Hyvä luotonantotapa 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
Erityisesti edellytetään, että luotonantaja: 

— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
4) antaa kuluttajalle ennen luottosopimuksen tekemistä riittävät ja selkeät selvitykset sen ar-

vioimiseksi, soveltuuko luotto ja mahdollisesti tarjotut lisäpalvelut kuluttajan tarpeisiin ja hä-
nen taloudelliseen tilanteeseensa, sekä tiedon siitä, voiko kuluttaja irtisanoa lisäpalvelua kos-
kevan sopimuksen erikseen ja mitä seuraamuksia irtisanomisesta kuluttajalle aiheutuu; 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

Luotonantajien ja luotonvälittäjien henkilöstön palkitsemista koskevat järjestelmät eivät saa 
olla sellaisia, että ne estävät menettelemästä luotonannossa 1 tai 2 momentissa edellytetyllä 
tavalla.  

 
13 a §  

Kytkykaupan kielto 

Luottotarjouksen ehtona ei saa olla, että kuluttaja tekee sopimuksen toisesta rahoituspalve-
lusta tai muusta palvelusta tai rahoitusvälineestä, jonka tarjoaa luotonantaja itse tai muu elin-
keinonharjoittaja luotonantajan kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun järjestelyn perusteella 
(kytkykauppa).  
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16 a §  

Luoton myöntäminen 

Luotonantajan on määriteltävä periaatteet, joiden mukaisesti luotonantaja myöntää kuluttaja-
luottoja.  

Luotonantaja saa myöntää luoton kuluttajalle ainoastaan, jos kuluttajan luottokelpoisuuden 
arviointi osoittaa, että luottosopimuksesta johtuvat velvoitteet todennäköisesti täytetään luot-
tosopimuksessa edellytetyllä tavalla.     

 
23 §  

Kuluttajan oikeus saada pyynnöstä lyhennystaulukko 

Jos kuluttajaluottosopimus on tehty määräajaksi ja sen ehtojen mukaan velkaa lyhennetään 
erissä, luotonantajan on sopimussuhteen kuluessa annettava kuluttajalle maksutta lyhennystau-
lukko aina, kun tämä sitä pyytää.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
24 §  

Koron ja maksujen muutokset 

Kuluttajaluottosopimuksen ehdoissa voidaan sopia, että luotosta maksettava korko muuttuu 
luottosopimuksen kuluessa. Korko voi tällöin muuttua vain sopimuksessa yksilöidyn viiteko-
ron muutosten mukaisesti. Sovellettavan viitekoron on oltava julkisesti saatavilla ja perustut-
tava luotonantajan yksipuolisesta määräysvallasta riippumattomiin tekijöihin ja luotonantajan 
on säilytettävä viitekoron suuruutta koskevat tiedot viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on ko-
konaisuudessaan erääntynyt maksettavaksi. Luottosopimusta koskevan erimielisyyden synnyt-
tyä tiedot on kuitenkin säilytettävä siihen saakka, kunnes asia on sovittu tai ratkaistu. 

Koron muutokset on toteutettava tasapuolisesti ja kuluttajia syrjimättömällä tavalla ja kulut-
tajalle on ilmoitettava niistä pysyvällä tavalla. Muutoksesta ilmoitettaessa on mainittava myös 
maksuerän suuruus koron muuttumisen jälkeen ja, jos erien lukumäärä tai maksuvälit muuttu-
vat, niitä koskevat ajantasaiset tiedot.  

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava kuluttajalle ennen muutoksen voimaan-
tuloa. Jos uutta viitekorkoa koskevat tiedot julkistetaan asianmukaisesti ja ne ovat saatavilla 
myös luotonantajan toimitiloissa, tiedot voidaan kuitenkin antaa kuluttajalle sopimuksessa so-
vituin määräajoin, kuitenkin vähintään kerran vuodessa. 

Luottosopimuksen johdosta perittäviä maksuja voidaan muuttaa vain sopimuksessa yksi-
löidyin perustein. Maksun korotus ei saa olla suurempi kuin luotonantajalle aiheutunut tosiasi-
allinen lisäys kustannuksissa, joiden johdosta maksua luottosopimuksen mukaan peritään. 
Maksujen muutoksista ilmoittamiseen sovelletaan, mitä 2 ja 3 momentissa säädetään koron 
muutoksista. 

 
7 a luku  

Asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttajaluotot 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä luvussa säädetään asuntoluotoista ja asuntovakuudellisista kuluttajaluotoista.  
Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta: 
1) luottoon, josta ei peritä korkoa tai muita maksuja;  
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2) käänteiseen asuntoluottoon, joka luottosopimuksen mukaan myönnetään tai luvataan 
myöntää vastineena varoille, jotka saadaan asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien yhteisöo-
suuksien, asuinkiinteistön tai kiinteistöä koskevan käyttöoikeuden myynnistä, ja jonka ta-
kaisinmaksua luotonantajalla on oikeus vaatia vasta, kun lainanottaja täyttää luottosopimuk-
sessa määritellyn iän tai kuolee.  

 
2 §  

Pakottavuus 

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitätön. 
 

3 §  

Määritelmät 

Tässä luvussa tarkoitetaan: 
1) asuntoluotolla kuluttajaluottoa, joka myönnetään asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavien 

yhteisöosuuksien tai asuinkiinteistön hankkimiseksi tai sellaisen asuinrakennuksen hankkimi-
seksi, joka sijaitsee kiinteistöä koskevan käyttöoikeuden nojalla hallitulla alueella, tai omis-
tusoikeuden säilyttämiseksi johonkin edellä mainituista kohteista; 

2) asuntovakuudellisella kuluttajaluotolla muuhun kuin 1 kohdassa mainittuun tarkoitukseen 
myönnettävää kuluttajaluottoa, jonka vakuudeksi annetaan asuinhuoneiston hallintaan oikeut-
tavat yhteisöosuudet, asuinkiinteistö tai kiinteistöä koskeva käyttöoikeus; 

3) valuuttaluotolla asuntoluottoa tai asuntovakuudellista kuluttajaluottoa, joka myönnetään 
muussa valuutassa kuin sen EU- tai ETA-valtion valuutassa, jossa kuluttaja asuu, taikka 
muussa kuin sen valtion valuutassa, jossa kuluttaja saa tulonsa tai jossa hänellä on varoja, jois-
ta luotto on tarkoitus maksaa takaisin; 

4) neuvontapalvelulla asuntoluottoon tai asuntovakuudelliseen kuluttajaluottoon liittyvän 
henkilökohtaisen suosituksen antamista kuluttajalle;  

5) luotonvälittäjällä muuta elinkeinonharjoittajaa kuin luotonantajaa, joka esittelee tai tarjo-
aa kuluttajille 1 tai 2 kohdassa tarkoitettuja luottoja tai muutoin avustaa kuluttajia tällaisia 
luottoja koskevien sopimusten tekemisessä tai tekee luotonantajan puolesta sopimuksia näistä 
luotoista kuluttajan kanssa; 

6) tietojen antamisella pysyvällä tavalla tietojen antamista kuluttajalle henkilökohtaisesti 
kirjallisesti tai sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa ne muuttumattomina. 

Luottokustannuksilla tarkoitetaan tässä luvussa luotonantajan tiedossa olevien, luottosuhteen 
johdosta kuluttajan maksettavaksi tulevien korkojen, kulujen ja muiden maksujen yhteismää-
rää. Luottokustannuksina pidetään myös luottosopimukseen liittyvien vakuutusten ja muiden 
lisäpalveluiden kustannuksia, jos lisäpalvelua koskevan sopimuksen tekeminen on edellytyk-
senä luoton saamiseksi markkinoiduin ehdoin. Luottokustannuksiin ei lueta kuluttajan mah-
dollisen sopimusrikkomuksen johdosta maksettavaksi tulevia maksuja eikä notaarikuluja. 

Todellisella vuosikorolla tarkoitetaan tässä luvussa korkoprosenttia, joka saadaan laskemalla 
luottokustannukset vuosikorkona luoton määrälle lyhennykset huomioon ottaen. Todellisen 
vuosikoron laskemistavasta ja laskennassa käytettävistä oletuksista säädetään oikeusministeri-
ön asetuksella. 

 
Tiedonantovelvollisuudet 

4 §  

Yleinen tiedonantovelvollisuus 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään tiedonantovelvoitteista, luotonantajan ja luotonan-
tajan asiamiehenä toimivan luotonvälittäjän on pidettävä yleisesti saatavilla paperilla tai säh-
köisesti selkeät ja kattavat yleistiedot tarjoamistaan luotoista.  Tiedoissa on mainittava ainakin 
seuraavat seikat: 

130



 
 

 

1) luotonantajan tai luotonvälittäjän nimi ja käyntiosoite; 
2) tarkoitus, johon kuluttaja voi luottoa käyttää; 
3) luotonantajan hyväksymät vakuusmuodot ja maininta siitä, jos luotonantaja hyväksyy ul-

komailla sijaitsevan omaisuuden luoton vakuudeksi; 
4) luottosopimusten kesto; 
5) tarjolla olevat lainakorkotyypit ja lyhyt kuvaus niiden ominaisuuksista ja merkityksestä 

kuluttajalle; 
6) valuuttaluoton merkitys kuluttajalle ja maininta ulkomaan valuutoista, joiden määräisinä 

luottoja myönnetään; 
7) edustava esimerkki luoton määrästä tai luottorajasta, luotosta kuluttajalle aiheutuvista 

luottokustannuksista, kuluttajan maksettavaksi tulevan luoton ja luottokustannusten yhteis-
määrästä ja luoton todellisesta vuosikorosta; 

8) luottosopimuksen yhteydessä kuluttajan maksettavasi tulevat mahdolliset lisäkustannuk-
set, jotka eivät sisälly luottokustannuksiin; 

9) mahdolliset lisäpalvelut, jotka kuluttajan on ostettava saadakseen luoton markkinoiduin 
ehdoin, ja maininta siitä, että lisäpalvelut voi ostaa muulta palveluntarjoajalta kuin luotonanta-
jalta itseltään;  

10) luoton takaisinmaksua koskevat vaihtoehdot, mukaan lukien maksuerien määrä, suuruus 
ja maksuvälit, sekä tarvittaessa maininta siitä, että luottosopimuksen ehtojen noudattaminen ei 
takaa luottosopimuksen mukaisen luoton ja luottokustannusten yhteismäärän takaisinmaksua; 

11) ennenaikaiseen takaisinmaksuun liittyvät mahdolliset ehdot; 
12) onko omaisuuden arviointi tarpeen, ja tapauksen mukaan maininta siitä, kuka vastaa ar-

vioinnin suorittamisen järjestämisestä ja koituuko arvioinnista kustannuksia kuluttajalle; 
13) varoitus seurauksista, jotka aiheutuvat luottosopimukseen liittyvien velvoitteiden laimin-

lyönnistä. 
 

5 §  

Asuntoluoton mainonnassa annettavat tiedot 

Asuntoluoton mainonnassa on ilmoitettava luoton todellinen vuosikorko, jos mainonnasta 
ilmenee luoton korko tai muu luotosta perittäviä kustannuksia kuvaava luku taikka muu luot-
tosopimuksen ehtoja koskeva tieto. Lisäksi mainonnasta on tällöin käytävä ilmi seuraavat tie-
dot: 

1) luotonantajan tai mahdollisen luotonvälittäjän nimi;  
2) tarvittaessa maininta siitä, että luottosopimuksen täyttämisen vakuudeksi on annettava 

asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat yhteisöosuudet, asuinkiinteistö tai kiinteistöä koskeva 
käyttöoikeus; 

3) luoton korko ja muut luottokustannukset; 
4) luoton määrä tai luottoraja; 
5) luottosopimuksen kesto; 
6) maksuerien summa ja määrä; 
7) luoton ja luottokustannusten yhteismäärä; 
8) tarvittaessa varoitus siitä, että valuuttakurssien muutokset voivat vaikuttaa kuluttajan 

maksettavaksi tulevien summien määrään. 
Luoton todellinen vuosikorko ja muut 1 momentissa tarkoitetut tiedot on annettava selkeästi, 

tiiviisti ja näkyvästi edustavan esimerkin avulla, jonka määräytymisen perusteista Finanssival-
vonnan on annettava tarkempia määräyksiä. Todellinen vuosikorko on ilmoitettava mainok-
sessa vähintään yhtä näkyvästi kuin muut luoton kustannuksia kuvaavat luvut.  

Jos luoton saamisen edellytyksenä mainostetuin ehdoin on, että kuluttaja tekee vakuutusta 
tai muuta lisäpalvelua koskevan sopimuksen, eikä tällaisesta lisäpalvelusta aiheutuvia kustan-
nuksia voida ennakolta määrittää, mainonnassa on ilmoitettava tällaisesta edellytyksestä yh-
dessä luoton todellisen vuosikoron kanssa. 

 
 

131



 
 

 

6 § 

Ennen asuntoluottosopimuksen tekemistä annettavat tiedot 

Sen lisäksi, mitä muualla laissa säädetään tiedonantovelvoitteista, luotonantajan ja luotonvä-
littäjän on ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun kuluttaja on antanut tietoja luottoon 
liittyvistä odotuksistaan ja tarpeistaan sekä taloudellisista olosuhteistaan, ja hyvissä ajoin en-
nen asuntoluottosopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle pysyvällä tavalla ESIS-lomaketta 
käyttäen tiedot seuraavista seikoista: 

1) luotonantaja; 
2) luotonvälittäjä; 
2) tarjottava luotto, luottokustannukset ja luoton takaisinmaksu; 
3) tarjoaako luotonantaja tai luotonvälittäjä neuvontapalveluja; 
4) sopimusrikkomuksen seuraamukset; 
5) kuluttajalle lain nojalla kuuluvat oikeudet. 
Ennakkotiedoista ja lomakkeesta säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 
 

7 § 

Asuntoluoton tarjoaminen puhelimitse 

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 
puhelinmyynnissä tiedot tarjottavasta asuntoluotosta, luottokustannuksista ja luoton takaisin-
maksusta. Annettavista tiedoista säädetään tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 
8 §  

Tietojen maksuttomuus 

Kuluttajalta ei saa periä maksua tässä luvussa tarkoitettujen tietojen antamisesta.  
 

9 §  

Asuntovakuudellisia kuluttajaluottoja koskevat tiedonantovelvoitteet 

Asuntovakuudellisen kuluttajaluoton mainontaan sovelletaan kuluttajansuojalain 7 luvun 
8 §:n säännöksiä ja tiedonantovelvollisuuteen ennen luottosopimuksen tekemistä 7 luvun 9—
12 §:n säännöksiä. Antaessaan kuluttajalle 7 luvun 9 ja 10 §:ssä tarkoitettuja tietoja luotonan-
tajan ja luotonvälittäjän on samalla ilmoitettava, tarjoaako luotonantaja tai luotonvälittäjä neu-
vontapalveluja.   

 
Luotonantajan velvollisuus menetellä vastuullisesti luottoa myönnettäessä 

10 §  

Kuluttajien luottokelpoisuuden arvioinnissa käytettävät menettelytavat ja tiedot 

Luotonantajan on määriteltävä tiedot, joiden perusteella kuluttajien luottokelpoisuus arvioi-
daan, sekä luottokelpoisuuden arvioinnissa käytettävät menettelytavat.  

Luotonantajan on varmistettava laatiessaan ja soveltaessaan palkitsemista koskevia linjauk-
sia kuluttajien luottokelpoisuuden arvioinnista vastaavalle henkilöstölle, että linjaukset ehkäi-
sevät eturistiriitojen syntymistä ja että ne myös muutoin noudattavat Euroopan parlamentin ja 
neuvoston direktiivin 2014/17/EU 7 artiklan 3 kohdassa säädettyjä periaatteita. Linjauksia 
laadittaessa ja sovellettaessa huomioon otettavista seikoista säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 
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11 § 

Velvollisuus arvioida kuluttajan luottokelpoisuus 

Luotonantajan on ennen luottosopimuksen tekemistä arvioitava huolellisesti kuluttajan luot-
tokelpoisuus. Arviointi on tehtävä kuluttajan tuloja ja menoja sekä muita taloudellisia olosuh-
teita koskevien riittävien tietojen perusteella, joiden paikkansapitävyys on asianmukaisesti 
varmistettu.  

Jos osapuolet sopivat myöhemmin luoton määrän tai luottorajan korottamisesta, luotonanta-
jan on varmistettava kuluttajaa koskevien tietojen ajantasaisuus ja, jos luoton määrää tai luot-
torajaa merkittävästi korotetaan, arvioitava kuluttajan luottokelpoisuus uudelleen ennen koro-
tuksesta sopimista. 

Luotonantajan on dokumentoitava tiedot kuluttajan luottokelpoisuuden arvioinnista tehdyis-
tä toimista ja säilytettävä ne viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erään-
tynyt maksettavaksi. Luottosopimusta koskevan erimielisyyden synnyttyä luottokelpoisuuden 
arviointia koskevat tiedot on kuitenkin säilytettävä siihen saakka, kunnes asia on sovittu tai 
ratkaistu. 

 
12 § 

Tietojen pyytäminen kuluttajalta 

Luotonantajan on ilmoitettava kuluttajalle, mitä tietoja tämän on toimitettava luotonantajalle 
luottokelpoisuuden arviointia varten, sekä määräaika, jonka kuluessa tiedot on toimitettava. 
Kuluttajalle on mainittava siitä, että tietojen toimittamatta jättäminen voi johtaa siihen, että 
luottoa ei myönnetä.  

Jos kuluttaja on toimittanut 1 momentissa tarkoitetut luottokelpoisuuden arviointia varten 
tarvittavat tiedot luotonvälittäjälle, tämän on toimitettava tiedot asianmukaisesti luotonantajal-
le.  

 
13 §  

Vakuusmuodot ja vakuudeksi hyväksyttävän omaisuuden arviointi 

Luotonantajan on määriteltävä vakuusmuodot, jotka se hyväksyy luottosopimuksen vakuu-
deksi.  

Luotonantajan on varmistettava, että luottosopimuksen vakuudeksi annettavan 3 §:n 1 mo-
mentin 2 kohdassa tarkoitetun omaisuuden arvioitsija on riittävän riippumaton luotonantopro-
sessista ja että hänellä on tehtävään tarvittava riittävä ammattitaito.  Arvioinnissa on käytettä-
vä luotettavia, luotonantajan etukäteen määrittelemiä arviointistandardeja.  

Tehty arvio on säilytettävä viiden vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuudessaan erään-
tynyt maksettavaksi. Luottosopimusta koskevan erimielisyyden synnyttyä arvio on kuitenkin 
säilytettävä siihen saakka, kunnes asia on sovittu tai ratkaistu. 

 
Luottosopimuksen tekeminen 

14 § 

Luottotarjous 

Luotonantajan luottoa koskeva tarjous on tehtävä pysyvällä tavalla. Tarjouksessa on oltava 
kaikki luottosopimusta koskevat ehdot. 

Tarjouksen mukana on annettava ESIS–lomake, jos kuluttaja ei ole sitä aikaisemmin saanut 
tai jos tarjous poikkeaa sisällöltään lomakkeella aikaisemmin annetuista tiedoista.  
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15 §  

Luottosopimus 

Luottosopimus on tehtävä kirjallisesti ja kuluttajalle on annettava kappale sopimusta. Sopi-
mus voidaan tehdä myös sähköisesti siten, että kuluttaja voi tallentaa ja toisintaa sopimuksen 
muuttumattomana. 

Luottosopimuksessa on mainittava: 
1) tiedot luottosopimuksen osapuolista; 
2) tiedot 6 §:ssä tarkoitetuista seikoista tai, jos kyse on asuntovakuudellisesta kuluttaja-

luotosta, 7 luvun 9 §: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 valtioneuvoston asetuksella. Ku-

luttajalta ei saa luottosuhteen perusteella periä korkoa tai maksuja, josta ei ole sovittu 1 mo-
mentissa tarkoitetussa sopimuksessa. 

 
16 §  

Luottohakemuksen hylkääminen 

Jos luottohakemus hylätään, luottoa hakeneelle kuluttajalle on ilmoitettava viipymättä hyl-
käämisestä. Luottotietolaissa (527/2007) säädetään lisäksi tiedoista, jotka on annettava, jos 
hylkääminen perustuu luottotietorekisteristä saatuihin henkilöluottotietoihin. 

 
Luottosopimuksen peruuttaminen 

17 §  

Peruuttamisoikeus 

Kuluttajalla on oikeus peruuttaa luottosopimus ilmoittamalla siitä luotonantajalle pysyvällä 
tavalla 14 päivän kuluessa sopimuksen tekemisestä tai siitä myöhäisemmästä ajankohdasta, 
jona kuluttaja on saanut 15 §:n mukaiset tiedot sisältävän kappaleen sopimuksesta kirjallisesti 
tai sähköisesti. 

Jos kuluttaja peruuttaa sopimuksen, häneltä saa vaatia korvauksena luoton koron ajalta, jon-
ka luotto on ollut hänen käytettävissään. Jos luotonantaja on maksanut viranomaisille luotto-
sopimuksen tekemisen johdosta maksuja eikä tällaisia maksuja peruuttamistapauksessa palau-
teta, luotonantajalla on oikeus saada korvaus kuluttajalta myös tällaisista maksuista. Korkoa 
tai maksuja ei saa kuitenkaan vaatia, jos maksuvelvollisuudesta tai koron ja maksujen määräs-
tä 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 lähet-
tämisestä palautettava luotonantajalle luottosopimuksen nojalla saamansa varat sekä suoritet-
tava 2 momentin mukaiset korvaukset uhalla, että peruuttaminen muutoin raukeaa. Kuluttaja 
saa kuitenkin pidättäytyä täyttämästä omaa maksuvelvollisuuttaan, kunnes luotonantaja täyttää 
oman vastaavan velvollisuutensa. 

 
18 §  

Liitännäissopimuksen sitomattomuus 

Luottosopimukseen liittyvä muu sopimus ei sido kuluttajaa tämän peruuttaessa luottosopi-
muksen, jos luotonantaja tarjoaa myös liitännäispalvelun. Liitännäissopimus ei sido kuluttajaa 
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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 peruuttamisilmoi-
tuksen lähettämisestä. 

 
Luoton maksaminen ennen eräpäivää 

19 § 

Kuluttajan oikeus maksaa asuntoluotto tai asuntovakuudellinen kuluttajaluotto ennen sen 
erääntymistä 

Kuluttajalla on oikeus maksaa asuntoluotto tai asuntovakuudellinen kuluttajaluotto taikka 
sen osa ennen eräpäivää. 

Jos kuluttaja maksaa luoton tai sen osan ennenaikaisesti, on jäljellä olevasta luotonantajan 
saatavasta vähennettävä se osa luottokustannuksista, joka kohdistuu käyttämättä jäävään luot-
toaikaan. Luotonantaja saa kuitenkin periä kokonaisuudessaan luottosopimuksessa yksilöidyt, 
kyseisen luoton perustamiseen liittyvistä toimista aiheutuneet todelliset kulut. 

 
20 § 

Korvausoikeus asuntoluotoissa 

Luotonantajalla on oikeus saada korvaus kuluttajalta tämän maksaessa asuntoluoton tai sen 
osan ennenaikaisesti, jos luottoa on myönnetty yli 20 000 euroa ja luoton korkoa ei ole sidottu 
viitekorkoon (kiinteä korko) tai viitekoron määräytymisjakso on vähintään kolme vuotta. Jos 
luotonantaja käyttää oikeuttaan saada korvausta, tämän on toimitettava viipymättä takaisin-
maksupyynnön vastaanotettuaan kuluttajalle pysyvällä tavalla laskelma, josta käy ilmi vaadi-
tun korvauksen määrä ja sen laskennassa käytetyt perusteet ja oletukset.   

Korvauksena luotonantaja saa periä enintään korkotason alenemisesta johtuvan tappion jäl-
jellä olevalta kiinteäkorkoiselta luottojaksolta tai viitekoron määräytymisjaksolta. Finanssival-
vonta antaa tarkempia määräyksiä tappion laskentamenetelmästä.  

 
21 § 

Korvausoikeus asuntovakuudellisissa kuluttajaluotoissa 

Luotonantaja saa periä korvauksen asuntovakuudellisen kuluttajaluoton tai sen osan ennen-
aikaisesta maksamisesta, jos luoton korko on kiinteä. Jos luotonantaja käyttää oikeuttaan saa-
da korvausta, tämän on toimitettava viipymättä takaisinmaksupyynnön vastaanotettuaan kulut-
tajalle pysyvällä tavalla laskelma, josta käy ilmi vaaditun korvauksen määrä ja sen laskennas-
sa käytetyt perusteet. 

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 euroa; 
2) takaisinmaksu suoritetaan lainaturvavakuutuksen nojalla; tai 
3) takaisinmaksettava luotto perustuu käyttelytiliin liittyvään luottosopimukseen. 
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Valuuttaluotot 

22 § 

Valuuttakurssiriskien rajoittaminen 

Luotonantajan on hyvissä ajoin ennen valuuttaluottoa koskevan luottosopimuksen tekemistä 
varoitettava kuluttajaa tarjottuun luottoon liittyvistä riskeistä ja annettava kuluttajalle tietoa 
tämän mahdollisesta 2 momentin mukaisesta oikeudesta saada luottosopimus muunnetuksi eu-
romääräiseksi ja tarjolla olevista vakuutuksista tai muista järjestelyistä, joilla kuluttaja voi ra-
joittaa valuuttakurssimuutoksista aiheutuvaa riskiä. 

Jos valuuttaluotto tarjotaan muussa valuutassa kuin eurossa, kuluttajalla on oikeus milloin 
tahansa saada luottosopimus muunnetuksi euromääräiseksi. Muunto on toteutettava sen päivän 
virallisen vaihtokurssin mukaisena, joka on kolmas pankkipäivä siitä, kun kuluttajan ilmoitus 
muuntamisesta on saapunut luotonantajalle.  

 
23 § 

Tiedonantovelvollisuus valuuttaluottosopimuksen kuluessa 

Luotonantajan on ilmoitettava säännöllisesti valuuttaluoton ottaneelle kuluttajalle, kun jäl-
jellä oleva luottomäärä tai maksuerien suuruus poikkeaa yli 20 prosentilla siitä, mikä se olisi, 
jos sovellettaisiin luottosopimusta tehtäessä voimassa ollutta valuutanvaihtokurssia. Ilmoitus 
on annettava kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla ja siinä on ilmoitettava kuluttajan mah-
dollisesta oikeudesta saada luottosopimus muunnetuksi toisen valuutan määräiseksi, muunta-
misen ehdoista sekä 22 §:n 2 momentissa tarkoitetuista muista järjestelyistä.      

 
Eräitä luotonvälittäjän velvollisuuksia  

24 § 

Tiedonantovelvollisuus ennen luotonvälitystä  

Luotonvälittäjän on annettava kuluttajalle hyvissä ajoin ennen asunto-omaisuuteen liittyvien 
kuluttajaluottojen välitystä ainakin seuraavat tiedot kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla: 

1) välittäjän nimi ja käyntiosoite; 
2) rekisteri, johon välittäjä on merkitty, ja rekisterinumero tai muu vastaava tunniste kysei-

sessä rekisterissä sekä keinot rekisteröinnin tarkistamiseksi; 
3) toimiiko välittäjä tietyn tai tiettyjen luotonantajien asiamiehenä ja, jos välittäjä toimii 

asiamiehenä, niiden luotonantajien nimet, joiden puolesta välittäjä toimii;  
4) välityspalvelun sisältö, jos välittäjä ei toimi luotonantajan asiamiehenä; 
5) kuluttajalta luotonvälityksestä perittävien maksujen yhteismäärää tai, jos täsmällistä mää-

rää ei voida ilmoittaa, maksujen määräytymisperusteet; 
6) menettelyt, joiden mukaisesti kuluttaja tai muu taho voi tehdä valituksen välittäjän toi-

minnasta tai viedä asian tuomioistuimen ulkopuolisen riitojen ratkaisuelimen käsiteltäväksi; 
7) luotonantajan tai kolmansien osapuolten luottosopimukseen liittyen välittäjille maksamat 

palkkiot tai muut kannustimet ja niiden määrät tai, jos täsmälliset määrät eivät ole tiedossa, 
maininta siitä, että ne ilmoitetaan myöhemmin ESIS -lomakkeella.  

Jos 1 momentin 7 kohdassa tarkoitettujen palkkioiden tai kannustimien määrä vaihtelee sen 
mukaan, minkä luotonantajan kanssa kuluttaja tekee luottosopimuksen, luotonvälittäjän on il-
moitettava kuluttajalle tästä ja mahdollisuudesta saada pyynnöstä lisätietoa siitä, miten välittä-
jälle maksettavien kannustamien määrä vaihtelee kuluttajalle tarjottujen eri luottosopimusten 
osalta.  

Jos luotonvälittäjä perii kuluttajalta maksun luotonvälityksestä ja saa lisäksi palkkion tai 
muun kannustimen luotonantajalta tai kolmannelta osapuolelta, välittäjän on ilmoitettava 
1 momentissa tarkoitettuja tietoja antaessaan kuluttajalle, otetaanko palkkio tai muu kannustin 
huomioon maksua määritettäessä. 
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25 §  

Riippumaton luotonvälittäjä 

Luotonvälittäjä saa ilmoittaa toimivansa riippumattomana luotonvälittäjänä vain, jos luoton-
välittäjä välittää riittävän suurta määrää markkinoilla tarjolla olevia luottosopimuksia eikä vas-
taanota korvausta luotonvälityksestä muulta kuin kuluttajalta.    

 
26 § 

Oikeus saada maksu kuluttajalta luotonvälityksestä 

Luotonvälittäjällä on oikeus saada maksu kuluttajalta luotonvälityksestä vain, jos kuluttajal-
le on 24 §:n 1 momentin 5 kohdassa edellytetyllä tavalla ilmoitettu maksusta ja siitä on sovittu 
kuluttajan kanssa kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla.  

Luotonvälittäjän on ilmoitettava luotonantajalle kuluttajalta perittävän maksun määrä luoton 
todellisen vuosikoron laskentaa varten. 

 
27 § 

Kuluttajan henkilökohtaisia olosuhteita koskevien seikkojen huomioiminen  

Luotonvälittäjän on pyydettävä kuluttajalta ennen luotonvälitystä tietoja tämän taloudellises-
ta tilanteesta ja henkilökohtaisista olosuhteista. 

Luotonvälittäjän on luotonvälityksessä ja mahdollisia lisäpalveluja tarjotessaan otettava 
huomioon 1 momentissa tarkoitetut tiedot, kuluttajan ilmoittamat luottoa koskevat tarpeet ja 
odotukset sekä asianmukaiset oletukset kuluttajan riskeistä luottosopimuksen voimassaoloai-
kana.  

 
Neuvontapalvelut 

28 §  

Ennakkotiedonantovelvoitteet 

Neuvontapalvelun tarjoajan on hyvissä ajoin ennen neuvontapalvelun aloittamista tai ennen 
neuvontapalvelua koskevan sopimuksen tekemistä annettava kuluttajalle seuraavat tiedot kir-
jallisesti tai muulla pysyvällä tavalla: 

1) onko tarjottu neuvontapalvelu riippumatonta; 
2) perustuuko annettava henkilökohtainen suositus [vain luotonantajan omien luottojen tai, 

jos neuvontapalvelun tarjoaa tietyn tai tiettyjen luotonantajien asiamies, välittäjän päämiesten 
tarjoamien luottojen vai] laajemmin markkinoilla tarjolla olevien luottojen arviointiin; 

3) kuluttajalta neuvontapalvelusta perittävien maksujen yhteismäärää tai, jos täsmällistä 
määrää ei voida ilmoittaa, maksujen määräytymisperusteet.  

 
29 §  

Riippumaton neuvontapalvelu 

[Luotonantaja, luotonantajan asiamiehenä toimiva tai sen kanssa samaan konserniin kuuluva 
ei saa ilmoittaa tarjoavansa riippumatonta neuvontapalvelua tai toimivansa riippumattomana 
neuvojana. Sama kielto koskee neuvontapalvelun tarjoajaa, joka on kirjanpitolain (1336/1997) 
7 tai 8 §:ssä tarkoitetussa omistusyhteysyritys- tai osakkuusyrityssuhteessa luotonantajaan.] 

Muu kuin 1 momentissa tarkoitettu neuvontapalvelun tarjoaja saa ilmoittaa toimivansa riip-
pumattomana neuvojana tai tarjoavansa riippumatonta neuvontaa vain, jos annettava suositus 
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perustuu riittävän suuren määrän markkinoilla tarjolla olevien luottosopimusten arviointiin ei-
kä neuvontapalvelun tarjoaja vastaanota korvausta neuvontapalvelusta tai suositeltavan luotto-
sopimuksen johdosta muulta kuin kuluttajalta. 

 
30 § 

Oikeus saada maksu kuluttajalta neuvontapalvelusta 

Neuvontapalvelun tarjoajalla on oikeus saada maksu kuluttajalta vain, jos kuluttajalle on 
28 §:n 3 kohdassa edellytetyllä tavalla ilmoitettu maksusta ja siitä on sovittu kuluttajan kanssa 
kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. 

 
31 § 

Neuvontapalvelun suorittaminen 

Neuvontapalvelun tarjoajan on pyydettävä kuluttajalta ennen neuvontapalvelun antamista 
tietoja tämän taloudellisesta tilanteesta ja henkilökohtaisista olosuhteista sekä luottoa koske-
vista tarpeista ja erityisistä odotuksista. Neuvontapalvelun tarjoajan on varmistettava annettu-
jen tietojen paikkansapitävyys asianmukaisesti. 

[Neuvontapalvelun tarjoajan, joka on luotonantaja tai tietyn taikka tiettyjen luotonantajien 
asiamies, on arvioitava riittävän suuri määrä valikoimaansa kuuluvia luottosopimuksia ja] 
muun neuvontapalvelun tarjoajan riittävän suuri määrä markkinoilla tarjolla olevia luottoso-
pimuksia. Luottosopimuksia ja mahdollisia lisäpalveluja arvioidessaan neuvontapalvelun tar-
joajan on otettava huomioon 1 momentissa tarkoitetut tiedot, tarpeet ja odotukset sekä asian-
mukaiset oletukset kuluttajan riskeistä luottosopimuksen voimassaoloaikana. 

Tekemänsä arvioinnin perusteella neuvontapalvelun tarjoajan on suositeltava kuluttajan tar-
peisiin sekä tämän taloudelliseen tilanteeseen ja henkilökohtaisiin olosuhteisiin sopivaa tai so-
pivia luottosopimuksia. Kuluttajalle on annettava kappale tehdystä suosituksesta kirjallisesti 
tai muulla pysyvällä tavalla.  

Neuvontapalvelun tarjoajan on säilytettävä tehty suositus viiden vuoden ajan sen antamises-
ta. Neuvontapalvelua koskevan erimielisyyden synnyttyä suositus on kuitenkin säilytettävä 
siihen saakka, kunnes asia on sovittu tai ratkaistu.  

 
Asuntoluottoja ja asuntovakuudellisia kuluttajaluottoja koskevat muut 

säännökset 

32 § 

Kuluttajaluottoja koskevien säännösten soveltaminen 

Asuntoluottoihin ja asuntovakuudellisiin kuluttajaluottoihin sovelletaan lisäksi 7 luvun 1 §:n 
3 ja 4 momenttia ja 13, 13 a, 15, 16, 16 a, 17, 17 a, 18, 19, 23—26 ja 30—35 §:ää. Lisäksi 
asuntovakuudellisiin kuluttajaluottoihin sovelletaan mainitun luvun 39 ja 40 §:ää. 

 
Valvonta 

33 §  

Seuraamukset 

Luotonantajaa ja luotonvälittäjää, joka rikkoo tämän luvun säännöksiä, voidaan, jos se on 
kuluttajansuojan kannalta tarpeellista, kieltää jatkamasta tällaista menettelyä taikka uudista-
masta sitä tai siihen rinnastettavaa menettelyä. Kiellon määräämisestä ja sen tehostamisesta 
uhkasakolla säädetään 2 ja 3 luvussa. 
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34 §  

Valvontaviranomaiset 

Tämän luvun säännösten noudattamista valvovat kuluttaja-asiamies, Kilpailu- ja kuluttajavi-
rasto ja sen alaisina viranomaisina aluehallintovirastot sekä myös Finanssivalvonta silloin, kun 
luotonantaja tai luotonvälittäjä on Finanssivalvonnan valvottava tai Finanssivalvonnasta anne-
tun lain (878/2008) 5 §:ssä tarkoitettu muu finanssimarkkinoilla toimiva.  

Valvontaviranomaisten on oltava tarkoituksenmukaisessa yhteistyössä keskenään. Viestin-
tävirasto antaa pyynnöstä valvontaviranomaiselle 7 luvun 15 §:n noudattamista tämän luvun 
32 §:n nojalla valvottaessa lausunnon siitä, täyttääkö luotonantajan käyttämä sähköinen henki-
löllisyyden tunnistamismenetelmä vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä allekir-
joituksista annetun lain (617/2009) 8 §:ssä säädetyt vaatimukset.  

Luotonantaja ja luotonvälittäjä ovat velvollisia luovuttamaan valvontaviranomaisen nähtä-
viksi asuntoluottoja ja asuntovakuudellisia kuluttajaluottoja koskevat valvonnan kannalta tar-
peelliset asiakirjat. 

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä                kuuta  20  . 
Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaantulles-

sa voimassa olleita säännöksiä. 
 

————— 
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4.  

Laki 

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 11 §:n 1 momenttia, ja  
lisätään lain 15 lukuun uusi 12 a § seuraavasti: 
 

15 luku 

Menettelytavat asiakasliiketoiminnassa 

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

Luotonanto 

11 § 

Enimmäisluototussuhde 

Luottolaitos saa myöntää kuluttajaluottoa, jolla on tarkoitus hankkia asuinhuoneiston hallin-
taan oikeuttavat yhteisöosuudet, asuinkiinteistö tai sellainen asuinrakennus, joka sijaitsee kiin-
teistöä koskevan käyttöoikeuden nojalla hallitulla alueella, taikka tehdä asuinhuoneiston, 
asuinkiinteistön tai asuinrakennuksen peruskorjaus ja jonka vakuudeksi annetaan asuinhuo-
neiston hallintaan oikeuttavat yhteisöosuudet, asuinkiinteistö tai kiinteistöä koskeva käyttöoi-
keus, enintään tämän pykälän mukaisen luototussuhteen mukaisen määrän. Luototussuhteella 
tarkoitetaan tässä pykälässä myönnettävän luoton määrää suhteessa luoton vakuudeksi annet-
tujen vakuuksien käypään arvoon luoton myöntämishetkellä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
12 a § 

Luottotoiminnan tuntemus 

Luottolaitoksen henkilöstöllä ja muilla luottolaitoksen lukuun toimivilla henkilöillä, jotka 
osallistuvat kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvien kuluttajaluottojen myön-
tämiseen, ja henkilöillä, joiden välittömän johdon ja valvonnan alaisena edellä tarkoitetut hen-
kilöt toimivat, on oltava tehtävässä tarvittava riittävä luottotoiminnan tuntemus ottaen huomi-
oon Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin 2014/17/EU III liitteessä säädetyt vaati-
mukset. Näiltä henkilöiltä edellytetystä luottotoiminnan tuntemuksesta säädetään tarkemmin 
valtioneuvoston asetuksella.  

——— 
 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä               kuuta 20  . Tämän lain 15 luvun 11 §:n 1 mo-
mentti tulee kuitenkin voimaan vasta    päivänä             kuuta 20  . 

Sen, joka on myöntänyt kuluttajansuojalain 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttaja-
luottoja vähintään 19 päivästä maaliskuuta 2014, on noudatettava 15 luvun 12 a §:n säännök-
siä luottotoiminnan tuntemuksesta 21 päivästä maaliskuuta 2017. 

 
————— 
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5.  

Laki 

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 1 luvun 5 §:n 27 kohta ja 5 luvun 

45 §, sellaisina kuin ne ovat 1 luvun 5 §:n 27 kohta laissa 198/2015 ja 5 luvun 45 § laissa 
752/2012, ja 

lisätään lain 1 luvun 5 §:ään uusi 28 kohta, seuraavasti: 
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

5 §  

Muut finanssimarkkinoilla toimivat 

Muulla finanssimarkkinoilla toimivalla tarkoitetaan tässä laissa: 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

27) valtion eläkerahastosta annetun lain 4 f §:ssä ja kunnallisen eläkelain 165 c §:ssä tarkoi-
tettua rekisterin pitäjää; 

28) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetussa laissa (    /    ) tar-
koitettua välittäjää.  

 
5 luku 

Asiakkaansuojan valvonta 

45 §  

Asiakkaansuojan valvontaa koskevien säännösten soveltamisala 

Finanssivalvonta valvoo, että valvottavat, asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen 
välittäjät ja vakuutusedustajat noudattavat niihin sovellettavia markkinointia ja sopimusehto-
jen käyttöä sekä kuluttajan kannalta hyvän tavan vastaista tai muutoin sopimatonta menettelyä 
asiakassuhteessa koskevia säännöksiä. Rahoitusvälineiden markkinointia koskevien säännös-
ten noudattamisen valvonnasta säädetään lisäksi arvopaperimarkkinalaissa, sijoituspalvelulais-
sa ja muualla laissa. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan lisäksi ulkomaiseen sivuliikkeeseen, muuhun ul-
komaiseen valvottavaan, joka tarjoaa Suomeen palveluja sivuliikettä perustamatta, ja ulkomai-
seen asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjään ja vakuutusedustajaan siltä 
osin kuin Finanssivalvonta on toimivaltainen viranomainen valvomaan niihin sovellettavien 
1 momentissa tarkoitettujen säännösten noudattamista. 

 
——— 

 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                  kuuta 20  . 
 

————— 
 

 
 
 

141



 
 

 

6.  

Laki 

Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 §:n 1 momentin 

19 kohta ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 644/2014, ja  
lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 20 kohta seuraavasti: 
 

1 §  

Maksuvelvollinen 

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

19) Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 26 kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö; 
20) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain (    /    ) 6 §:n 

mukaisesti rekisteröity ja sellainen asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjä, 
joka on rekisteröity muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja 
jolla on Suomessa sivuliike. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
6 §  

Muun maksuvelvollisen perusmaksu 

Muun kuin 4 §:ssä tarkoitetun maksuvelvollisen perusmaksun määrä euroina sekä maksun 
suorittamiseen velvolliset määräytyvät seuraavasti: 

Maksuvelvollinen Perusmaksu euroina  
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu arvopaperikeskus 

260 000  
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu talletussuojarahasto 12 000  
luottolaitostoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu vakuusrahasto 2 000  
maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu oikeushenkilö 1 000  
maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu luonnollinen henkilö 200  
sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoittajien korvausrahasto 3 000  
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukaisesti rekisteröitymisvelvollinen vaihtoeh-

torahastojen hoitaja, jolla ei ole rahastoyhtiön toimilupaa 1 000  
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 10 luvun 2 §:n 3 momentin mukaisella poikke-

usluvalla toimiva 2 000  
sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyhteisö 3 000  
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu säilytysyhteisö 3 000  
yhteisö, joka on sijoitusrahastolain ja vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain mukainen 

säilytysyhteisö 5 000  
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa laissa tarkoitettu erityinen säilytysyhteisö 2 000  
talletuspankkien yhteenliittymästä annetussa laissa (599/2010) tarkoitettu talletuspankkien 

yhteenliittymän keskusyhteisö 6 000  
luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omistusyhteisö sekä rahoitus- ja vakuutusryhmittymien 

valvonnasta annetussa laissa (699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omistusyhteisö 10 000  
pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyhteisön omistusyhteisö 10 000  
sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdistyksen omistusyhteisö 1 000  
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusmeklari 1 000 Perusmaksua koro-

tetaan 180 euroa jokaista vakuutusmeklariyrityksen tai yksityisen elinkeinonharjoittajan palve-
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luksessa olevaa valvontamaksun määräämisvuotta edeltävän vuoden päättyessä rekisteröityä 
vakuutusmeklaria kohden.  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu tilinhoitaja 6 000  
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu keskusvastapuoli 

150 000  
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetussa laissa tarkoitettu selvitysosapuoli 

12 000  
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoiminnasta annetun lain 3 luvun 3 §:n 4 momentissa tar-

koitettu selvitysrahasto ja 6 luvun 9 §:ssä tarkoitettu kirjausrahasto 2 000  
kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla 

Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija 15 500 Perusmaksua 
korotetaan 16 000 euroa, jos osakkeelle on kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetun lain 
5 luvun 2 §:ssä tarkoitetut likvidit markkinat.  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema osake on otettu hakemuksesta kaupankäynnin 
kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä mark-
kinalla yksinomaan muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa 
12 500  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla 
Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos kysymyksessä on 
tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu maksuvelvollinen tai jos liikkeeseenlaskijan kotipaikka ei ole 
Suomessa 10 500 Perusmaksua korotetaan 11 000 euroa, jos osakkeelle on kaupankäynnistä 
rahoitusvälineillä annetun lain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetut likvidit markkinat.  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla 
Suomessa kaupankäynnin kohteena olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liikkeeseenlaski-
ja 3 000  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlaskema muu arvopaperi kuin osake on otettu hake-
muksesta kaupankäynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoi-
tetulla säännellyllä markkinalla yksinomaan muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa 
valtiossa kuin Suomessa 3 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupan-
käyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan osakkeen liik-
keeseenlaskija 4 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä kaupan-
käyntijärjestelmässä kaupankäynnin kohteena Suomessa hakemuksesta olevan muun arvopa-
perin kuin osakkeen liikkeeseenlaskija 1 000  

asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä annetun lain (    /    ) 6 §:n mu-
kaisesti rekisteröity [5000] 

Eläketurvakeskus 10 000  
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahinkolautakunta 1 000  
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 26 kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö 18 000  
ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa laissa (398/1995) tarkoitetun ulkomaisen ETA-

vakuutusyhtiön sivuliike 1 000  
eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa tarkoitettu sellainen ulkomainen ETA-lisä-

eläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike 1 000  
kolmannen maan luottolaitoksen edustusto 1 000  
vakuutusedustuksesta annetussa laissa tarkoitettu vakuutusedustaja, joka on rekisteröity 

muussa Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa 
sivuliike 300  

markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artiklan 8 kohdassa tarkoitettu finanssialalla toimiva 
vastapuoli, 9 kohdassa tarkoitettu finanssialan ulkopuolinen vastapuoli ja 10 kohdassa tarkoi-
tettu eläkejärjestelmä, jonka kotivaltio on Suomessa 10 000 

asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjä, joka on rekisteröity muussa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa sivuliike 

[2000] 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä              kuuta 20  . 
————— 
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RINNAKKAISTEKSTIT 

 

3.  

Laki 

kuluttajansuojalain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
kumotaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 6 §:n 2 momentin 1 kohta, 7 §:n 4 kohta, 

22 §:n 1 momentin 1 kohta ja 29 §, sellaisina kuin ne ovat laissa 746/2010, 
muutetaan 6 a luvun 12 §:n 2 momentti, 7 luvun 1 §, 3 §:n 2 momentti, 5 §, 8 §:n 2 moment-

ti, 9 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti, 13 §:n 2 momentin 4 kohta, 23 §:n 1 momentti ja 
24 §, sellaisina kuin ne ovat, 6 a luvun 12 §:n 2 momentti, 7 luvun 1 §, 3 §:n 2 momentti, 5 §, 
8 §:n 2 momentti, 9 §:n 2 momentti, 11 §:n 1 momentti, 23 §:n 1 momentti ja 24§ laissa 
746/2010 sekä 13 §:n 2 momentin 4 kohta laissa 207/2013, sekä 

lisätään 6 a lukuun uusi 11 a §, 7 luvun 13 §:ään, sellaisena kuin se on laissa 207/2013, uusi 
4 momentti, 7 lukuun uusi 13 a ja 16 a § sekä lakiin uusi 7 a luku seuraavasti:  
 
Voimassa oleva laki Ehdotus
 
 6 a luku

Rahoituspalvelujen ja rahoitusvälineiden 
etämyynti 

11 a § 

Asuntoluotot  

Luotonantajan katsotaan täyttäneen 5—
9 §:ssä säädetyt tiedonantovelvoitteet 
11 §:ssä edellytetyllä tavalla, jos luotonantaja 
on toimittanut kuluttajalle ennen sopimuksen 
tekemistä tarjottua asuntoluottoa koskevan 
”Eurooppalainen standardoitu tietosivu” –
lomakkeen (ESIS-lomake).  

 
12 § 

Peruuttamisoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa ja 14—16 §:ssä sääde-

tään sopimuksen peruuttamisesta, ei sovelleta 
kuluttajaluottoihin eikä vakuutuksiin. Kulut-
tajaluottoihin ei sovelleta myöskään, mitä 
13 §:n 1 momentissa säädetään. Kuluttajan 
oikeudesta peruuttaa kuluttajaluottosopimus 
ja maksaa kuluttajaluotto ennenaikaisesti 
säädetään 7 luvussa. Vakuutuksenottajan oi-
keudesta peruuttaa ja irtisanoa vakuutusso-

12 § 

Peruuttamisoikeus 

— — — — — — — — — — — — — —  
Mitä 1 momentissa ja 14—16 §:ssä sääde-

tään sopimuksen peruuttamisesta, ei sovelleta 
kuluttajaluottoihin eikä vakuutuksiin. Kulut-
tajaluottoihin ei sovelleta myöskään, mitä 
13 §:n 1 momentissa säädetään. Kuluttajan 
oikeudesta peruuttaa kuluttajaluottosopimus 
ja maksaa kuluttajaluotto ennenaikaisesti 
säädetään 7 ja 7 a luvussa. Vakuutuksenotta-
jan oikeudesta peruuttaa ja irtisanoa vakuu-
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Voimassa oleva laki Ehdotus

 

 
 

 

pimus säädetään vakuutussopimuslaissa 
(543/1994). 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

tussopimus säädetään vakuutussopimuslaissa 
(543/1994). 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
7 luku 

Kuluttajaluotot 

Yleiset säännökset 

1 § 

Soveltamisala 

Tässä luvussa säädetään kuluttajaluotoista. 
Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka 
elinkeinonharjoittaja (luotonantaja) sopi-
muksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää 
kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai 
muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. 

Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa ku-
luttajaluottoon rinnastetaan vuokra- tai muu 
sellainen sopimus, jonka nojalla tavara luo-
vutetaan kuluttajan hallintaan ja jonka ehto-
jen mukaan tavaran käteishinta ja luottokus-
tannukset tulevat suoritetuiksi vuokrakaudel-
la tai jonka ehtojen mukaan kuluttaja voi 
muutoin tulla tavaran omistajaksi sopimuk-
sen päättyessä. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jatkuvan luoton käyttöön oikeuttavaan tun-

nisteeseen rinnastetaan 40 §:n säännöksiä so-
vellettaessa tunniste, joka oikeuttaa tilin taik-
ka muun rahoituspalvelun tai rahoitusväli-
neen käyttöön. Luotonantajaa koskevia sään-
nöksiä sovelletaan tällöin elinkeinonharjoitta-
jaan, joka on tehnyt kuluttajan kanssa tunnis-
tetta koskevan sopimuksen. 

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta: 
1) kuluttajaluottoon, josta ei peritä korkoa 

tai muita maksuja; 
2) sellaiseen sopimukseen perustuvaan 

7 luku

Kuluttajaluotot 

Yleiset säännökset 

1 §  

Soveltamisala 

Tässä luvussa säädetään kuluttajaluotoista. 
Kuluttajaluotolla tarkoitetaan luottoa, jonka 
elinkeinonharjoittaja (luotonantaja) sopi-
muksen mukaan myöntää tai lupaa myöntää 
kuluttajalle lainana, maksunlykkäyksenä tai 
muuna vastaavana taloudellisena järjestelynä. 

Tämän luvun säännöksiä sovellettaessa ku-
luttajaluottoon rinnastetaan vuokra- tai muu 
sellainen sopimus, jonka nojalla tavara luo-
vutetaan kuluttajan hallintaan ja jonka ehto-
jen mukaan tavaran käteishinta ja luottokus-
tannukset tulevat suoritetuiksi vuokrakaudel-
la tai jonka ehtojen mukaan kuluttaja voi 
muutoin tulla tavaran omistajaksi sopimuk-
sen päättyessä. 

Lukuun ottamatta 16 a §:ää luvun säännök-
siä sovellettaessa kuluttajaluottoon rinnaste-
taan myös luotto, jonka muu kuin 
1 momentissa tarkoitettu luotonantaja myön-
tää tai lupaa myöntää kuluttajalle lainana, 
maksunlykkäyksenä tai muuna vastaavana ta-
loudellisena järjestelynä, jos luoton kulutta-
jalle välittää elinkeinonharjoittaja luoton 
myöntäjän asiamiehenä. Luoton kuluttajalle 
välittävän elinkeinonharjoittajan on tällöin 
huolehdittava siitä, että säännöksiä noudate-
taan luottosuhteessa.  

Jatkuvan luoton käyttöön oikeuttavaan tun-
nisteeseen rinnastetaan 40 §:n säännöksiä so-
vellettaessa tunniste, joka oikeuttaa tilin taik-
ka muun rahoituspalvelun tai rahoitusväli-
neen käyttöön. Luotonantajaa koskevia sään-
nöksiä sovelletaan tällöin elinkeinonharjoitta-
jaan, joka on tehnyt kuluttajan kanssa tunnis-
tetta koskevan sopimuksen. 

Tämän luvun säännöksiä ei sovelleta: 
1) kuluttajaluottoon, josta ei peritä korkoa 

tai muita maksuja; 
2) sellaiseen sopimukseen perustuvaan 
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luottoon, jonka mukaan kuluttajalla on oike-
us maksaa jatkuvasti toimitettavan hyödyk-
keen hinta maksuerissä sopimuksen voimas-
saoloaikana; 

3) panttilainauslaitoksen myöntämään luot-
toon; 

4) sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 
(1133/2002) nojalla myönnettävään luottoon. 

luottoon, jonka mukaan kuluttajalla on oike-
us maksaa jatkuvasti toimitettavan hyödyk-
keen hinta maksuerissä sopimuksen voimas-
saoloaikana; 

3) panttilainauslaitoksen myöntämään luot-
toon; 

4) sosiaalisesta luototuksesta annetun lain 
(1133/2002) nojalla myönnettävään luottoon; 

5) 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvaan 
asuntoluottoon tai asuntovakuudelliseen ku-
luttajaluottoon, ellei mainitussa luvussa toisin 
säädetä. 

 
3 § 

Säännösten soveltamisen rajoitukset eräissä 
muissa tapauksissa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän luvun 15 ja 16 §:ää ei sovelleta 

hyödykesidonnaiseen kertaluottoon. Tämän 
luvun 20, 21 ja 28 §:ää ei sovelleta asunto-
luottoon, paitsi tarjottaessa tällaista luottoa 
etämyynnissä tai kotimyynnissä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

3 § 

Säännösten soveltamisen rajoitukset eräissä 
muissa tapauksissa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Tämän luvun 15 ja 16 §:ää ei sovelleta 

hyödykesidonnaiseen kertaluottoon.  
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  

5 § 

Pakottavuus 

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun 
säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitä-
tön. 

5 §

Pakottavuus 

Sopimusehto, joka poikkeaa tämän luvun 
säännöksistä kuluttajan vahingoksi, on mitä-
tön. Mitätön on myös 1 §:n 3 momentissa 
tarkoitetun luottosopimuksen sopimusehto, 
joka poikkeaa luvun säännöksistä kuluttajan 
vahingoksi. 

 
 
 
 

6 § 

Luottokustannukset ja todellinen vuosikorko 

— — — — — — — — — — — — — —  
Luottokustannuksiin ei lueta: 
1) asuntoluotoissa vakuuden arvon turvaa-

miseksi vaaditun vakuutuksen kustannuksia; 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

 
 
 
 
 

(kumotaan) 

 
7 § 
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Muut määritelmät 

Tässä luvussa tarkoitetaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

4) asuntoluotolla kuluttajaluottoa, joka 
myönnetään asuinhuoneiston hallintaan oike-
uttavien yhteisöosuuksien tai asuinkiinteistön 
hankkimiseksi tai sellaisen asuinrakennuksen 
hankkimiseksi, joka sijaitsee kiinteistöä kos-
kevan käyttöoikeuden nojalla hallitulla alu-
eella, taikka asuinhuoneiston, asuinkiinteis-
tön tai asuinrakennuksen peruskorjauksen te-
kemiseksi ja jonka vakuudeksi annetaan 
asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat yhtei-
söosuudet, asuinkiinteistö tai kiinteistöä kos-
keva käyttöoikeus; 

 
 
 
 

(kumotaan) 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tie-
dot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Todellisen vuosikoron ja muiden 1 momen-

tissa mainittujen tietojen on vastattava luo-
tonantajan tavanomaisesti tarjoamia luottoeh-
toja. 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

8 § 

Kuluttajaluoton mainonnassa annettavat tie-
dot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Todellinen vuosikorko ja muut 1 momen-

tissa mainitut tiedot on ilmoitettava mainok-
sessa selkeästi, näkyvästi ja tiivisti, ja niiden 
on vastattava luotonantajan tavanomaisesti 
tarjoamia luottoehtoja. 
— — — — — — — — — — — — — —  

9 § 

Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat 
tiedot 

— — — — — — — — — — — — — —  
Asuntoluotoissa ja alle 100 euron hyödy-

kesidonnaisissa kertaluotoissa ennakkotiedot 
voidaan lomakkeen sijasta antaa myös muul-
la pysyvällä tavalla. Ennakkotiedoista ja lo-
makkeesta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella. 

9 § 

Ennen luottosopimuksen tekemistä annettavat 
tiedot 

 
Alle 100 euron hyödykesidonnaisissa ker-

taluotoissa ennakkotiedot voidaan lomakkeen 
sijasta antaa myös muulla pysyvällä tavalla. 
Ennakkotiedoista ja lomakkeesta säädetään 
tarkemmin valtioneuvoston asetuksella. 

 
11 § 

Eräitä ennakkotiedonantovelvollisuutta kos-
kevia muita säännöksiä 

Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä 
puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä 
käyttäen, että "Vakiomuotoiset eurooppalai-
set kuluttajaluottotiedot" -lomaketta ei voida 

11 § 

Eräitä ennakkotiedonantovelvollisuutta kos-
kevia muita säännöksiä 

Jos sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä 
puhelimitse tai muuta sellaista etäviestintä 
käyttäen, että "Vakiomuotoiset eurooppalai-
set kuluttajaluottotiedot" -lomaketta ei voida 
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antaa pysyvällä tavalla ennen sopimuksen te-
kemistä, se on annettava kuluttajalle pysyväl-
lä tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen 
jälkeen. Vastaavasti asuntoluotoissa ja alle 
100 euron hyödykesidonnaisissa kertaluotois-
sa ennakkotiedot on annettava kuluttajalle 
viipymättä sopimuksen tekemisen jälkeen 
lomakkeella tai muulla pysyvällä tavalla, jos 
sopimus tehdään kuluttajan pyynnöstä puhe-
limitse tai muuta sellaista etäviestintä käyttä-
en, että ennakkotietoja ei voida antaa pysy-
vällä tavalla ennen sopimuksen tekemistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

antaa pysyvällä tavalla ennen sopimuksen te-
kemistä, se on annettava kuluttajalle pysyväl-
lä tavalla viipymättä sopimuksen tekemisen 
jälkeen. Vastaavasti alle 100 euron hyödy-
kesidonnaisissa kertaluotoissa ennakkotiedot 
on annettava kuluttajalle viipymättä sopi-
muksen tekemisen jälkeen lomakkeella tai 
muulla pysyvällä tavalla, jos sopimus teh-
dään kuluttajan pyynnöstä puhelimitse tai 
muuta sellaista etäviestintä käyttäen, että en-
nakkotietoja ei voida antaa pysyvällä tavalla 
ennen sopimuksen tekemistä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

13 § 

Hyvä luotonantotapa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Erityisesti edellytetään, että luotonantaja: 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) antaa kuluttajalle ennen luottosopimuk-

sen tekemistä riittävät ja selkeät selvitykset 
sen arvioimiseksi, soveltuuko luotto kulutta-
jan tarpeisiin ja hänen taloudelliseen tilantee-
seensa;  
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

13 § 

Hyvä luotonantotapa 

— — — — — — — — — — — — — —  
Erityisesti edellytetään, että luotonantaja: 

— — — — — — — — — — — — — —  
4) antaa kuluttajalle ennen luottosopimuk-

sen tekemistä riittävät ja selkeät selvitykset 
sen arvioimiseksi, soveltuuko luotto ja mah-
dollisesti tarjotut lisäpalvelut kuluttajan tar-
peisiin ja hänen taloudelliseen tilanteeseensa, 
sekä tiedon siitä, voiko kuluttaja irtisanoa li-
säpalvelua koskevan sopimuksen erikseen ja 
mitä seuraamuksia irtisanomisesta kulutta-
jalle aiheutuu; 
— — — — — — — — — — — — — —  

Luotonantajien ja luotonvälittäjien henki-
löstön palkitsemista koskevat järjestelmät ei-
vät saa olla sellaisia, että ne estävät menette-
lemästä luotonannossa 1 tai 2 momentissa 
edellytetyllä tavalla.  

 
 13 a § 

Kytkykaupan kielto 

Luottotarjouksen ehtona ei saa olla, että ku-
luttaja tekee sopimuksen toisesta rahoitus-
palvelusta tai muusta palvelusta tai rahoitus-
välineestä, jonka tarjoaa luotonantaja itse tai 
muu elinkeinonharjoittaja luotonantajan 
kanssa tekemänsä sopimuksen tai muun jär-
jestelyn perusteella (kytkykauppa).  
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 16 a § 

Luoton myöntäminen 

Luotonantajan on määriteltävä periaatteet, 
joiden mukaisesti luotonantaja myöntää ku-
luttajaluottoja.  

Luotonantaja saa myöntää luoton kulutta-
jalle ainoastaan, jos kuluttajan luottokelpoi-
suuden arviointi osoittaa, että luottosopimuk-
sesta johtuvat velvoitteet todennäköisesti täy-
tetään luottosopimuksessa edellytetyllä taval-
la.     

 
22 § 

Etämyyntiä koskevia erityissäännöksiä 

Sen sijaan, mitä 20 §:n 2 momentissa sää-
detään korvauksen määrästä, luotonantajalla 
on oikeus vaatia korvauksena luoton todelli-
nen vuosikorko ajalta, jonka luotto on ollut 
kuluttajan käytettävissä, jos kuluttaja etä-
myynnissä peruuttaa: 

1) asuntoluottosopimuksen tai luottosopi-
muksen, jonka vakuutena on asuinkiinteis-
töön vahvistettu kiinnitys tai asunto-osake-
yhtiölain (1599/2009) 2 §:ssä tarkoitetun 
asunto-osakeyhtiön tai muun yhtiön osakkeet 
tai niihin rinnastettavat yhteisöosuudet tai 
asumisoikeus taikka edellä lueteltuihin rin-
nastettava Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa sijaitseva vastaava vakuus;  
— — — — — — — — — — — — — —  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

(kumotaan) 

23 § 

Kuluttajan oikeus saada pyynnöstä lyhennys-
taulukko 

Jos kuluttajaluottosopimus on tehty määrä-
ajaksi ja sen ehtojen mukaan velkaa lyhenne-
tään erissä, luotonantajan on sopimussuhteen 
kuluessa annettava kuluttajalle maksutta ly-
hennystaulukko aina, kun tämä sitä pyytää. 
Luotonantajalla on kuitenkin oikeus saada 
kohtuullinen korvaus lyhennystaulukon an-
tamisesta aiheutuvista kustannuksista, jos ky-
se on asuntoluotosta ja kuluttaja pyytää ly-
hennystaulukkoa useammin kuin kerran vuo-
dessa.  

23 § 

Kuluttajan oikeus saada pyynnöstä lyhennys-
taulukko 

Jos kuluttajaluottosopimus on tehty määrä-
ajaksi ja sen ehtojen mukaan velkaa lyhenne-
tään erissä, luotonantajan on sopimussuhteen 
kuluessa annettava kuluttajalle maksutta ly-
hennystaulukko aina, kun tämä sitä pyytää.  
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— — — — — — — — — — — — — —
 

— — — — — — — — — — — — — — 

 
24 § 

Koron ja maksujen muutokset 

Kuluttajaluottosopimuksen ehdoissa voi-
daan sopia, että luotosta maksettava korko 
muuttuu sopimuksessa yksilöidyn viitekoron 
muutosten mukaisesti. Sovellettavan viiteko-
ron on oltava julkisesti saatavilla ja perustut-
tava luotonantajan yksipuolisesta määräys-
vallasta riippumattomiin tekijöihin. Koron 
muutokset on toteutettava tasapuolisesti ja 
kuluttajia syrjimättömällä tavalla. 

 
 
 
 
 
 
Kuluttajalle on ilmoitettava koron muutok-

sista pysyvällä tavalla. Muutoksesta ilmoitet-
taessa on mainittava myös maksuerän suu-
ruus koron muuttumisen jälkeen ja, jos erien 
lukumäärä tai maksuvälit muuttuvat, niitä 
koskevat ajantasaiset tiedot. Asuntoluotoissa 
kuluttajalle on erien lukumäärän sijaan an-
nettava viimeistä maksupäivää koskeva ajan-
tasainen tieto. 

Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on 
annettava kuluttajalle ennen muutoksen voi-
maantuloa. 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. 

Luottosopimuksen johdosta perittäviä mak-
suja voidaan muuttaa vain sopimuksessa yk-
silöidyin perustein. Maksujen muutoksista 
ilmoittamiseen sovelletaan, mitä 2 ja 3 mo-
mentissa säädetään koron muutoksista. 

24 § 

Koron ja maksujen muutokset 

Kuluttajaluottosopimuksen ehdoissa voi-
daan sopia, että luotosta maksettava korko 
muuttuu luottosopimuksen kuluessa. Korko 
voi tällöin muuttua vain sopimuksessa yksi-
löidyn viitekoron muutosten mukaisesti. So-
vellettavan viitekoron on oltava julkisesti 
saatavilla ja perustuttava luotonantajan yksi-
puolisesta määräysvallasta riippumattomiin 
tekijöihin ja luotonantajan on säilytettävä 
viitekoron suuruutta koskevat tiedot viiden 
vuoden ajan siitä, kun luotto on kokonaisuu-
dessaan erääntynyt maksettavaksi. Luottoso-
pimusta koskevan erimielisyyden synnyttyä 
tiedot on kuitenkin säilytettävä siihen saakka, 
kunnes asia on sovittu tai ratkaistu. 

Koron muutokset on toteutettava tasapuoli-
sesti ja kuluttajia syrjimättömällä tavalla ja 
kuluttajalle on ilmoitettava niistä pysyvällä 
tavalla. Muutoksesta ilmoitettaessa on mai-
nittava myös maksuerän suuruus koron muut-
tumisen jälkeen ja, jos erien lukumäärä tai 
maksuvälit muuttuvat, niitä koskevat ajan-
tasaiset tiedot.  

 
Edellä 2 momentissa tarkoitetut tiedot on 

annettava kuluttajalle ennen muutoksen voi-
maantuloa. 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. 

Luottosopimuksen johdosta perittäviä mak-
suja voidaan muuttaa vain sopimuksessa yk-
silöidyin perustein. Maksun korotus ei saa ol-
la suurempi kuin luotonantajalle aiheutunut 
tosiasiallinen lisäys kustannuksissa, joiden 
johdosta maksua luottosopimuksen mukaan 
peritään. Maksujen muutoksista ilmoittami-
seen sovelletaan, mitä 2 ja 3 momentissa 
säädetään koron muutoksista. 
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29 § 

Korvausoikeus asuntoluotoissa 

Luotonantaja saa periä korvauksen asunto-
luoton ennenaikaisesta maksamisesta, jos 
luottoa on myönnetty yli 20 000 euroa ja luo-
ton korko on kiinteä tai viitekoron määräy-
tymisjakso on vähintään kolme vuotta. 

Korvauksena luotonantaja saa periä enin-
tään korkotason alenemisesta johtuvan tappi-
on jäljellä olevalta kiinteäkorkoiselta luotto-
jaksolta tai viitekoron määräytymisjaksolta. 
Finanssivalvonta antaa tarkempia määräyksiä 
tappion laskentamenetelmästä. 

 
 
 

(kumotaan) 

 
 7 a luku  

Asunto-omaisuuteen liittyvät kuluttaja-
luotot 

(Ks. 3. lakiehdotus) 

 
 ———

Tämä laki tulee voimaan    päivänä  
kuuta  20  . 

Ennen tämän lain voimaantuloa tehtyihin 
sopimuksiin sovelletaan tämän lain voimaan-
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

——— 
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4.  

Laki 

luottolaitostoiminnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan luottolaitostoiminnasta annetun lain (610/2014) 15 luvun 11 §:n 1 momenttia, ja  
lisätään lain 15 lukuun uusi 12 a § seuraavasti: 
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15 luku 

Menettelytavat asiakasliiketoiminnassa 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Luotonanto 

11 § 

Enimmäisluototussuhde 

Luottolaitos saa myöntää kuluttajansuoja-
lain 7 luvun 7 §:n 4 kohdassa tarkoitettua 
asuntoluottoa enintään tämän pykälän mukai-
sen luototussuhteen mukaisen määrän. Luoto-
tussuhteella tarkoitetaan tässä pykälässä 
myönnettävän luoton määrää suhteessa luo-
ton vakuudeksi annettujen vakuuksien käy-
pään arvoon luoton myöntämishetkellä. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

15 luku

Menettelytavat asiakasliiketoiminnassa 

— — — — — — — — — — — — — —  
 

Luotonanto 

11 § 

Enimmäisluototussuhde 

Luottolaitos saa myöntää kuluttajaluottoa, 
jolla on tarkoitus hankkia asuinhuoneiston 
hallintaan oikeuttavat yhteisöosuudet, asuin-
kiinteistö tai sellainen asuinrakennus, joka si-
jaitsee kiinteistöä koskevan käyttöoikeuden 
nojalla hallitulla alueella, taikka tehdä asuin-
huoneiston, asuinkiinteistön tai asuinraken-
nuksen peruskorjaus ja jonka vakuudeksi an-
netaan asuinhuoneiston hallintaan oikeuttavat 
yhteisöosuudet, asuinkiinteistö tai kiinteistöä 
koskeva käyttöoikeus, enintään tämän pykä-
län mukaisen luototussuhteen mukaisen mää-
rän. Luototussuhteella tarkoitetaan tässä py-
kälässä myönnettävän luoton määrää suh-
teessa luoton vakuudeksi annettujen vakuuk-
sien käypään arvoon luoton myöntämishet-
kellä. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 12 a §

Luottotoiminnan tuntemus 

Luottolaitoksen henkilöstöllä ja muilla 
luottolaitoksen lukuun toimivilla henkilöillä, 
jotka osallistuvat kuluttajansuojalain 7 a lu-
vun soveltamisalaan kuuluvien kuluttajaluot-
tojen myöntämiseen, ja henkilöillä, joiden 
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välittömän johdon ja valvonnan alaisena 
edellä tarkoitetut henkilöt toimivat, on oltava 
tehtävässä tarvittava riittävä luottotoiminnan 
tuntemus ottaen huomioon Euroopan parla-
mentin ja neuvoston direktiivin 2014/17/EU 
III liitteessä säädetyt vaatimukset. Näiltä 
henkilöiltä edellytetystä luottotoiminnan tun-
temuksesta säädetään tarkemmin valtioneu-
voston asetuksella.  

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . Tämän lain 15 luvun 11 §:n 
1 momentti tulee kuitenkin voimaan vasta  
päivänä             kuuta 20  . 

Sen, joka on myöntänyt kuluttajansuojalain 
7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia kuluttaja-
luottoja vähintään 19 päivästä maaliskuuta 
2014, on noudatettava 15 luvun 12 a §:n 
säännöksiä luottotoiminnan tuntemuksesta 21 
päivästä maaliskuuta 2017. 

——— 
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5.  

Laki 

Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan Finanssivalvonnasta annetun lain (878/2008) 1 luvun 5 §:n 27 kohta ja 5 luvun 

45 §, sellaisina kuin ne ovat 1 luvun 5 §:n 27 kohta laissa 198/2015 ja 5 luvun 45 § laissa 
752/2012, ja 

lisätään lain 1 luvun 5 §:ään uusi 28 kohta, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus
 

1 luku 

Yleiset säännökset 

5 § 

Muut finanssimarkkinoilla toimivat 

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

27) valtion eläkerahastosta annetun lain 
4 f §:ssä ja kunnallisen eläkelain 165 c §:ssä 
tarkoitettua rekisterin pitäjää. 

1 luku

Yleiset säännökset 

5 §  

Muut finanssimarkkinoilla toimivat 

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

27) valtion eläkerahastosta annetun lain 
4 f §:ssä ja kunnallisen eläkelain 165 c §:ssä 
tarkoitettua rekisterin pitäjää; 

28) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttaja-
luottojen välittäjistä annetussa laissa (    /    ) 
tarkoitettua välittäjää.  

 
5 luku 

Asiakkaansuojan valvonta 

45 § 

Asiakkaansuojan valvontaa koskevien sään-
nösten soveltamisala 

Finanssivalvonta valvoo, että valvottavat ja 
vakuutusedustajat noudattavat niihin sovel-
lettavia markkinointia ja sopimusehtojen 
käyttöä sekä kuluttajan kannalta hyvän tavan 
vastaista tai muutoin sopimatonta menettelyä 
asiakassuhteessa koskevia säännöksiä. Ra-
hoitusvälineiden markkinointia koskevien 
säännösten noudattamisen valvonnasta sääde-
tään lisäksi arvopaperimarkkinalaissa, sijoi-
tuspalvelulaissa ja muualla laissa. 

5 luku

Asiakkaansuojan valvonta 

45 §  

Asiakkaansuojan valvontaa koskevien sään-
nösten soveltamisala 

Finanssivalvonta valvoo, että valvottavat, 
asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluotto-
jen välittäjät ja vakuutusedustajat noudatta-
vat niihin sovellettavia markkinointia ja so-
pimusehtojen käyttöä sekä kuluttajan kannal-
ta hyvän tavan vastaista tai muutoin sopima-
tonta menettelyä asiakassuhteessa koskevia 
säännöksiä. Rahoitusvälineiden markkinoin-
tia koskevien säännösten noudattamisen val-
vonnasta säädetään lisäksi arvopaperimark-
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Voimassa oleva laki Ehdotus

 

 
 

 

 
 
Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 

lisäksi ulkomaiseen sivuliikkeeseen, muuhun 
ulkomaiseen valvottavaan, joka tarjoaa Suo-
meen palveluja sivuliikettä perustamatta, ja 
ulkomaiseen vakuutusedustajaan siltä osin 
kuin Finanssivalvonta on toimivaltainen vi-
ranomainen valvomaan niihin sovellettavien 
1 momentissa tarkoitettujen säännösten nou-
dattamista. 

kinalaissa, sijoituspalvelulaissa ja muualla 
laissa. 

Mitä 1 momentissa säädetään, sovelletaan 
lisäksi ulkomaiseen sivuliikkeeseen, muuhun 
ulkomaiseen valvottavaan, joka tarjoaa Suo-
meen palveluja sivuliikettä perustamatta, ja 
ulkomaiseen asunto-omaisuuteen liittyvien 
kuluttajaluottojen välittäjään ja vakuutus-
edustajaan siltä osin kuin Finanssivalvonta 
on toimivaltainen viranomainen valvomaan 
niihin sovellettavien 1 momentissa tarkoitet-
tujen säännösten noudattamista. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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6. 

Laki 

Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain 1 ja 6 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti  
muutetaan Finanssivalvonnan valvontamaksusta annetun lain (879/2008) 1 §:n 1 momentin 

19 kohta ja 6 §:n 1 momentti, sellaisina kuin ne ovat laissa 644/2014, ja  
lisätään 1 §:n 1 momenttiin uusi 20 kohta seuraavasti: 

 
Voimassa oleva laki Ehdotus
 

1 § 

Maksuvelvollinen 

Finanssivalvonnan valvontamaksun on vel-
vollinen suorittamaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

19) Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 
26 kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö. 
 
 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — —  
 

1 § 

Maksuvelvollinen 

Finanssivalvonnan valvontamaksun on vel-
vollinen suorittamaan: 
— — — — — — — — — — — — — —  

19) Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 
26 kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö; 

20) asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttaja-
luottojen välittäjistä annetun lain (    /    ) 
6 §:n mukaisesti rekisteröity ja sellainen 
asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluotto-
jen välittäjä, joka on rekisteröity muussa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
kuin Suomessa ja jolla on Suomessa sivulii-
ke. 
— — — — — — — — — — — — — —  

 
6 § 

Muun maksuvelvollisen perusmaksu 

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

Maksuvelvollinen Perusmaksu euroina  
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-

nasta annetussa laissa tarkoitettu arvopaperi-
keskus 260 000  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitettu talletussuojarahasto 12 000  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitettu vakuusrahasto 2 000  

maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu 
oikeushenkilö 1 000  

maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu 

6 §  

Muun maksuvelvollisen perusmaksu 

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

Maksuvelvollinen Perusmaksu euroina  
arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-

nasta annetussa laissa tarkoitettu arvopaperi-
keskus 260 000  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitettu talletussuojarahasto 12 000  

luottolaitostoiminnasta annetussa laissa 
tarkoitettu vakuusrahasto 2 000  

maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu 
oikeushenkilö 1 000  

maksulaitoslain 7 ja 7 a §:ssä tarkoitettu 
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Voimassa oleva laki Ehdotus

 

 
 

 

luonnollinen henkilö 200  
sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoittajien 

korvausrahasto 3 000  
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 

mukaisesti rekisteröitymisvelvollinen vaihto-
ehtorahastojen hoitaja, jolla ei ole rahastoyh-
tiön toimilupaa 1 000  

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 
10 luvun 2 §:n 3 momentin mukaisella poik-
keusluvalla toimiva 2 000  

sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyh-
teisö 3 000  

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa 
laissa tarkoitettu säilytysyhteisö 3 000  

yhteisö, joka on sijoitusrahastolain ja vaih-
toehtorahastojen hoitajista annetun lain mu-
kainen säilytysyhteisö 5 000  

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa 
laissa tarkoitettu erityinen säilytysyhteisö 
2 000  

talletuspankkien yhteenliittymästä annetus-
sa laissa (599/2010) tarkoitettu talletuspank-
kien yhteenliittymän keskusyhteisö 6 000  

luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omis-
tusyhteisö sekä rahoitus- ja vakuutusryhmit-
tymien valvonnasta annetussa laissa 
(699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omis-
tusyhteisö 10 000  

pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyh-
teisön omistusyhteisö 10 000  

sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdis-
tyksen omistusyhteisö 1 000  

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tar-
koitettu vakuutusmeklari 1 000 Perusmaksua 
korotetaan 180 euroa jokaista vakuutusme-
klariyrityksen tai yksityisen elinkeinonhar-
joittajan palveluksessa olevaa valvontamak-
sun määräämisvuotta edeltävän vuoden päät-
tyessä rekisteröityä vakuutusmeklaria koh-
den.  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetussa laissa tarkoitettu tilinhoitaja 
6 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetussa laissa tarkoitettu keskusvas-
tapuoli 150 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetussa laissa tarkoitettu selvitysosa-
puoli 12 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetun lain 3 luvun 3 §:n 4 momentis-
sa tarkoitettu selvitysrahasto ja 6 luvun 
9 §:ssä tarkoitettu kirjausrahasto 2 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-

luonnollinen henkilö 200 
sijoituspalvelulaissa tarkoitettu sijoittajien 

korvausrahasto 3 000  
vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 

mukaisesti rekisteröitymisvelvollinen vaihto-
ehtorahastojen hoitaja, jolla ei ole rahastoyh-
tiön toimilupaa 1 000  

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetun lain 
10 luvun 2 §:n 3 momentin mukaisella poik-
keusluvalla toimiva 2 000  

sijoitusrahastolaissa tarkoitettu säilytysyh-
teisö 3 000  

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa 
laissa tarkoitettu säilytysyhteisö 3 000  

yhteisö, joka on sijoitusrahastolain ja vaih-
toehtorahastojen hoitajista annetun lain mu-
kainen säilytysyhteisö 5 000  

vaihtoehtorahastojen hoitajista annetussa 
laissa tarkoitettu erityinen säilytysyhteisö 
2 000  

talletuspankkien yhteenliittymästä annetus-
sa laissa (599/2010) tarkoitettu talletuspank-
kien yhteenliittymän keskusyhteisö 6 000  

luottolaitoksen ja vakuutusyhtiön omis-
tusyhteisö sekä rahoitus- ja vakuutusryhmit-
tymien valvonnasta annetussa laissa 
(699/2004) tarkoitetun ryhmittymän omis-
tusyhteisö 10 000  

pörssin, arvopaperikeskuksen ja selvitysyh-
teisön omistusyhteisö 10 000  

sijoituspalveluyrityksen ja vakuutusyhdis-
tyksen omistusyhteisö 1 000  

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tar-
koitettu vakuutusmeklari 1 000 Perusmaksua 
korotetaan 180 euroa jokaista vakuutusme-
klariyrityksen tai yksityisen elinkeinonhar-
joittajan palveluksessa olevaa valvontamak-
sun määräämisvuotta edeltävän vuoden päät-
tyessä rekisteröityä vakuutusmeklaria koh-
den.  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetussa laissa tarkoitettu tilinhoitaja 
6 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetussa laissa tarkoitettu keskusvas-
tapuoli 150 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetussa laissa tarkoitettu selvitysosa-
puoli 12 000  

arvo-osuusjärjestelmästä ja selvitystoimin-
nasta annetun lain 3 luvun 3 §:n 4 momentis-
sa tarkoitettu selvitysrahasto ja 6 luvun 
9 §:ssä tarkoitettu kirjausrahasto 2 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
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Voimassa oleva laki Ehdotus

 

 
 

 

tussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markki-
nalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija 15 500 
Perusmaksua korotetaan 16 000 euroa, jos 
osakkeelle on kaupankäynnistä rahoitusväli-
neillä annetun lain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetut 
likvidit markkinat.  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlas-
kema osake on otettu hakemuksesta kaupan-
käynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitus-
välineillä annetussa laissa tarkoitetulla sään-
nellyllä markkinalla yksinomaan muussa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
kuin Suomessa 12 500  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markki-
nalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos ky-
symyksessä on tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu 
maksuvelvollinen tai jos liikkeeseenlaskijan 
kotipaikka ei ole Suomessa 10 500 Perus-
maksua korotetaan 11 000 euroa, jos osak-
keelle on kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 
annetun lain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetut likvi-
dit markkinat.  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markki-
nalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liik-
keeseenlaskija 3 000  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlas-
kema muu arvopaperi kuin osake on otettu 
hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi kau-
pankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa 
laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla 
yksinomaan muussa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa 
3 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin 
kohteena Suomessa hakemuksesta olevan 
osakkeen liikkeeseenlaskija 4 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin 
kohteena Suomessa hakemuksesta olevan 
muun arvopaperin kuin osakkeen liikkee-
seenlaskija 1 000  

 
 
 
Eläketurvakeskus 10 000  
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahin-

tussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markki-
nalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija 15 500 
Perusmaksua korotetaan 16 000 euroa, jos 
osakkeelle on kaupankäynnistä rahoitusväli-
neillä annetun lain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetut 
likvidit markkinat.  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlas-
kema osake on otettu hakemuksesta kaupan-
käynnin kohteeksi kaupankäynnistä rahoitus-
välineillä annetussa laissa tarkoitetulla sään-
nellyllä markkinalla yksinomaan muussa Eu-
roopan talousalueeseen kuuluvassa valtiossa 
kuin Suomessa 12 500  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markki-
nalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan osakkeen liikkeeseenlaskija, jos ky-
symyksessä on tämän lain 4 §:ssä tarkoitettu 
maksuvelvollinen tai jos liikkeeseenlaskijan 
kotipaikka ei ole Suomessa 10 500 Perus-
maksua korotetaan 11 000 euroa, jos osak-
keelle on kaupankäynnistä rahoitusvälineillä 
annetun lain 5 luvun 2 §:ssä tarkoitetut likvi-
dit markkinat.  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa tarkoitetulla säännellyllä markki-
nalla Suomessa kaupankäynnin kohteena 
olevan muun arvopaperin kuin osakkeen liik-
keeseenlaskija 3 000  

suomalainen yhtiö, jonka liikkeeseenlas-
kema muu arvopaperi kuin osake on otettu 
hakemuksesta kaupankäynnin kohteeksi kau-
pankäynnistä rahoitusvälineillä annetussa 
laissa tarkoitetulla säännellyllä markkinalla 
yksinomaan muussa Euroopan talousaluee-
seen kuuluvassa valtiossa kuin Suomessa 
3 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin 
kohteena Suomessa hakemuksesta olevan 
osakkeen liikkeeseenlaskija 4 000  

kaupankäynnistä rahoitusvälineillä anne-
tussa laissa tarkoitetussa monenkeskisessä 
kaupankäyntijärjestelmässä kaupankäynnin 
kohteena Suomessa hakemuksesta olevan 
muun arvopaperin kuin osakkeen liikkee-
seenlaskija 1 000  

asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluot-
tojen välittäjistä annetun lain (    /    ) 6 §:n 
mukaisesti rekisteröity [5000] 

Eläketurvakeskus 10 000  
liikennevahinkolautakunta ja potilasvahin-
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kolautakunta 1 000 
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 

26 kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö 
18 000  

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa 
laissa (398/1995) tarkoitetun ulkomaisen 
ETA-vakuutusyhtiön sivuliike 1 000  

eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa 
tarkoitettu sellainen ulkomainen ETA-lisä-
eläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike 1 000 

kolmannen maan luottolaitoksen edustusto 
1 000  

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tar-
koitettu vakuutusedustaja, joka on rekisteröi-
ty muussa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on 
Suomessa sivuliike 300  

markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artik-
lan 8 kohdassa tarkoitettu finanssialalla toi-
miva vastapuoli, 9 kohdassa tarkoitettu fi-
nanssialan ulkopuolinen vastapuoli ja 
10 kohdassa tarkoitettu eläkejärjestelmä, jon-
ka kotivaltio on Suomessa 10 000  
 
 
 
 
 
 
 

kolautakunta 1 000 
Finanssivalvonnasta annetun lain 5 §:n 

26 kohdassa tarkoitettu toimintayksikkö 
18 000  

ulkomaisista vakuutusyhtiöistä annetussa 
laissa (398/1995) tarkoitetun ulkomaisen 
ETA-vakuutusyhtiön sivuliike 1 000  

eläkesäätiölaissa ja vakuutuskassalaissa 
tarkoitettu sellainen ulkomainen ETA-lisä-
eläkelaitos, jolla on Suomessa sivuliike 1 000 

kolmannen maan luottolaitoksen edustusto 
1 000  

vakuutusedustuksesta annetussa laissa tar-
koitettu vakuutusedustaja, joka on rekisteröi-
ty muussa Euroopan talousalueeseen kuulu-
vassa valtiossa kuin Suomessa ja jolla on 
Suomessa sivuliike 300  

markkinarakennetoimija-asetuksen 2 artik-
lan 8 kohdassa tarkoitettu finanssialalla toi-
miva vastapuoli, 9 kohdassa tarkoitettu fi-
nanssialan ulkopuolinen vastapuoli ja 
10 kohdassa tarkoitettu eläkejärjestelmä, jon-
ka kotivaltio on Suomessa 10 000 

asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluot-
tojen välittäjä, joka on rekisteröity muussa 
Euroopan talousalueeseen kuuluvassa valti-
ossa kuin Suomessa ja jolla on Suomessa si-
vuliike 

[2000] 
 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä  

kuuta 20  . 
——— 
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SAMMANDRAG 

 

Allmänt 

I betänkandet föreslås det att det stiftas nya lagar om förmedlare av konsumentkrediter 
i anslutning till bostäder och om vissa kreditgivare och kreditförmedlare samt om änd-
ring av konsumentskyddslagen (38/1978). Dessutom föreslås vissa ändringar i kredit-
institutslagen (610/2014), lagen om Finansinspektionen (878/2008) och lagen om Fi-
nansinspektionens tillsynsavgift (879/2008).  

De föreslagna reformerna syftar huvudsakligen till att genomföra Europaparlamentets 
och rådets direktiv 2014/17/ЕU om konsumentkreditavtal som avser bostadsfastighet 
(nedan kallat direktivet). I betänkandet ingår också vissa förslag till lagstiftningsrefor-
mer som utgår från nationella behov. 

 

Reformer i anslutning till genomförandet av direktivet 

Konsumentskyddslagen 

I konsumentskyddslagen tas det in ett nytt 7 a kap. som gäller krediter som hör till till-
lämpningsområdet för direktivet, dvs. bostadskrediter samt konsumentkrediter med en 
bostad som säkerhet. I fortsättningen ska samma bestämmelser i konsumentskyddsla-
gens 7 kap. inte längre gälla alla konsumentkrediter som näringsidkare lämnar konsu-
menter. 

För att göra det lättare för konsumenterna att jämföra erbjudanden ska enligt förslaget 
kreditgivaren, innan ett bostadskreditavtal ingås, ge konsumenten väsentlig information 
om krediten på en standardiserad blankett, en s.k. ESIS-blankett. Det föreslås att kon-
sumenten ska ha rätt att frånträda ett bostadskreditavtal också när det ingåtts i kredit-
givarens affärslokaler. För närvarande gäller ångerrätten endast bostadskrediter som 
erbjudits via distansförsäljning och hemförsäljning. Dessutom föreslås i kapitlet nya 
bestämmelser i anslutning till såväl bostadskrediter som konsumentkrediter med en 
bostad som säkerhet. Bestämmelserna gäller anbud om kredit, värdering av egendom 
som godtas som säkerhet, krediter i utländsk valuta och rådgivningstjänster. 

Det föreslås vissa ändringar också i andra bestämmelser om konsumentkrediter i kon-
sumentskyddslagen. Enligt förslaget får som villkor för ett kreditanbud inte ställas att 
konsumenten ingår ett avtal om en annan finansiell tjänst, någon annan tjänst eller ett 
finansiellt instrument med kreditgivaren eller med någon annan näringsidkare som 
samarbetar med kreditgivaren. Vidare föreslås i lagen bestämmelser om lämnande av 
konsumentkredit. De nya bestämmelserna baserar sig på bestämmelserna i direktivet, 
men det föreslås att de ska utsträckas till att gälla samtliga konsumentkrediter, inte 
enbart krediter som omfattas av direktivet.  
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Lagen om förmedlare av konsumentkrediter i anslutning till bostäder 

Den mest betydande reformen i anslutning till genomförandet av direktivet, utöver den 
föreslagna översynen av konsumentskyddslagen, gäller kreditförmedlare som förmed-
lar konsumentkrediter i anslutning till bostäder. Det föreslås att förmedlingen av sådana 
krediter ska vara en näring som förutsätter registrering. Förutsättningar för registrering 
ska bl.a. vara att den som gör anmälan är tillförlitlig, har tillräcklig kännedom om kredit-
verksamhet och har en ansvarsförsäkring för ersättande av skador som förorsakas av 
verksamheten. Finansinspektionen föreslås vara register- och tillsynsmyndighet.   

 

Övriga reformer 

Förmedling av lån mellan privatpersoner 

För närvarande finns det inga särskilda bestämmelser i lag om lån mellan privatperso-
ner. Med lån mellan privatpersoner avses i betänkandet sådana krediter som nä-
ringsidkare förmedlar till konsumenter och som lämnas av någon annan än en yrkes-
mässig kreditgivare. I betänkandet föreslås det att förmedling av sådana krediter fram-
över ska förutsätta registrering i det register över kreditgivare och förmedlare av lån 
mellan privatpersoner som förs av Regionförvaltningsverket i Södra Finland.  

Avsikten är att förmedlare av lån mellan privatpersoner i stor utsträckning ska omfattas 
av samma registreringskrav avseende kännedom om kreditverksamhet och tillförlitlig-
het som för närvarande gäller i fråga om dem som lämnar konsumentkrediter. Dessu-
tom föreslås det att det i lagen tas in bestämmelser om skyldighet att bevara och han-
tera kundmedel på ett omsorgsfullt sätt.  

Utöver ovannämnda näringsrättsliga bestämmelser föreslås en bestämmelse om att 
den som förmedlar lån mellan privatpersoner ska se till att bestämmelserna om kon-
sumentkrediter i 7 kap. i konsumentskyddslagen iakttas i kreditförhållandet.  Därmed 
utvidgas bl.a. bestämmelserna om räntetak i konsumentskyddslagens 7 kap. 17 a § till 
att även gälla lån mellan privatpersoner.   

 

Bestämmelser om ändringar av krediträntan och de avgifter som tas ut för krediter 

I betänkandet föreslås det att bestämmelserna om ändring av räntevillkoren i konsu-
mentkreditavtal i konsumentskyddslagens 7 kap. förtydligas. I synnerhet kreditinstitut 
som erbjuder bostadskrediter har ansett det vara oklart huruvida man i ett konsument-
kreditavtal kan avtala om ändring av räntevillkoren även på andra grunder än föränd-
ringar av referensräntan och, om detta är möjligt, på vilka grunder den avtalade margi-
nalen eller den fastställda totala räntan i så fall får ändras. Dessa kreditgivare har före-
slagit att det borde vara möjligt att höja marginalen eller den totala räntan i synnerhet i 
situationer där kreditkostnaderna under den tid som kreditförhållandet varar ökar eller 
kreditgivarens intäkter av kreditgivningen minskar på grund av en förändring som för-
anleds av lagstiftning eller ett myndighetsbeslut. Dessutom har det föreslagits att det 
ska vara möjligt att höja marginalen eller den totala räntan på basis av förändringar i 
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kreditgivarens medelsanskaffning i de fall där kostnadsförändringen sker av orsaker 
som är oberoende av kreditgivaren.  

Arbetsgruppen anser det inte vara motiverat att kreditgivaren ges rätt att ändra låne-
marginalen eller den totala ränta som tas ut för krediten  på de grunder som anges 
ovan. I egenskap av näringsidkare ska kreditgivarna inom ramen för sin riskhantering 
omsorgsfullt förbereda sig för förändringar i lagstiftningen och olika myndighetsbeslut.  
Såväl de fördelar som de nackdelar som eventuellt följer av förändringar är en del av 
kreditgivarnas affärsrisk, och denna risk bör inte överföras på konsumenterna.  När det 
gäller kreditgivarnas medelsanskaffning bör det noteras att olika kreditgivare har olika 
strukturer för medelsanskaffningen, och medelsanskaffningen är beroende av kreditgi-
varnas egna beslut och strategier.  Att tillämpa denna grund kunde också vara svårt i 
praktiken.  

På grund av det som sägs ovan föreslås det i betänkandet att bestämmelserna i 7 kap. 
24 § i konsumentskyddslagen preciseras så att det av bestämmelserna uttryckligen 
framgår att krediträntan under kreditförhållandet endast kan ändras på basis av en för-
ändring av referensräntan. Dessutom föreslås det att de bestämmelser som gäller änd-
ring av de avgifter som tas ut på basis av kreditavtalet under den tid som kreditförhål-
landet varar ska preciseras. Enligt betänkandet ska en avgiftshöjning inte få vara större 
än den faktiska ökning som kreditgivaren haft i de kostnader på grund av vilka en avgift 
enligt kreditavtalet tas ut. 

 

Ikraftträdande 

Lagarna avses träda i kraft så snart som möjligt efter det att de har antagits och blivit 
stadfästa. Ändringarna i de avtalsrättsliga bestämmelserna kommer i regel enbart att 
påverka sådana avtal som ingås efter ikraftträdandet. Kreditförmedlare som när den 
föreslagna lagen om förmedlare av konsumentkrediter i anslutning till bostäder träder i 
kraft bedriver verksamhet som enligt den lagen förutsätter registrering får enligt försla-
get fortsätta med sin verksamhet i Finland utan registrering fram till den 21 mars 2017. 
Förmedlare av lån mellan privatpersoner som när den föreslagna lagen om registrering 
av vissa kreditgivare och kreditförmedlare träder i kraft bedriver sådan förmedling av 
lån mellan privatpersoner som enligt den lagen förutsätter registrering får enligt försla-
get fortsätta med sin verksamhet till dess beslut om införande i registret har fattats, om 
registeranmälan görs inom sex månader från ikraftträdandet. 

 



LAGFÖRSLAG 

 

1.  

Lag  

om förmedlare av konsumentkrediter i anslutning till bostäder  

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag gäller förmedling av sådana konsumentkrediter i anslutning till bostäder som 
omfattas av tillämpningsområdet för 7 a kap. i konsumentskyddslagen (38/1978) samt 
tillhandahållande av rådgivningstjänster som avser sådana krediter.  

2 §   

Rätt att förmedla konsumentkrediter i anslutning till bostäder 

En näringsidkare får förmedla sådana konsumentkrediter i anslutning till bostäder som 
omfattas av tillämpningsområdet för 7 a kap. i konsumentskyddslagen eller tillhandahålla 
rådgivningstjänster som avser sådana krediter endast om näringsidkaren är registrerad som 
förmedlare av krediter i anslutning till bostäder enligt denna lag.  

Registreringsskyldigheten gäller dock inte 
1) kreditinstitut och utländska EES-kreditinstitut enligt kreditinstitutslagen (610/2014), 
2) näringsidkare som förmedlar konsumentkrediter i anslutning till bostäder eller som 

tillhandahåller rådgivningstjänster som avser sådana krediter sporadiskt i samband med annan 
yrkesverksamhet som förutsätter tillstånd, registrering eller godkännande på förhand, 

3) näringsidkare som en behörig myndighet i näringsidkarens hemstat i enlighet med artikel 
29 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU har beviljat rätt att förmedla 
konsumentkrediter i anslutning till bostäder eller tillhandahålla rådgivningstjänster som avser 
sådana krediter. 

Kraven på kännedom om kreditverksamhet i 6 § 1 mom. 4 punkten gäller dock också 
personalen hos en näringsidkare som avses i 2 mom. 2 punkten samt personalen vid en filial i 
Finland hos en sådan näringsidkare som avses i 3 punkten.    
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Alternativ I för genomförande av artikel 22.4 om rådgivningstjänster i direktivet 

3 § 

Rätt att tillhandahålla rådgivningstjänster 

Rådgivningstjänster som avser konsumentkrediter i anslutning till bostäder får tillhandahållas 
endast av en sådan enligt denna lag registrerad förmedlare som inte är ombud för en 
kreditgivare. Rätt att tillhandahålla rådgivningstjänster har likaså en näringsidkare enligt 2 § 
2 mom. 2 och 3 punkten, om denne inte är ombud för en kreditgivare.  

 

Alternativ II  

Bestämmelserna i 3 § tas inte in i lagen, utan det föreskrivs om på vilka villkor en 
tillhandahållare av rådgivningstjänster kan meddela att han eller hon tillhandahåller oberoende 
rådgivningstjänster (se 7 a kap. 29 § 1 mom. i lagförslag 3). I 7 a kap. 28 § 2 punkten och 31 § 
2 mom. i lagförslag 3 ska det då tas in specialbestämmelser om kreditgivare och ombud för 
kreditgivare som är rådgivare.      

 

4 § 

Definitioner 

I denna lag avses med 
1) förmedling av konsumentkrediter i anslutning till bostäder att presentera eller erbjuda 

kreditavtal som gäller bostäder till konsumenter och annars bistå konsumenter vid 
ingående av sådana kreditavtal så att kreditgivaren själv inte är aktör samt att ingå sådana 
kreditavtal med konsumenter för kreditgivarens räkning,   

2) rådgivningstjänster att tillhandahålla personligt anpassade rekommendationer till en 
konsument avseende ett kreditavtal enligt 1 punkten, 

3) personal varje person som är anställd hos en näringsidkare eller annars agerar för dennes 
räkning och som deltar i förmedling av konsumentkrediter i anslutning till bostäder och 
varje person som direkt leder eller övervakar ovan nämnda personer. 

Med hemstat avses en stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES-stat) 
och där näringsidkaren har sitt huvudkontor, om näringsidkaren är en fysisk person. Om 
näringsidkaren är en juridisk person, avses med hemstat den EES-stat där näringsidkarens säte 
är beläget eller, om näringsidkaren enligt den lag som är tillämplig inte har något säte, den EES-
stat där näringsidkarens huvudkontor är beläget.  

5 § 

Förmedlarregister och registeranmälan 

Finansinspektionen för register över förmedlare av konsumentkrediter i anslutning till 
bostäder. 

Den som har för avsikt att förmedla konsumentkrediter i anslutning till bostäder eller 
tillhandahålla rådgivningstjänster som avser sådana krediter, ska för anteckning i registret göra 
en anmälan till Finansinspektionen. I registeranmälan ska ingå 

1) de uppgifter som avses i 9 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 
2) en utredning över de personer som avses i 7 § 2 mom. och vars tillförlitlighet ska bedömas, 

om anmälaren är en juridisk person, 
3) en utredning över anmälarens utbildning och arbetserfarenhet, eller om anmälaren är en 

juridisk person, en utredning över den utbildning och arbetserfarenhet som de personer som hör 
till den högsta ledningen enligt 6 § 2 mom. och andra anställda enligt 4 § 1 mom. 3 punkten har, 
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4) en utredning över att anmälaren har en ansvarsförsäkring eller annan säkerhet enligt 8 §, 
5) en utredning över hur anmälaren avser att sköta skyddet av personuppgifter,  
6) en utredning över hur anmälaren avser att sköta bevaringen och hanteringen av 

kundmedel, Anmälaren ska på begäran av Finansinspektionen lämna också andra uppgifter 
som behövs för att bedöma om förutsättningarna för registrering uppfylls. 

6 § 

Förutsättningar för registrering 

Finansinspektionen ska registrera den som gör en registeranmälan som en förmedlare av 
konsument-krediter i anslutning till bostäder, om 

1) anmälaren har rätt att utöva näring i Finland, 
2) anmälaren inte har försatts i konkurs och, om anmälaren är en fysisk person, har uppnått 

myndighetsålder och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad, 
3) anmälaren är tillförlitlig, 
4) anmälaren, eller om anmälaren är en juridisk person, de som hör till dess högsta ledning 

och annan personal enligt 4 § 1 mom. 3 punkten har tillräcklig kännedom om kreditverksamhet 
med beaktande av de krav som anges i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/17/EU, 

5) anmälaren har en ansvarsförsäkring eller annan säkerhet enligt 8 §, 
6) anmälaren på behörigt sätt kan sköta skyddet av personuppgifter,  
7) anmälaren kan bevara och hantera kundmedel på det sätt som förutsätts i 12 §. 
De som anses höra till den högsta ledningen enligt 1 mom. 4 punkten är verkställande 

direktören och dennes ställföreträdare, medlemmar och suppleanter i styrelsen och i jämförbara 
organ och ansvariga bolagsmän. Närmare bestämmelser om den kännedom om 
kreditverksamhet som fordras av ledningen och annan personal utfärdas genom förordning av 
statsrådet.  

Finansinspektionen får vägra registrering, om det med beaktande av omständigheterna är 
uppenbart att den som gjort anmälan har för avsikt att förmedla konsumentkrediter i anslutning 
till bostäder eller tillhandahålla rådgivningstjänster som avser sådana krediter som ombud för 
någon annan. 

7 § 

Tillförlitlighet 

Den som gör anmälan anses inte tillförlitlig i den mening som avses i 6 § 1 mom. 3 punkten 
om han eller hon genom en lagakraftvunnen dom har dömts till fängelsestraff under de fem 
senaste åren före en bedömning eller till bötesstraff under de tre senaste åren före bedömningen 
för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig för att förmedla 
konsumentkrediter i anslutning till bostäder eller tillhandahålla rådgivningstjänster som avser 
sådana krediter eller för att äga en sammanslutning som bedriver sådan verksamhet eller att vara 
styrelsemedlem eller suppleant, verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande 
direktör eller på annat sätt medlem av högsta ledningen i en sådan sammanslutning, 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 dennes ställföreträdare, medlemmar och suppleanter i styrelsen, förvaltningsrådet 
och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen och 
även den som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel av aktierna i ett aktiebolag eller den 
rösträtt som aktierna medför eller motsvarande ägande- eller bestämmanderätt i en annan 
sammanslutning. 
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8 § 

Ansvarsförsäkring eller annan säkerhet 

Anmälaren ska ha en giltig ansvarsförsäkring, bankgaranti eller någon annan motsvarande 
säkerhet som Finansinspektionen godkänner för ersättande av skador som förorsakas av 
förmedling av konsumentkrediter i anslutning till bostäder och rådgivningstjänster som avser 
sådana krediter. Försäkringen eller någon annan säkerhet ska minst uppgå till det belopp som 
förutsätts i de standarder för tillsyn som antagits med stöd av artikel 29.2 a i 
Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU och ska vara giltig på de staters territorium 
som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet och där näringsidkaren förmedlar 
konsumentkrediter i anslutning till bostäder eller tillhandahåller rådgivningstjänster som avser 
sådana krediter.  

Säkerheten ska dessutom uppfylla följande villkor: 
1) om försäkringen inbegriper självrisk, ska försäkringsgivaren betala försäkringsersättningen 

till den skadelidande utan avdrag för självrisken, 
2) av försäkringen ska det ersättas en skada som har uppstått till följd av en gärning eller 

försummelse som inträffat under försäkringsperioden och beträffande vilken skriftliga 
ersättningsanspråk har framställts hos förmedlaren eller försäkringsgivaren under 
försäkringens giltighetstid eller inom tre år från det att försäkringen upphörde, 

3) försäkringsgivaren eller den som ställt någon annan säkerhet ska ha hemort i en stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet, om inte Finansinspektionen på ansökan beviljar 
undantag från detta.  

9 § 

Uppgifter som ska föras in i registret och anmälan om ändringar 

I registret 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 besöksadress till de verksamhetsställen där det förmedlas 
konsumentkrediter i anslutning till bostäder eller tillhandahålls rådgivningstjänster som 
avser sådana krediter, 

2) en juridisk persons firma, eventuell bifirma, företags- och organisationsnummer eller annan 
motsvarande beteckning och besöksadress till de verksamhetsställen där det förmedlas 
konsumentkrediter i anslutning till bostäder eller tillhandahålls rådgivningstjänster som 
avser sådana krediter, 

3) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådana saknas, födelsetid för de personer 
vars tillförlitlighet kontrollerats i samband med handläggningen av registeranmälan, 

4) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådana saknas, födelsetid för de personer 
som hör till den högsta ledningen och vars kännedom om kreditverksamhet har kontrollerats 
i samband med handläggningen av registeranmälan, 

5) den som beviljat en i 8 § avsedd ansvarsförsäkring och försäkringsbeloppet eller, om någon 
annan säkerhet har ställts, vilket slag av säkerhet som ställts, av vem och till vilket belopp, 

6)  registerbeteckning och datum för registreringen, 
7) uppgift om huruvida förmedlaren sköter uppgiften som ombud för en eller flera angivna 

kreditgivare eller som oberoende förmedlare, 
8) de EES-stater där förmedlaren förmedlar konsumentkrediter i anslutning till bostäder eller 

tillhandahåller rådgivningstjänster som avser sådana krediter, 
9) till kreditgivaren meddelade offentliga varningar och sådana förbud som förenats med vite, 
10)  skälet till strykning ur registret och när detta har skett. 
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I registret antecknas också uppgifter om dem som har meddelats ett förbud enligt 18 § 1 mom. 
att förmedla konsumentkrediter i anslutning till bostäder eller tillhandahålla rådgivningstjänster 
som avser sådana krediter utan registrering. Dessa uppgifter och uppgifter om sanktionerna 
enligt 1 mom. 9 punkten ska strykas ur registret fem år efter utgången av det år då förbudet eller 
någon annan sanktion påfördes. 

Den som förmedlar konsumentkrediter i anslutning till bostäder ska utan dröjsmål anmäla 
ändringar i de införda uppgifterna till Finansinspektionen. Förmedlaren ska dessutom meddela 
Finansinspektionen om att han eller hon under de föregående sex månaderna inte har förmedlat 
konsumentkrediter i anslutning till bostäder eller tillhandahållit rådgivningstjänster som avser 
sådana krediter eller att förmedlaren har upphört med sin verksamhet. 

10 § 

Uppgifters tillgänglighet 

Trots bestämmelserna i 16 § 3 mom. i lagen om offentlighet i myndigheternas verksamhet 
(621/1999) ska Finansinspektionen hålla de uppgifter som införts i registret allmänt tillgängliga 
med hjälp av ett elektroniskt datanät, med undantag för personbeteckningar. Personbeteckningar 
får lämnas ut med stöd av denna lag endast om uppgiften lämnas i form av en utskrift eller i 
teknisk lagringsform och mottagaren med stöd av 13 § i personuppgiftslagen (523/1999) eller 
med stöd av någon annan lag har rätt att hantera personbeteckningen. 

11 § 

Ledningens skyldigheter 

Förmedlaren eller, om förmedlaren är en juridisk person, dess högsta ledning enligt 6 § 
2 mom. ska se till att god kreditgivningssed iakttas i verksamheten och att verksamheten också i 
övrigt bedrivs i enlighet med lag.  

12 § 

Kundmedel 

Förmedlaren ska på ett tillförlitligt sätt organisera bevaringen och hanteringen av de medel 
som anförtrotts förmedlaren. Förmedlaren ska särskilt se till att  
1) kundmedlen hålls åtskilda från förmedlarens egna medel, 
2) kundmedlen redovisas så att kundmedlen för varje kund är tillräckligt åtskilda från andra 

kunders medel, 
3) kundmedlen sätts in på ett bankkonto i en inlåningsbank med koncession i Finland eller i 

någon annan EES-stat.  
En kund har rätt att kräva ersättning för skada som förorsakats honom eller henne också av 

verkställande direktören, medlemmar i styrelsen eller ett jämförbart organ och ansvariga 
bolagsmän i en sammanslutning som är förmedlare, om skadan har berott på att dessa 
uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att se till att bevaringen och hanteringen av 
kundmedel ordnas på det sätt som avses i 1 mom. Denna bestämmelse inskränker inte på en 
kunds rätt att få skadestånd av en förmedlare eller av någon annan skadeståndsskyldig. 
Bestämmelser om jämkning av skadestånd och om fördelning av skadeståndsansvaret mellan 
två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen (412/1974). 
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13 § 

Bevaring av handlingar och uppgifter som gäller kreditförmedling eller 
rådgivningstjänster 

Om inte bestämmelser om en längre bevaringstid finns någon annanstans i lag, ska 
förmedlaren bevara handlingar och uppgifter som gäller kreditförmedling och 
rådgivningstjänster i fem år från det kundförhållandet upphörde. Om oenighet uppstår kring en 
tjänst ska handlingarna och uppgifterna dock bevaras till dess parterna har kommit överens om 
saken eller ärendet har avgjorts. 

14 § 

Etablering av filial och tillhandahållande av tjänster i utlandet 

En enligt denna lag registrerad förmedlare som har för avsikt att inleda förmedling av 
konsumentkrediter i anslutning till bostäder eller tillhandahålla rådgivningstjänster som avser 
sådana krediter i en eller flera andra EES-stater, ska i god tid innan verksamheten inleds 
meddela Finansinspektionen vilka slags tjänster förmedlaren avser att tillhandahålla, i vilken 
stat eller i vilka stater de tillhandahålls samt om det sker genom etablering av en filial.  

Finansinspektionen ska inom en månad efter att meddelandet tagits emot sända ovan nämnda 
uppgifter till de behöriga myndigheterna i de mottagande staterna. Dessa myndigheter ska också 
informeras om vilka kreditgivare förmedlaren är ombud för samt att kreditgivaren svarar för 
ombudets verksamhet. Finansinspektionen ska utan dröjsmål meddela förmedlaren att 
uppgifterna har sänts till de mottagande staternas myndigheter. 

Förmedlaren har rätt att börja tillhandahålla tjänsterna i en annan EES-stat en månad från det 
att denna i enlighet med 2 mom. har fått ett meddelande från Finansinspektionen.  

15 § 

Verksamhet som en utländsk förmedlare inleder i Finland 

En förmedlare som av en behörig myndighet i hemstaten har beviljats rätt att förmedla 
konsumentkrediter i anslutning till bostäder i enlighet med artikel 29 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2014/17/EU får inleda motsvarande verksamhet i Finland en månad efter det att 
förmedlaren av den behöriga myndigheten i hemstaten har fått ett meddelande om att 
Finansinspektionen har underrättats om att verksamhet kommer att inledas i Finland. 

Om en förmedlare enligt 1 mom. har en filial i Finland, ska Finansinspektionen innan 
verksamheten i filialen inleds eller inom två månader från det att ett meddelande enligt 1 mom. 
från den behöriga myndigheten i förmedlarens hemstat mottagits meddela förmedlaren på vilka 
villkor verksamheten i Finland ska bedrivas i sådana ärenden för vilka enhetliga bestämmelser 
saknas. 

 

16 §  

Tillsyn  

Finansinspektionen övervakar att denna lag följs. 
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17 § 

Rätt att få uppgifter ur bötes- och straffregistret 

Finansinspektionen har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om verkställighet 
av böter (672/2002) få de uppgifter som behövs för att utreda tillförlitligheten i fråga om en 
person som avses i 7 §. Bestämmelser om rätten att få uppgifter ur straffregistret finns i 
straffregisterlagen (770/1993). 

18 § 

Tvångsmedel 

Finansinspektionen ska förbjuda förmedling av konsumentkrediter i anslutning till bostäder 
eller tillhandahållande av rådgivningstjänster som avser sådana krediter om verksamheten 
bedrivs i strid med denna lag utan registrering eller innan den tid som avses i 14 § 3 mom. har 
löpt ut. Om det finns särskilda skäl, får förbudet också meddelas så att det gäller en anställd hos 
den som bedriver sådan verksamhet eller någon annan som agerar för en sådan rörelses räkning. 

Om en förmedlare i väsentlig grad försummar en skyldighet enligt denna lag och 
försummelsen inte har rättats till inom en av Finansinspektionen angiven skälig tid, kan 
Finansinspektionen förbjuda förmedlaren att fortsätta verksamheten tills försummelsen har 
rättats till.  

Finansinspektionen får förena ett förbud som avses i denna paragraf med vite. Ett förbud som 
avses i 1 mom. ska förenas med vite, om inte det av särskilda skäl är onödigt eller 
Finansinspektionen anser att förfarandet ska bedömas i enlighet med 23 § 1 mom. 
Bestämmelser om vite finns i övrigt i viteslagen (1113/1990). 

19 § 

Avregistrering 

Finansinspektionen ska avföra en förmedlare ur registret om 
1) förmedlaren under de föregående sex månaderna inte har förmedlat konsumentkrediter i 

anslutning till bostäder eller tillhandahållit rådgivningstjänster som avser sådana krediter eller 
har upphört med sin verksamhet, 

2) förmedlaren har godkänts i registret på basis av felaktiga eller vilseledande uppgifter som 
förmedlaren lämnat, 

3) förutsättningarna för registrering i 6 § 1 mom. 1–3 punkten inte längre uppfylls, 
4) förmedlaren förmedlar konsumentkrediter i anslutning till bostäder som ombud för någon 

annan, 
5) förutsättningen för registrering i 6 § 1 mom. 4 punkten inte längre uppfylls och förmedlaren 

inom den tid som angivits i Finansinspektionens uppmaning inte har anmält nya personer som 
uppfyller kraven på kännedom om kreditverksamhet,  

6) förutsättningen för registrering i 6 § 1 mom. 5 punkten inte längre uppfylls och förmedlaren 
inom den tid som angivits i Finansinspektionens uppmaning inte har ordnat en 
ansvarsförsäkring eller någon annan säkerhet som uppfyller förutsättningarna i 8 §, 

7) det i förmedlarens eller dess högsta lednings verksamhet förekommer allvarliga eller 
upprepade försummelser och förmedlaren redan tidigare har meddelats ett sådant 
verksamhetsförbud som avses i 18 § 2 mom. 

I samband med avregistreringen får Finansinspektionen i syfte att tillvarata kundernas 
intressen utfärda bestämmelser om vilka åtgärder förmedlaren ska vidta för att avsluta 
verksamheten. 

Om Finansinspektionen avregistrerar en förmedlare av konsumentkrediter i anslutning till 
bostäder, ska Finansinspektionen anmäla avregistreringen inom 14 dagar till de behöriga 
myndigheterna i de andra EES-stater där förmedlaren i enlighet med 14 § 1 mom. har uppgett 
sig ha verksamhet. 
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20 § 

Tvångsmedel mot en utländsk förmedlares filial 

Om Finansinspektionen konstaterar att en i 15 § 1 mom. avsedd förmedlare med filial i 
Finland inte iakttar bestämmelserna i 6 § 1 mom. 4 punkten eller 11 §, ska Finansinspektionen 
kräva att förmedlaren upphör med det förfarande som strider mot bestämmelserna. 

Om förmedlaren inte vidtar de åtgärder som krävs, ska Finansinspektionen tillgripa behövliga 
tvångsmedel enligt 18 § 2 mom. eller 19 § 1 om. 5 punkten för att säkerställa att förmedlaren 
upphör med det förfarande som strider mot bestämmelserna. Tvångsmedel som det fattats beslut 
om ska utan ogrundat dröjsmål anmälas till de behöriga myndigheterna i förmedlarens hemstat 
och till kommissionen.  

21 § 

Tvångsmedel som gäller andra utländska förmedlare 

Om Finansinspektionen på sannolika skäl misstänker att en förmedlare som är verksam i 
Finland utan att ha filial inte följer de bestämmelser som har utfärdats i dennes hemstat för 
genomförande av artikel 7.1 eller artikel 9 i Europaparlamentets eller rådets direktiv 
2014/14/EU, ska Finansinspektionen informera de behöriga myndigheterna i förmedlarens 
hemstat om det misstänkta brottet mot bestämmelserna. 

Om den behöriga myndigheten i förmedlarens hemstat inte vidtar behövliga åtgärder inom en 
månad från det att den fick dessa uppgifter eller om förmedlaren trots de åtgärder som den 
behöriga myndigheten i hemstaten vidtagit fortgår att handla på ett sätt som klart strider mot 
finländska konsumenters intressen eller förhindrar marknaden att fungera på ett ändamålsenligt 
sätt i Finland, ska Finansinspektionen efter att först ha underrättat den behöriga myndigheten i 
förmedlarens hemstat om saken vidta alla åtgärder som behövs för att skydda konsumenterna 
och för att säkerställa att marknaden fungerar på ett klanderfritt sätt. Kommissionen och 
Europeiska bankmyndigheten ska utan ogrundat dröjsmål underrättas om åtgärderna. 
Finansinspektionen kan också föra ärendet till Europeiska bankmyndigheten i enlighet med 
artikel 19 i Europaparlamentets och rådets förordning (EU) nr 1093/2010.  

 

22 §  

Förmedlarens skadeståndsansvar 

Förmedlaren är skyldig att ersätta skada som hans eller hennes förfarande i strid med lag eller 
uppdragsavtalet orsakat en konsument eller någon annan vars rätt uppdraget eller kreditavtalet 
gäller. Förmedlaren är dock fri från ansvar, om förmedlaren visar att han eller hon handlat med 
yrkeskunskap och omsorg. 

Avtalsvillkor som avviker från 1 mom. till nackdel för konsumenten eller någon annan fysisk 
person som har rätt till skadestånd är utan verkan. 

Bestämmelser om jämkning av skadestånd och om fördelning av skadeståndsansvaret mellan 
två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. i skadeståndslagen. 
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23 § 

Straffbestämmelser 

Den som uppsåtligen utan registrering förmedlar konsumentkrediter i anslutning till bostäder 
eller tillhandahåller rådgivningstjänster som avser sådana krediter ska, om inte strängare straff 
för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott vid förmedling av konsumentkrediter i 
anslutning till bostäder dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.  

Den som bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 18 § och förenats med vite får 
inte dömas till straff för samma gärning, om vitet genom ett lagakraftvunnet beslut har dömts ut.  

 

24 § 

Sökande av ändring i beslut av Finansinspektionen 

Bestämmelser om överklagande av Finansinspektionens beslut finns i lagen om 
Finansinspektionen (878/2008). 

25 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   20   . 
En registeranmälan kan tas till behandling före ikraftträdandet av denna lag och den som gör 

anmälan kan registreras i registret över förmedlare av konsumentkrediter i anslutning till 
bostäder när lagen träder i kraft. 

26 § 

Övergångsbestämmelser 

Den som när denna lag träder i kraft bedriver verksamhet som enligt denna lag 
förutsätter registrering får fortsätta med sin verksamhet i Finland utan registrering fram till den 
21 mars 2017. 

Den som har förmedlat konsumentkrediter i anslutning till bostäder senast från den 19 mars 
2014, ska iaktta bestämmelserna om krav på kännedom om kreditverksamhet i 2 § 3 mom. och 
6 § 1 mom. 4 punkten från den 21 mars 2017. 

 
————— 
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2.  

Lag 

om registrering av vissa kreditgivare och kreditförmedlare 

I enlighet med riksdagens beslut föreskrivs: 

1 § 

Tillämpningsområde 

Denna lag gäller näringsidkare som lämnar konsumentkrediter som omfattas av 
tillämpningsområdet för 7 eller 7 a kap. i konsumentskyddslagen (38/1978). Lagen gäller också 
näringsidkare som förmedlar krediter till konsumenter, om någon annan än en näringsidkare är 
kreditgivare (lån mellan privatpersoner). 

Lagen gäller inte 
1) näringsidkare som Finansinspektionen utövar tillsyn över 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, 
4) näringsidkare som är etablerade i en annan stat inom Europeiska ekonomiska 

samarbetsområdet och som tillfälligt erbjuder konsumentkrediter eller förmedlar lån mellan 
privatpersoner i Finland. 

2 § 

Rätten att lämna konsumentkredit och förmedla lån mellan privatpersoner 

Andra näringsidkare än de som avses i 1 § 2 mom. får lämna konsumentkrediter endast om de 
är registrerade som kreditgivare enligt denna lag. Sådana näringsidkare får förmedla lån mellan 
privatpersoner endast om de är registrerade som förmedlare av lån mellan privatpersoner eller 
som kreditgivare enligt denna lag.   

3 § 

Register över kreditgivare och förmedlare av lån mellan privatpersoner 
samt registeranmälan 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland för ett register över kreditgivare och förmedlare av 
lån mellan privatpersoner (register över kreditgivare och förmedlare av lån mellan 
privatpersoner). 

Den som har för avsikt att tillhandahålla konsumentkrediter eller förmedla lån mellan 
privatpersoner ska för anteckning i registret göra en anmälan till regionförvaltningsverket. I 
registeranmälan ska ingå 

1) de uppgifter som avses i 7 § 1 mom. 1 och 2 punkten, 
2) uppgift om huruvida anmälaren ansöker om att bli registrerad som kreditgivare eller som 

förmedlare av lån mellan privatpersoner och, om det är fråga om registrering som kreditgivare, 
huruvida denne avser att också lämna sådana konsumentkrediter i anslutning till bostäder som 
omfattas av tillämpningsområdet för 7 a kap. i konsumentskyddslagen eller förmedla lån mellan 
privatpersoner, 

3) en utredning över de personer som avses i 5 § 2 mom. och vars tillförlitlighet ska bedömas, 
om anmälaren är en juridisk person, 
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4) en utredning över anmälarens utbildning och arbetserfarenhet eller, om anmälaren är en 
juridisk person, en utredning över den utbildning och arbetserfarenhet som de personer har som 
avses i 6 §, 

5) en utredning över hur anmälaren avser att sköta skyddet av personuppgifter, 
6) en utredning över hur anmälaren avser att sköta bevaringen och hanteringen av kundmedel, 
Anmälaren ska på begäran av regionförvaltningsverket lämna också andra uppgifter som 

behövs för att bedöma om förutsättningarna för registrering uppfylls. 

4 § 

Förutsättningar för registrering 

Regionförvaltningsverket ska registrera den som gör en registeranmälan som kreditgivare eller 
som förmedlare av lån mellan privatpersoner, om anmälaren 

1) har rätt att utöva näring i Finland, 
2) inte har försatts i konkurs och, om anmälaren är en fysisk person, har uppnått 

myndighetsålder och inte har fått sin handlingsbehörighet begränsad, 
3) är tillförlitlig, 
4) har sådan kännedom om kreditverksamhet som behövs med beaktande av arten och 

omfattning av den kreditverksamhet eller den förmedling av lån mellan privatpersoner som 
bedrivs, 

5) på behörigt sätt kan sköta skyddet av personuppgifter,  
6) kan förvara och hantera kundmedel på det sätt som förutsätts i 10 §. 
Regionförvaltningsverket får vägra registrering, om det med beaktande av omständigheterna 

är uppenbart att den som gjort anmälan har för avsikt att tillhandahålla konsumentkrediter eller 
förmedla lån mellan privatpersoner som ombud för någon annan. 

5 § 

Tillförlitlighet 

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 före en bedömning eller till bötesstraff under de tre senaste åren före bedömningen 
för ett brott som kan anses visa att personen i fråga är uppenbart olämplig för att tillhandahålla 
konsumentkrediter, för att förmedla lån mellan privatpersoner eller för att äga en 
sammanslutning som bedriver sådan verksamhet eller att vara styrelsemedlem eller suppleant, 
verkställande direktör eller ställföreträdande verkställande direktör eller på annat sätt medlem 
av högsta ledningen i en sådan sammanslutning, 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 dennes ställföreträdare, medlemmar och suppleanter i styrelsen, förvaltningsrådet 
och jämförbara organ, ansvariga bolagsmän och andra som hör till den högsta ledningen och 
även den som direkt eller indirekt innehar minst en tiondel 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 den högsta ledningen. Om den som gör anmälan också bedriver 
annan affärsverksamhet än att tillhandahålla konsumentkrediter eller förmedla lån mellan 
privatpersoner gäller kravet de personer som faktiskt svarar för kreditverksamheten eller 
förmedlingen av lån mellan privatpersoner. 
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7 § 

Uppgifter som ska föras in i registret och anmälan om ändringar 

I registret över kreditgivare och förmedlare av lån mellan privatpersoner 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 besöksadress till samtliga verksamhetsställen med 
kreditverksamhet eller förmedling av lån mellan privatpersoner, 

2) en juridisk persons firma, eventuella bifirma, företags- och organisationsnummer eller 
annan motsvarande beteckning och besöksadress till samtliga verksamhetsställen med 
kreditverksamhet eller förmedling av lån mellan privatpersoner, 

3) huruvida näringsidkaren är kreditgivare eller förmedlare av lån mellan privatpersoner och, 
om det är fråga om en kreditgivare, huruvida denne lämnar också sådana konsumentkrediter i 
anslutning till bostäder som omfattas av tillämpningsområdet för 7 a kap. i 
konsumentskyddslagen eller förmedlar lån mellan privatpersoner, 

4) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådana saknas, födelsetid för de personer 
vars tillförlitlighet kontrollerats i samband med handläggningen av registeranmälan, 

5) fullständigt namn och personbeteckning eller, om sådana saknas, födelsetid för de personer 
vars kännedom om kreditverksamhet kontrollerats i samband med handläggningen av 
registeranmälan, 

6) registerbeteckning och datum för registreringen, 
7) till kreditgivaren eller förmedlaren av lån mellan privatpersoner med stöd av 15 § 2 mom. 

meddelade varningar och sådana uppmaningar och förbud som förenats med vite, 
8) skälet till strykning ur registret och när detta har skett. 
I registret antecknas också uppgifter om dem som har meddelats ett förbud enligt 15 § 1 mom. 

att tillhandahålla konsumentkrediter eller förmedla lån mellan privatpersoner utan registrering. 
Dessa uppgifter och uppgifter om sanktionerna enligt 1 mom. 7 punkten ska strykas ur registret 
fem år efter utgången av det år då förbudet eller någon annan sanktion påfördes. 

Kreditgivaren och förmedlaren av lån mellan privatpersoner ska utan dröjsmål anmäla 
ändringar i de införda uppgifterna till regionförvaltningsverket. När verksamheten upphör ska 
kreditgivaren och förmedlaren av lån mellan privatpersoner anmäla även detta till 
regionförvaltningsverket. 

 

8 § 

Utlämnande av uppgifter 

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 allmänt 
tillgängliga i ett elektroniskt datanät eller lämnas ut på något annat sätt i elektronisk form. 
Personbeteckningar får dock lämnas ut med stöd av denna lag endast om uppgiften lämnas i 
form av en utskrift eller i teknisk lagringsform och mottagaren med stöd av 13 § i 
personuppgiftslagen (523/1999) eller med stöd av någon annan lag har rätt att hantera 
personbeteckningen. 

 

9 § 

Ledningens skyldigheter 

Kreditgivaren och förmedlaren av lån mellan privatpersoner eller, om kreditgivaren eller 
förmedlaren av lån mellan privatpersoner är en juridisk person, den högsta ledningen ska se till 
att god kreditgivningssed iakttas i verksamheten 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 kännedom om kreditverksamhet för uppgiften.  
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Om kreditgivaren lämnar konsumentkrediter som omfattas av tillämpningsområdet för 7 a 
kap. i konsumentskyddslagen, ska kreditgivarens personal och andra personer som agerar för 
kreditgivarens räkning och deltar i lämnandet av krediter uppfylla de krav som anges i bilaga III 
till Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU på det sätt som närmare föreskrivs 
genom förordning av statsrådet. Detsamma gäller varje person som direkt leder eller övervakar 
ovan nämnda personer.  

 

10 § 

Kundmedel 

Kreditgivaren och förmedlaren av lån mellan privatpersoner ska på ett tillförlitligt sätt 
organisera bevaringen och hanteringen av de kundmedel som anförtrotts dem. En sådan aktör 
ska särskilt se till att  

1) kundmedlen hålls åtskilda från aktörens egna medel, 
2) kundmedlen redovisas så att kundmedlen för varje kund är tillräckligt åtskilda från andra 

kunders medel, 
3) kundmedlen sätts in på ett bankkonto i en inlåningsbank med koncession i Finland eller i 

någon annan EES-stat. 
En kund hos en kreditgivare och en förmedlare av lån mellan privatpersoner har rätt att kräva 

ersättning för skada som förorsakats honom eller henne också av verkställande direktören, 
medlemmar i styrelsen eller ett jämförbart organ och ansvariga bolagsmän i en sammanslutning 
som är kreditgivare eller förmedlare av lån mellan privatpersoner, om skadan har berott på att 
dessa uppsåtligen eller av oaktsamhet har underlåtit att se till att bevaringen och hanteringen av 
kundmedel ordnas på det sätt som avses i 1 mom. Denna bestämmelse inskränker inte på en 
kunds rätt att få skadestånd av en kreditgivare, en förmedlare av lån mellan privatpersoner eller 
av någon annan skadeståndsskyldig. Bestämmelser om jämkning av skadestånd och om 
fördelning av skadeståndsansvaret mellan två eller flera skadeståndsskyldiga finns i 2 och 6 kap. 
i skadeståndslagen (412/1974). 

11 § 

Bevaring av handlingar och uppgifter i anslutning till kreditgivning och 
förmedling av lån mellan privatpersoner 

Om inte bestämmelser om en längre bevaringstid finns någon annanstans i lag, ska 
kreditgivaren och förmedlaren av lån mellan privatpersoner bevara handlingar och uppgifter 
som gäller kreditgivningen och förmedlingen av lån mellan privatpersoner i fem år efter det att 
krediten i sin helhet har förfallit till betalning. Om det uppkommer oenighet om en kredit eller 
förmedling av lån mellan privatpersoner ska handlingarna och uppgifterna dock bevaras till dess 
parterna har kommit överens om saken eller ärendet har avgjorts.  

12 § 

Tillsyn 

Regionförvaltningsverket i Södra Finland övervakar att denna lag följs. 

13 § 

Tillsynsmyndighetens rätt att få uppgifter 

Trots sekretessbestämmelserna ska en kreditgivare och en förmedlare av lån mellan 
privatpersoner på begäran ge regionförvaltningsverket de handlingar och uppgifter som behövs 
för övervakningen. 
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Trots sekretessbestämmelserna har regionförvaltningsverket dessutom rätt att för en 
specificerad tillsynsåtgärd få handlingar och uppgifter också av någon annan enskild 
sammanslutning eller person än kreditgivaren. Handlingarna och uppgifterna ska vara 
nödvändiga med tanke på tillsynen för att utreda huruvida tillhandahållandet av krediter eller 
förmedlingen av krediter omfattas av tillämpningsområdet för denna lag eller vem som de facto 
tillhandahåller eller förmedlar krediterna. 

Regionförvaltningsverket har dock inte rätt att av en advokat som avses i lagen om advokater 
(496/1958) eller av dennes biträde få handlingar och uppgifter om advokatens klienter, och inte 
heller av någon annan få handlingar och uppgifter som erhållits i samband med uppdrag som 
rättegångsombud eller rättegångsbiträde. Som sådana uppdrag räknas utöver egentliga 
rättegångsrelaterade uppdrag juridisk rådgivning om klienters rättsliga ställning vid 
förundersökning till följd av brott eller vid annan behandling av ärenden före rättegång eller 
juridisk rådgivning för inledande eller undvikande av rättegång. 

14 § 

Rätt att få uppgifter ur bötes- och straffregistret 

Regionförvaltningsverket har rätt att ur det bötesregister som avses i 46 § i lagen om 
verkställighet av böter (672/2002) få de uppgifter som behövs för att utreda om en person som 
avses i 4 § 1 mom. 3 punkten och 5 § 2 mom. i denna lag är tillförlitlig. Bestämmelser om rätten 
att få uppgifter ur straffregistret finns i straffregisterlagen (770/1993). 

 

15 § 

Tvångsmedel 

Regionförvaltningsverket ska förbjuda tillhandahållande av konsumentkrediter och 
förmedling av lån mellan privatpersoner som i strid med denna lag sker utan registrering. Om 
det finns särskilda skäl, får förbudet också meddelas så att det gäller en anställd hos den som 
bedriver sådan verksamhet eller någon annan som agerar för en sådan rörelses räkning. 

Om en kreditgivare eller en förmedlare av lån mellan privatpersoner försummar en skyldighet 
som anges i 7 § 3 mom., 10 § 1 mom. eller 13 § 1 mom., får regionförvaltningsverket uppmana 
kreditgivaren eller förmedlaren av lån mellan privatpersoner att fullgöra sin skyldighet inom 
utsatt tid. Om kreditgivaren eller förmedlaren av lån mellan privatpersoner försummar en 
skyldighet som anges i 9 eller 11 §, får regionförvaltningsverket ge kreditgivaren eller 
förmedlaren av lån mellan privatpersoner en varning. Om försummelserna är allvarliga eller om 
de upprepas trots uppmaning eller varning, får regionförvaltningsverket förbjuda kreditgivarens 
eller förmedlarens verksamhet helt eller delvis för viss tid, dock för högst sex månader. 

Om en aktör som avses i 13 § 2 mom. försummar en skyldighet som följer av det momentet, 
får regionförvaltningsverket uppmana aktören att fullgöra sin skyldighet inom utsatt tid. 

Regionförvaltningsverket får förena ett förbud eller en uppmaning som avses i denna paragraf 
med vite. Ett förbud som avses i 1 mom. ska förenas med vite, om inte det av särskilda skäl är 
onödigt eller regionförvaltningsverket anser att förfarandet ska bedömas i enlighet med 17 § 1 
eller 2 mom. Bestämmelser om vite finns i övrigt i viteslagen (1113/1990). 

16 § 

Avregistrering 

Regionförvaltningsverket ska avföra en kreditgivare eller en förmedlare av lån mellan 
privatpersoner ur registret över kreditgivare och förmedlare av lån mellan privatpersoner, om 

1) kreditgivaren eller förmedlaren av lån mellan privatpersoner har upphört med sin 
verksamhet, 

2) förutsättningarna för registrering i 4 § 1 mom. 1–3 punkten inte längre uppfylls, 
3) kreditgivaren eller förmedlaren av lån mellan privatpersoner tillhandahåller 

konsumentkrediter eller förmedlar lån mellan privatpersoner som ombud för någon annan, 
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4) förutsättningen för registrering i 4 § 1 mom. 4 punkten inte längre uppfylls, och 
kreditgivaren eller förmedlaren av lån mellan privatpersoner inte inom den tidsfrist som 
regionförvaltningsverket har angett i sin uppmaning har anmält nya personer som uppfyller 
kraven på kännedom om kreditverksamhet, eller 

5) det i den verksamhet som kreditgivaren, förmedlaren av lån mellan privatpersoner eller 
dess högsta ledning bedriver förekommer allvarliga eller upprepade försummelser och 
kreditgivaren eller förmedlaren av lån mellan privatpersoner redan tidigare har meddelats ett 
verksamhetsförbud för viss tid. 

I samband med avregistreringen får regionförvaltningsverket i syfte att tillvarata kundernas 
intressen utfärda bestämmelser om vilka åtgärder förmedlaren ska vidta för att avsluta 
verksamheten.  

17 § 

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 uppsåtligen utan registrering förmedlar lån mellan privatpersoner ska, om inte 
strängare straff för gärningen bestäms någon annanstans i lag, för brott vid förmedling av lån 
mellan privatpersoner dömas till böter eller fängelse i högst sex månader.  

Den som bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 15 § och förenats med vite får 
inte dömas till straff för samma gärning, om vitet genom ett lagakraftvunnet beslut har dömts ut. 

 

18 § 

Sökande av ändring i beslut av regionförvaltningsverket 

Ett beslut som regionförvaltningsverket fattat med stöd av 15 och 16 § får överklagas genom 
besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen (586/1996). 

När det gäller andra beslut av regionförvaltningsverket får omprövning begäras på det sätt 
som anges i förvaltningslagen (434/2003). Det beslut som meddelas med anledning av begäran 
om omprövning får överklagas genom besvär hos förvaltningsdomstolen på det sätt som anges i 
förvaltningsprocesslagen. 

Förvaltningsdomstolens beslut i ett ärende som gäller förbud enligt 11 § eller avregistrering 
enligt 12 § får överklagas genom besvär på det sätt som anges i förvaltningsprocesslagen. Över 
andra beslut av förvaltningsdomstolen får besvär anföras endast om högsta 
förvaltningsdomstolen beviljar besvärstillstånd. 

Ett i denna lag avsett beslut om avregistrering och om verksamhetsförbud för viss tid ska 
iakttas även om det överklagas, om inte besvärsmyndigheten bestämmer något annat. 

19 § 

Ikraftträdande 

Denna lag träder i kraft den   20   . Genom denna lag upphävs lagen om registrering av vissa 
kreditgivare (747/2010). 

En registeranmälan kan tas till behandling före ikraftträdandet av denna lag och den som gör 
anmälan kan registreras i registret över kreditgivare och förmedlare av lån mellan privatpersoner 
när lagen träder i kraft. 
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20 § 

Övergångsbestämmelser 

Uppgifter om en sådan kreditgivare som när denna lag träder i kraft är införd i 
kreditgivarregistret enligt lagen om registrering av vissa kreditgivare överförs till ett register 
enligt denna lag. Om en kreditgivare lämnar sådana konsumentkrediter i anslutning till bostäder 
som omfattas av tillämpningsområdet för 7 a kap. i konsumentskyddslagen eller förmedlar lån 
mellan privatpersoner, ska kreditgivaren underrätta regionförvaltningsverket om detta inom sex 
månader från ikraftträdandet av lagen. En kreditgivare som förmedlar lån mellan privatpersoner 
ska dessutom inom samma tid lämna in en i 3 § 1 mom. 6 punkten avsedd utredning till 
regionförvaltningsverket.     

Den som när denna lag träder i kraft bedriver sådan förmedling av lån mellan privatpersoner 
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. 

Den som har beviljat konsumentkrediter i anlutning till bostäder senast från den 19 mars 2014, 
ska iaktta bestämmelserna i 9 § 2 mom. om kännedom om kreditverksamhet från den 21 mars 
2017.    
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3. 

Lag 

om ändring av konsumentskyddslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut  
 upphävs i konsumentskyddslagen (38/1978) 7 kap. 6 § 2 mom. 1 punkten, 7 § 4 punkten, 22 § 

1 mom. 1 punkten och 29 §, sådana de lyder i lag 746/2010, 
ändras 6 a kap. 12 § 2 mom., 7 kap. 1 §, 3 § 2 mom., 5 §, 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 11 § 

1 mom., 13 § 2 mom. 4 punkten, 23 § 1 mom. och 24 §, sådana de lyder, 6 a kap. 12 § 2 mom., 
7 kap. 1 §, 3 § 2 mom. 5 §, 8 § 2 mom., 9 § 2 mom., 11 § 1 mom., 23 § 1 mom. och 24 § i lag 
746/2010 samt 13 § 2 mom. 4 punkten i lag 207/2013, samt 

fogas till 6 a kap. en ny 11 a §, till 7 kap. 13 §, sådan den lyder i lag 207/2013, ett nytt 
4 mom., till 7 kap. nya 13 a och 16 a § samt till lagen ett nytt 7 a kap. som följer:  

6 a kap. 

Distansförsäljning av finansiella tjänster och finansiella instrument 

11 a § 

Bostadskrediter  

En kreditgivare anses ha fullgjort den informationsskyldighet som anges i 5–9 § på det sätt 
som förutsätts i 11§, om kreditgivaren innan ett avtal ingås har givit konsumenten blanketten 
”Standardiserat EU-faktablad” (ESIS-blanketten) om bostadskredit som erbjuds.  

12 §  

Ångerrätt 

------------------------------- 

Vad som i 1 mom. och 14–16 § föreskrivs om att frånträda avtal tillämpas inte på 
konsumentkrediter och inte heller på försäkringar. På konsumentkrediter tillämpas inte heller 
13 § 1 mom. Bestämmelser om konsumentens rätt att frånträda ett konsumentkreditavtal och 
betala konsumentkrediten i förtid finns i 7 och 7 a kap. Bestämmelser om försäkringstagarens 
rätt att frånträda eller säga upp ett försäkringsavtal finns i lagen om försäkringsavtal (543/1994). 

-------------------------------- 
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7 kap. 

Konsumentkrediter 

Allmänna bestämmelser 

1 §  

Tillämpningsområde 

I detta kapitel finns bestämmelser 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 detta kapitel likställs med konsumentkrediter 
hyresavtal och andra avtal som ger konsumenten besittningen till en vara, om varans kontantpris 
och kreditkostnaderna enligt avtalsvillkoren ska betalas under hyresperioden eller om det 
framgår av villkoren att konsumenten kan bli ägare till varan på annat sätt när avtalet går ut. 

Med undantag för 16 a § likställs vid tillämpningen av bestämmelserna i detta kapitel med 
konsumentkrediter också kredit som någon annan än en i 1 mom. avsedd kreditgivare lämnar 
eller lovar lämna en konsument som lån, betalningsanstånd eller som något annat motsvarande 
ekonomiskt arrangemang, om krediten till konsumenten förmedlas av en näringsidkare som 
ombud för den som lämnar krediten. Den näringsidkare som förmedlar krediten till 
konsumenten ska då se till att bestämmelserna iakttas i kreditförhållandet.  

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. 

Bestämmelserna i detta kapitel 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), 
5) sådan bostadskredit eller konsumentkredit med bostad som säkerhet som omfattas av 

tillämpningsområdet för 7 a kap., om inte annat föreskrivs i det kapitlet. 

3 §  

Begränsningar i fråga om tillämpningen i vissa andra fall 

-------------------------------- 
 
Bestämmelserna i 15 och 16 § tillämpas inte på nyttighetsbundna engångskrediter.  
 
-------------------------------- 

5 § 

Bestämmelsernas tvingande natur 

Avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i detta kapitel till nackdel för konsumenten är 
ogiltiga. Ogiltiga är också avtalsvillkor i ett kreditavtal enligt 1 § 3 mom. som avviker från 
bestämmelserna i detta kapitel till nackdel för konsumenten. 
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8 § 

Information som ska lämnas i reklam för konsumentkrediter 

----------------------- 
Den effektiva räntan och andra i 1 mom. nämnda uppgifter ska anges i reklamen på ett klart, 

väl synligt och koncist sätt och ska motsvara de kreditvillkor som en kreditgivare normalt 
bjuder ut. 

----------------------- 

9 §  

Information som ska lämnas innan ett kreditavtal ingås 

I fråga om nyttighetsbundna engångskrediter på högst 100 euro kan förhandsinformation 
också ges i någon annan varaktigt form än på blanketten. Närmare bestämmelser om 
förhandsinformationen och blanketten utfärdas genom förordning av statsrådet. 

11 §  

Vissa andra bestämmelser om skyldigheten att lämna förhandsinformation 

Om ett avtal på konsumentens begäran ingås per telefon eller genom ett annat medium 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 ingåtts. I fråga om 
nyttighetsbundna engångskrediter på högst 100 euro ska förhandsinformationen på motsvarande 
sätt ges konsumenten utan dröjsmål på blanketten eller i annan varaktig form efter det att avtalet 
har ingåtts, om avtalet på konsumentens begäran ingås per telefon eller genom ett annat medium 
för distanskommunikation som inte gör det möjligt att ge förhandsinformationen i varaktig form 
innan avtalet ingås. 

----------------------------------- 

13 §  

God kreditgivningssed 

-------------------------------- 
Det förutsätts särskilt att kreditgivaren 
-- ------------------------- 
4) ger konsumenten en sådan tillräcklig och klar utredning innan kreditavtalet tecknas som gör 

det möjligt för konsumenten att bedöma om krediten och de kompletterande tjänster som 
eventuellt erbjuds lämpar sig för hans eller hennes behov och ekonomiska situation, samt 
informerar konsumenten huruvida denne kan säga upp ett avtal om kompletterande tjänster 
separat och vilka följder en uppsägning har för konsumenten, 

----------------------------- 
De system för premiering av kreditgivarnas och kreditförmedlarnas personal får inte vara 

sådana att de utgör ett hinder för att vid kreditgivning förfara på det sätt som förutsätts i 1 eller  
2 mom.  

13 a §  

Förbud mot bindningsförfarande 

Ett villkor för ett kreditanbud får inte vara att konsumenten ingår ett avtal om en annan 
finansiell tjänst, någon annan tjänst eller ett finansiellt instrument som erbjuds av kreditgivaren 
själv eller av någon annan näringsidkare på grundval av ett avtal eller något annat arrangemang 
med kreditgivaren (bindningsförfarande).  
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16 a § 

Lämnande av kredit 

En kreditgivare ska ange de principer enligt vilka kreditgivaren lämnar konsumentkrediter.  
Kreditgivaren får lämna en konsument kredit endast om bedömningen av konsumentens 

kreditvärdiget visar att de skyldigheter som följer av ett kreditavtal sannolikt kommer att 
fullgöras på det sätt som avtalet förutsätter.     

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 medan avtalsförhållandet fortgår utan avgift ge 
konsumenten en amorteringstabell alltid när denne begär en sådan.  

-------------------------------- 

24 §  

Ändringar av ränta och avgifter 

I avtalsvillkoren för en konsumentkredit får det anges att räntan på krediten förändras under 
kreditavtalets löptid. Räntan kan då förändras endast i enlighet med ändringarna av den 
referensränta som specificerats i avtalet. Den referensränta som tillämpas ska vara offentligt 
tillgänglig och ska bygga på faktorer som är oberoende av kreditgivarens ensidiga 
bestämmanderätt. Kreditgivaren ska bevara de uppgifter som gäller referensräntans belopp i fem 
år från det att krediten i sin helhet har förfallit till betalning. Om oenighet uppstår kring ett 
kreditavtal ska uppgifterna dock bevaras till dess parterna har kommit överens om saken eller 
ärendet har avgjorts. 

Ränteändringar ska göras jämlikt och utan att diskriminera konsumenter och konsumenten ska 
informeras om dem i varaktig form. I samband med meddelandet ska också delbetalningens 
belopp efter ränteändringen anges och, om betalningarnas antal och frekvens förändras, aktuella 
uppgifter om detta.  

Informationen enligt 2 mom. ska ges konsumenten innan ändringen träder i kraft. Om 
informationen om ny referensränta offentliggörs på tillbörligt 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. 

De avgifter som tas ut på basis av kreditavtalet kan ändras endast på de grunder som anges i 
avtalet. En avgiftshöjning får inte vara större än den faktiska ökning som kreditgivaren haft i de 
kostnader på grund av vilka en avgift enligt kreditavtalet tas ut. På informationen om ändringar i 
avgifterna ska bestämmelserna om ränteändringar enligt 2 och 3 mom. tillämpas. 

7 a kap. 

Konsumentkrediter i anslutning till bostäder 

Allmänna bestämmelser 

1 § 

Tillämpningsområde 

I detta kapitel finns bestämmelser om bostadskrediter och om konsumentkrediter med en 
bostad som säkerhet.  

 Bestämmelserna i detta kapitel tillämpas inte på 
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1) krediter där ingen ränta eller andra avgifter tas ut,  
2) omvänt bolån som enligt kreditavtalet lämnas eller utlovas bli lämnat i utbyte mot medel 

som fås vid en försäljning av andelar i en sammanslutning som ger rätt att besitta en 
bostadslägenhet, av en bostadsfastighet eller av nyttjanderätten till en fastighet och som 
kreditgivaren har rätt att kräva återbetalning av först när låntagaren uppnår en i 
kreditavtalet angiven ålder eller avlider.  

2 §  

Bestämmelsernas tvingande natur 

Avtalsvillkor som avviker från bestämmelserna i detta kapitel till nackdel för konsumenten är 
ogiltiga. 

3 §  

Definitioner 

I detta kapitel avses med 
1) bostadskredit en konsumentkredit för förvärv av andelar i en sammanslutning som ger rätt 

att besitta en bostadslägenhet, för förvärv av en bostadsfastighet eller för förvärv av ett sådant 
bostadshus som är beläget på ett område som besitts med stöd av nyttjanderätt eller för 
bevarandet av äganderätten till något av ovan nämnda objekt, 

2) konsumentkredit med en bostad som säkerhet konsumentkredit som lämnas för något 
annat än ett i 1 punkten avsett ändamål och där andelar i en sammanslutning som ger rätt att 
besitta en bostadslägenhet, en bostadsfastighet eller nyttjanderätten till en fastighet lämnas som 
säkerhet för krediten, 

3) kredit i utländsk valuta bostadskredit eller konsumentkredit med en bostad som säkerhet 
som lämnas i någon annan valuta än valutan i den EU- eller EES-stat där konsumenten är bosatt 
eller i någon annan valuta än valutan i den stat där konsumenten får sin utkomst eller där han 
eller hon har de tillgångar från vilka krediten ska återbetalas, 

4) rådgivningstjänster tillhandahållande av personligt anpassade rekommendationer till en 
konsument avseende en bostadskredit eller konsumentkredit med en bostad som säkerhet,  

5) kreditförmedlare en annan näringsidkare än kreditgivaren som presenterar eller erbjuder 
sådana krediter som avses i 1 eller 2 mom. till konsumenter och som på annat sätt bistår 
konsumenter vid ingåendet av avtal som gäller sådana krediter eller som ingår avtal om dessa 
krediter med konsumenter för kreditgivarens räkning, 

6) lämnande av information i varaktig form lämnande av information till konsumenten 
personligen antingen skriftligen eller elektroniskt så att konsumenten kan bevara och återge 
informationen i oförändrad form. 

Med kreditkostnad avses i detta kapitel summan av räntor, kostnader och andra avgifter som 
är kända för kreditgivaren och som konsumenten ska betala med anledning av 
kreditförhållandet. Kostnaderna för försäkringar och andra kompletterande tjänster som är 
knutna till kreditavtalet betraktas också som kreditkostnader, om ett avtal om en kompletterande 
tjänst är en förutsättning för att krediten ska lämnas på de marknadsförda villkoren. Som 
kreditkostnad räknas inte avgifter som konsumenten måste betala till följd av ett eventuellt 
avtalsbrott eller notariatsavgifter. 

Med effektiv ränta avses i detta kapitel den räntesats som erhålls när kreditkostnaderna med 
beaktande av amorteringarna omräknas till årlig ränta på kreditbeloppet. Bestämmelser om hur 
den effektiva räntan ska beräknas och om de antaganden som ska användas för detta utfärdas 
genom förordning av justitieministeriet. 
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Informationsskyldighet 

4 §  

Allmän informationsskyldighet 

Utöver vad som bestäms om informationsskyldighet någon annanstans i lag ska kreditgivaren 
och den kreditförmedlare som är ombud för en kreditgivare tillhandahålla tydlig och 
övergripande allmän information om de krediter de erbjuder på papper eller i elektronisk form.  
Informationen ska åtminstone innehålla följande: 

1) kreditgivarens eller kreditförmedlarens namn och besöksadress, 
2) det ändamål för vilket konsumenten får använda krediten, 
3) de former av säkerhet som kreditgivaren godkänner och uppgift om huruvida kreditgivaren 

godkänner egendom utomlands som säkerhet för krediten, 
4) kreditavtalets löptid, 
5) typer av tillgänglig kreditränta och en kort beskrivning av deras kännetecken och vad de 

innebär för konsumenten, 
6) vilken betydelse en kredit i utländsk valuta har för konsumenten och uppgift om de 

utländska valutor i vilka kredit lämnas, 
7) ett representativt exempel på det sammanlagda kreditbeloppet eller kreditgränsen, 

konsumentens sammanlagda kostnad för krediten, kreditbeloppet och kreditkostnaderna 
sammanlagt och den effektiva räntan, 

8) eventuella ytterligare kostnader som inte ingår i kreditkostnaderna och som konsumenten 
ska betala i samband med ett kreditavtal, 

9) eventuella kompletterande tjänster som konsumenten måste köpa för att erhålla krediten på 
de marknadsförda villkoren och ett förtydligande att de kompletterande tjänsterna kan köpas 
från en tillhandahållare som inte är kreditgivaren,  

10) de olika alternativen för återbetalning av krediten, inklusive amorteringarnas antal, belopp 
och frekvens, samt i tillämpliga fall en angivelse att iakttagande av villkoren i kreditavtalet inte 
garanterar att det totala kreditbeloppet enligt kreditavtalet och kreditkostnaderna återbetalas, 

11) eventuella villkor som gäller återbetalning i förtid, 
12) eventuellt krav på fastighetsvärdering och, i tillämpliga fall, uppgift om vem som är 

ansvarig för att säkerställa att värderingen utförs och huruvida några tillhörande kostnader 
kommer att uppstå för konsumeten, 

13) en varning för konsekvenserna om skyldigheterna enligt kreditavtalet inte uppfylls. 

5 §  

Information som ska lämnas i reklam för bostadskrediter 

I reklam för bostadskrediter ska den effektiva räntan anges, om räntan för krediten, någon 
annan sifferuppgift som beskriver kostnaderna för krediten eller någon annan information om 
villkoren i kreditavtalet framgår av reklamen. I detta fall ska dessutom följande information 
framgå av reklamen: 

1) kreditgivarens eller den eventuella kreditförmedlarens namn,  
2) vid behov uppgift om att andelar i en sammanslutning som ger rätt att besitta en 

bostadslägenhet, en bostadsfastighet eller nyttjanderätten till en fastighet ska lämnas som 
säkerhet för krediten, 

3) krediträntan och övriga kreditkostnader, 
4) kreditbeloppet eller kreditgränsen, 
5) kreditavtalets löptid, 
6) antalet amorteringar och deras summa, 
7) kreditbeloppet och kreditkostnaderna sammanlagt, 
8) vid behov en varning om att valutakursfluktuationer kan komma att påverka det belopp 

som ska betalas av konsumenten. 
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Den effektiva räntan och den övriga information som avses i 1 mom. ska ges på ett klart, 
koncist och väl synligt sätt med hjälp av ett representativt exempel. Finansinspektionen ska 
utfärda närmare föreskrifter om kriterierna för att fastställa ett representativt exempel. Den 
effektiva räntan ska i reklam anges minst lika synligt som de övriga siffror som beskriver 
kreditkostnaderna.  

När en kredit kan lämnas på de villkor som anges i reklamen endast om konsumenten ingår ett 
avtal om försäkring eller om någon annan kompletterande tjänst och kostnaderna för en sådan 
kompletterande tjänst inte går att bestämma på förhand, ska detta villkor anges i reklamen 
tillsammans med den effektiva räntan. 

 

6 § 

Information som ska lämnas innan ett bostadskreditavtal ingås 

Utöver vad som bestäms om informationsskyldighet någon annanstans i lag ska kreditgivaren 
och kreditförmedlaren utan ogrundat dröjsmål efter det att konsumenten har informerat om sina 
förväntningar och behov i anslutning till krediten samt om sina ekonomiska förhållanden och i 
god tid innan ett bostadskreditavtal ingås, på ESIS-blanketten i varaktig form ge konsumenten 
information om följande: 

1) kreditgivaren, 
2) kreditförmedlaren, 
2) den typ av kredit som erbjuds, kreditkostnaderna och återbetalningen av krediten, 
3) huruvida kreditgivaren eller kreditförmedlaren tillhandahåller rådgivningstjänster, 
4) påföljderna vid avtalsbrott, 
5) konsumentens lagbestämda rättigheter. 
Närmare bestämmelser om förhandsinformationen och blanketten utfärdas genom förordning 

av statsrådet. 

7 § 

Anbud om bostadskredit per telefon 

Utöver det som föreskrivs om förhandsinformation vid distansförsäljning i 6 a kap. 10 § 
1 mom. och 2 mom. 1 och 3–6 punkten ska kreditgivaren och kreditförmedlaren vid 
telefonförsäljning ge information om den bostadskredit som erbjuds, kreditkostnaderna och 
återbetalningen av krediten. Närmare bestämmelser om den information som ska lämnas 
utfärdas genom förordning av statsrådet. 

8 §  

Avgiftsfrihet 

Det får inte tas ut någon avgift av konsumenten för lämnande av de uppgifter som avses i 
detta kapitel.  

9 §  

Informationsskyldighet som gäller konsumentkrediter med bostad som säkerhet 

På reklam av konsumentkrediter med en bostad som säkerhet tillämpas bestämmelserna i 
7 kap. 8 § och på informationsskyldighet innan ett kreditavtal ingås bestämmelserna i 7 kap. 
9–12 §. En kreditgivare och en kreditförmedlare ska vid lämnande av sådan information till 
konsumenten som avses i 7 kap. 9 och 10 § samtidigt meddela huruvida kreditgivaren eller 
kreditförmedlaren tillhandahåller rådgivningstjänster.   

185



Kreditgivarens skyldighet att handla ansvarsfullt vid lämnande av kredit 

10 §  

Förfaranden och uppgifter vid bedömningen av konsumenternas kreditvärdighet 

Kreditgivaren ska slå fast de uppgifter på basis av vilka konsumenternas kreditvärdighet 
bedöms samt förfarandena vid bedömningen.  

Kreditgivaren ska när de utarbetar och tillämpar riktlinjer för premiering av personal som 
ansvarar för bedömning av konsumenternas kreditvärdighet se till att riktlinjerna förhindrar 
uppkomsten av intressekonflikter och att de även i övrigt följer de principer som anges i artikel 
7.3 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2014/17/EU. Närmare bestämmelser om de 
omständigheter som ska beaktas vid utarbetandet och tillämpningen av riktlinjerna utfärdas 
genom förordning av statsrådet.  

11 §  

Skyldighet att bedöma en konsuments kreditvärdighet 

Innan ett kreditavtal ingås ska kreditgivaren noggrant bedöma en konsuments kreditvärdighet. 
Bedömningen ska grundas på tillräckliga uppgifter om konsumentens inkomster och utgifter 
samt övriga ekonomiska förhållanden vars riktighet har kontrollerats på behörigt sätt.  

Om parterna senare kommer överens om att höja kreditbeloppet eller kreditgränsen, ska 
kreditgivaren försäkra sig om att informationen om konsumenten är aktuell och, om 
kreditbeloppet eller kreditgränsen höjs betydligt, bedöma konsumentens kreditvärdighet på nytt 
innan avtal ingås om höjningen. 

Kreditgivaren ska dokumentera uppgifterna om de åtgärder som vidtagits för bedömningen av 
konsumentens kreditvärdighet och bevara den i fem år från det att krediten i sin helhet har 
förfallit till betalning. Om oenighet uppstår kring ett kreditavtal ska uppgifterna om bedömning 
av kreditvärdigheten dock bevaras till dess parterna har kommit överens om saken eller ärendet 
har avgjorts. 

12 § 

Begäran om uppgifter från konsumenterna 

Kreditgivaren ska meddela konsumenten vilka uppgifter denne ska lämna kreditgivaren för 
bedömning av kreditvärdigheten samt inom vilken tid uppgifterna ska lämnas. Konsumenten 
ska upplysas om att underlåtelse att sända uppgifterna kan leda till att kredit inte beviljas.  

Om konsumenten har sänt de uppgifter enligt 1 mom. som behövs för bedömningen av 
kreditvärdigheten till kreditförmedlaren, ska denne på behörigt sätt sända uppgifterna till 
kreditgivaren.  

13 §  

Former av säkerhet och värdering av egendom som godtas som säkerhet 

Kreditgivaren ska ange vilka former av säkerhet som denne godtar som säkerhet för ett 
kreditavtal.  

Kreditgivaren ska försäkra sig om att den som värderar sådan egendom som säkerhet för ett 
kreditavtal som avses i 3 § 1 mom. 2 punkten är tillräckligt oberoende av 
kreditgivningsprocessen och att han eller hon har tillräcklig yrkeskompetens för uppgiften.  Vid 
värderingen ska tillförlitliga, av kreditgivaren på förhand angivna värderingsstandarder 
användas.  

186



Värderingen ska bevaras i fem år från det att krediten i sin helhet har förfallit till betalning. 
Om oenighet uppstår kring ett kreditavtal ska värderingen dock bevaras till dess parterna har 
kommit överens om saken eller ärendet har avgjorts. 

 

Ingående av kreditavtal 

14 § 

Anbud om kredit 

Kreditgivaren ska lämna ett anbud om kredit i en varaktig form. Anbudet ska innehålla alla 
villkor som gäller kreditavtalet. 

Anbudet ska åtföljas av ESIS-blanketten, om inte konsumenten fått den redan tidigare eller 
om anbudet till innehållet avviker från uppgifter som tidigare lämnats på blanketten.  

15 §  

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 återge 
avtalet i oförändrad form. 

Följande information ska lämnas i ett kreditavtal: 
1) uppgifter om parterna i kreditavtalet, 
2) uppgifter om de omständigheter som avses i 6 § eller, om det är fråga om konsumentkredit 

med en bostad som säkerhet, om de omständigheter som avses i 7 kap. 9 §, 
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 den information som ska lämnas i avtalet utfärdas genom 

förordning av statsrådet. Ränta och avgifter som grundar sig på kreditförhållandet får inte tas ut 
av konsumenten, om det inte har överenskommits i det avtal som avses i 1 mom. 

16 §  

Avslag på ansökan om kredit 

Om en ansökan om kredit avslås, ska den konsument som sökt kredit utan dröjsmål 
underrättas om avslaget. I kreditupplysningslagen (527/2007) föreskrivs det dessutom om 
uppgifter som ska lämnas, om ett avslag baserar sig på personkreditsupplysningar ur 
kreditupplysningsregistret.   

Utövande av ångerrätt 

17 §  

Ångerrätt 

Konsumenten har rätt att frånträda ett kreditavtal 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 15 §. 

Om konsumenten frånträder avtalet får räntan på krediten krävas i ersättning av konsumenten 
för den tid som han eller hon kunnat förfoga över krediten. Kreditgivaren har också rätt till 
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ersättning av konsumenten för avgifter som kreditgivaren eventuellt har inbetalat till 
myndigheterna till följd av att kreditavtalet ingåtts och som inte återbetalas vid frånträdelse. 
Ränta och avgifter får dock inte utkrävas om kreditgivaren inte på förhand har informerat 
konsumenten om betalningsskyldigheten eller ränte- och avgiftsbeloppet 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, till kreditgivaren återlämna de medel som konsumenten har 
tagit emot i enlighet med kreditavtalet. För att ångerrätten inte ska upphöra att gälla ska 
konsumenten dessutom betala ersättning enligt 2 mom. Konsumenten får dock låta bli att 
fullgöra sin betalningsskyldighet tills kreditgivaren har fullgjort sin motsvarande skyldighet. 

18 §  

Accessoriska avtal som inte är bindande 

Om en kreditgivare tillhandahåller möjligheter till accessoriska tjänster i ett avtal som 
anknyter till ett kreditavtal, är ett sådant avtal inte bindande för konsumenten när han eller hon 
utövar sin ångerrätt i fråga om kreditavtalet. Konsumenten är inte heller bunden av ett 
accessoriskt avtal i sådana fall där en tredje part tillhandahåller en accessorisk tjänst på grundval 
av en överenskommelse eller andra arrangemang mellan kreditgivaren och den tredje parten. 

Om konsumenten önskar att det accessoriska avtalet ska fortsätta att gälla trots att 
kreditavtalet frånträtts, ska konsumenten underrätta kreditgivaren om detta inom 30 dagar från 
det att meddelandet om utövandet av ångerrätten avsändes. 

Betalning av kredit före förfallodagen 

19 § 

Konsumentens rätt att betala en bostadskredit eller en konsumentkredit med bostad som 
säkerhet innan krediten förfaller till betalning 

Konsumenten har rätt att betala en bostadskredit eller en konsumentkredit med en bostad som 
säkerhet eller en del av krediten före förfallodagen. 

Om konsumenten betalar krediten eller en del av den i förtid, ska från den återstående delen 
av kreditgivarens fordran avdras den del av kreditkostnaderna som gäller den outnyttjade 
kredittiden. Kreditgivaren får emellertid i sin helhet ta ut de faktiska kostnader för 
uppläggningen av krediten som anges i kreditavtalet. 

20 § 

Rätt till kompensation i fråga om bostadskrediter 

Kreditgivaren har rätt till kompensation från konsumenten när konsumenten betalar en 
bostadskredit eller en del av en bostadskredit i förtid, om krediten är större än 20 000 euro och 
räntan för krediten inte har bundits till referensränta (fast ränta) eller den period för vilken 
referensräntan fastställs är minst tre år. Om kreditgivaren utnyttjar sin rätt till kompensation, ska 
denne utan dröjsmål efter att ha mottagit en begäran om återbetalning på ett varaktigt sätt sända 
konsumenten en kalkyl med uppgift om beloppet av den kompensation som krävs och de 
grunder och antaganden som använts vid beräkningen.   

Som kompensation får kreditgivaren kräva ut högst ett belopp som motsvarar den förlust som 
uppkommer till följd av en sänkt räntenivå under den återstående kreditperioden med fast ränta 
eller under den period för vilken referensränta har fastställts. Finansinspektionen utfärdar 
närmare föreskrifter om förlustberäkningen.  
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21 § 

Rätt till kompensation vid konsumentkrediter med bostad som säkerhet 

Kreditgivaren får kräva ut kompensation vid förtida betalning av en konsumentkredit med en 
bostad som säkerhet eller en del av krediten, om räntan för krediten är fast. Om kreditgivaren 
utnyttjar sin rätt till kompensation, ska denne utan dröjsmål efter att ha mottagit en begäran om 
återbetalning på ett varaktigt sätt sända konsumenten en kalkyl med uppgift om beloppet av den 
kompensation som krävs och de grunder som använts vid beräkningen.   

Beloppet av kompensationen 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. Som kompensation får dock högst 
krävas ut ränta för tiden mellan den förtida återbetalningen och den tidpunkt då kreditavtalet 
upphör att gälla. 

Någon rätt till kompensation föreligger dock inte om 
1) det av krediten har betalats högst 10 000 euro i förtid under det senaste året, 
2) återbetalningen sker med stöd av en låneskyddsförsäkring, eller 
3) den kredit som återbetalas gäller ett kreditavtal som är knutet till ett brukskonto. 

Krediter i utländsk valuta 

22 § 

Begränsning av valutakursriskerna 

En kreditgivare ska i god tid innan ett kreditavtal som gäller kredit i utländsk valuta ingås 
varna konsumenten för de risker som är förenade med krediten och informera konsumenten om 
att denne eventuellt har rätt enligt 2 mom. att få kreditavtalet konverterat till euro och om 
tillgängliga försäkringar eller andra arrangemang genom vilka konsumenten kan begränsa den 
risk som förorsakas av valutakursfluktuationer. 

Om en kredit enligt 1 mom. erbjuds i någon annan valuta än euro, har konsumenten rätt att när 
som helst få sitt kreditavtal konverterat till euro. Konverteringen ska ske enligt den officiella 
valutakursen den dag som utgör den tredje bankdagen från det att konsumentens meddelande 
om konvertering har anlänt till kreditgivaren.  

23 § 

Informationsskyldigheten medan ett avtal om kredit i utländsk valuta fortgår 

Kreditgivaren ska regelbundet meddela en konsument som har en kredit i utländsk valuta när 
det återstående kreditbeloppet eller amorteringarnas storlek avviker med mer än 20 procent från 
vad det skulle vara om man tillämpade den valutakurs som gällde vid ingåendet av kreditavtalet. 
Meddelandet ska ges skriftligen eller i någon annan varaktig form och innehålla uppgift om att 
konsumenten eventuellt har rätt att få kreditavtalet konverterat till en annan valuta, om villkoren 
för en konvertering samt om de övriga arrangemang som avses i 22 § 2 mom.      
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Vissa skyldigheter för kreditförmedlare 

24 § 

Informationsskyldigheten innan kredit förmedlas  

En kreditförmedlare ska i god tid innan konsumentkrediter i anslutning till bostäder förmedlas 
lämna konsumenten åtminstone följande uppgifter skriftligen eller i någon annan varaktig form: 

1) förmedlarens namn och besöksadress, 
2) det register förmedlaren är införd i och registernummer eller någon annan motsvarande 

beteckning i registret i fråga samt hur man kan kontrollera en sådan registrering, 
3) huruvida förmedlaren är ombud för en viss eller vissa kreditgivare och, i så fall, namnet på 

de kreditgivare för vars räkning förmedlaren agerar,  
4) vad förmedlingstjänsten innehåller, om förmedlaren inte är ombud för en kreditgivare, 
5) det sammanlagda beloppet av avgifter som konsumenten ska betala för kreditförmedlingen 

eller, om ett exakt belopp inte kan anges, grunderna för bestämmande av avgifterna, 
6) förfaranden genom vilka konsumenten eller någon annan kan lämna in klagomål mot 

förmedlarens verksamhet eller föra ärendet till ett tvislösningsorgan utanför domstol för 
behandling, 

7) förekomsten av och beloppet av provision eller andra incitament som kreditgivaren eller 
tredje parter ska betala kreditförmedlaren i samband med kreditavtalet eller, om ett exakt belopp 
inte är känt, uppgift om att beloppet anges senare i ESIS-blanketten.  

Om beloppen av de i 1 mom. 7 punkten avsedda provisionerna eller incitamenten varierar 
beroende på vilken kreditgivare konsumenten ingår ett kreditavtal med, ska kreditförmedlaren 
underrätta konsumenten om detta och om möjligheten att på begäran få ytterligare information 
om hur beloppen av de incitament som betalas förmedlaren varierar i fråga om de olika 
kreditavtal som erbjudits konsumenten.  

Om en kreditförmedlare tar ut en avgift för kreditförmedling av konsumenten och dessutom 
får provision eller något annat incitament av kreditgivaren eller en tredje part, ska förmedlaren 
när denne lämnar de uppgifter som avses i 1 mom. meddela konsumenten om provisionen eller 
incitamentet beaktas när avgiften bestäms. 

25 §  

Oberoende kreditförmedlare 

En kreditförmedlare för uppge sig vara oberoende kreditförmedlare endast om 
kreditförmedlaren förmedlar ett tillräckligt stort antal kreditavtal som bjuds ut på marknaden 
och inte tar emot ersättning för kreditförmedlingen av någon annan än av en konsument.    

26 § 

Rätt att ta ut avgift för kreditförmedling av konsumenten 

En kreditförmedlare har rätt att ta ut en avgift för kreditförmedling av konsumenten endast om 
konsumenten har informerats om avgiften på det sätt som förutsätts i 24 § 1 mom. 5 punkten 
mom. och överenskommelse om avgiften har träffats med konsumenten skriftligen eller i någon 
annan varaktig form.  

Kreditförmedlaren ska underrätta kreditgivaren om beloppet av den avgift som tas ut av 
konsumenten för beräkning av den effektiva räntan. 
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27 § 

Beaktande av omständigheter som gäller konsumentens personliga förhållanden  

Kreditförmedlaren ska innan kreditförmedlingen inleds begära uppgifter av konsumenten om 
dennes ekonomiska situation och personliga förhållanden. 

Kreditförmedlaren ska vid kreditförmedlingen och vid erbjudande av eventuella 
kompletterande tjänster beakta de uppgifter som avses i 1 mom., de av konsumenten uppgivna 
behoven och förväntningarna i fråga om krediten samt relevanta antaganden om riskerna för 
konsumenten under kreditavtalets löptid.  

Rådgivningstjänster 

28 §  

Skyldighet att lämna förhandsinformation 

Den som tillhandahåller rådgivningstjänster ska i god tid innan rådgivningstjänsterna inleds 
eller innan ett avtal om rådgivningstjänsterna ingås lämna konsumenten följande uppgifter 
skriftligen eller i någon annan varaktig form: 

1) huruvida de rådgivningstjänster som tillhandahålls är oberoende, 
2) huruvida den personanpassade rekommendation som ges baserar sig på en 

bedömning [endast av kreditgivarens egna krediter eller, om rådgivningstjänsterna 
tillhandahålls av ett ombud för en viss eller vissa kreditgivare, av de krediter som 
förmedlarens huvudmän erbjuder eller] av ett bredare kreditutbud på marknaden. 

3) det sammanlagda beloppet av avgifter som konsumenten ska betala för 
rådgivningstjänsterna eller, om ett exakt belopp inte kan anges, grunderna för 
bestämmande av avgifterna.  

29 §  

Oberoende rådgivningstjänster 

[En kreditgivare, den som är ombud för kreditgivaren eller den som hör till samma koncern 
som kreditgivaren får inte uppge att han eller hon tillhandahåller oberoende rådgivningstjänster 
eller agerar som oberoende rådgivare. Samma förbud gäller en tillhandahållare av 
rådgivningstjänster vars förhållande till kreditgivaren är ägarintresseföretag eller intresseföretag 
enligt 7 eller 8 § i bokföringslagen (1336/1997)]. 

Någon annan än i 1 mom. avsedd tillhandahållare av rådgivningstjänster får meddela att han 
eller hon är oberoende rådgivare eller tillhandahåller oberoende rådgivning endast om den 
rekommendation som ges baserar sig på bedömning av ett tillräckligt stort antal kreditavtal på 
marknaden och tillhandahållaren av rådgivningstjänster inte tar emot ersättning från någon 
annan än konsumenten för rådgivningstjänsterna eller på grund av det kreditavtal som 
rekommenderas.    

30 § 

Rätt att ta ut avgift för rådgivningstjänster av konsumenten 

Den som tillhandahåller rådgivningstjänster har rätt att ta ut avgift av konsumenten endast om 
konsumenten har informerats om avgiften på det sätt som förutsätts i 28 § 3 punkten och 
överenskommelse om avgiften har träffats med konsumenten skriftligen eller i någon annan 
varaktig form. 
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31 § 

Rådgivningstjänster 

Den som tillhandahåller rådgivningstjänster ska innan tjänsterna börjar tillhandahållas begära 
uppgifter av konsumenten om dennes ekonomiska situation och personliga förhållanden samt 
särskilda behov och särskilda förväntningar i fråga om krediten. Tillhandahållaren av 
rådgivningstjänster ska på behörigt sätt kontrollera uppgifternas riktighet. 

[En tillhandahållare av rådgivningstjänster som är kreditgivare eller ombud för en viss eller 
vissa kreditgivare ska bedöma ett tillräckligt stort antal kreditavtal ur sitt eget produktutbud och] 
andra tillhandahållare av rådgivningstjänster ett tillräckligt stort antal kreditavtal på marknaden. 
Tillhandahållaren av rådgivningstjänster ska vid bedömning av kreditavtal och eventuella 
kompletterande tjänster beakta de uppgifter, behov och förväntningar som avses i 1 mom. samt 
relevanta antaganden om riskerna för konsumenten under kreditavtalets löptid. 

Tillhandahållaren av rådgivningstjänster ska utgående från bedömningen rekommendera ett 
eller flera kreditavtal som lämpar sig för konsumentens behov, ekonomiska situation och 
personliga förhållanden. Konsumenten ska få ett exemplar av rekommendationen skriftligen 
eller i någon annan varaktig form.  

Tillhandahållaren av rådgivningstjänster ska bevara rekommendation i fem år efter att den 
lämnades. Om oenighet uppstår kring en rådgivningstjänst ska rekommendationen dock bevaras 
till dess parterna har kommit överens om saken eller ärendet har avgjorts. 

 

Övriga bestämmelser om bostadskredit och konsumentkrediter med 
bostad som säkerhet 

32 § 

Tillämpning av bestämmelserna om konsumentkrediter 

På bostadskrediter och konsumentkrediter med en bostad som säkerhet tillämpas dessutom 
7 kap. 1 § 3 och 4 mom. och 13, 13 a, 15, 16, 16 a,17, 17 a, 18, 19, 23–26 och 30–35 §. På 
konsumentkrediter med en bostad som säkerhet tillämpas dessutom 39 och 40 § i det kapitlet. 

Tillsyn 

33 §  

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 meddelande av förbud och 
förenande av förbud med vite finns i 2 och 3 kap. 

34 §  

Tillsynsmyndigheter 

Tillsynen över att bestämmelserna i detta kapitel följs utövas av konsumentombudsmannen 
och Konkurrens- och konsumentverket och av regionförvaltningsverken såsom 
förvaltningsmyndigheter underställda Konkurrens- och konsumentverket, samt av 
Finansinspektionen när kreditgivaren eller kreditförmedlaren är ett av Finansinspektionens 
tillsynsobjekt eller av någon annan finansmarknadsaktör enligt 5 § i lagen om 
Finansinspektionen (878/2008).  
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Tillsynsmyndigheterna ska samarbeta på lämpligt sätt. När efterlevnaden av 7 kap. 15 § 
övervakas med stöd av 32 § i detta kapitel ger Kommunikationsverket på begäran 
tillsynsmyndigheten ett utlåtande om huruvida den metod för elektronisk identitetskontroll som 
kreditgivaren använder uppfyller kraven i 8 § i lagen om stark autentisering och elektroniska 
signaturer (617/2009).  

Kreditgivaren och kreditförmedlaren är skyldiga att till tillsynsmyndigheterna överlämna de 
för tillsynen behövliga handlingar som gäller bostadskrediter och konsumentkrediter med en 
bostad som säkerhet. 

 
-------------- 
 
Denna lag träder i kraft den    20  . 
På avtal som har ingåtts före ikraftträdandet av denna lag tillämpas de bestämmelser som 

gällde vid ikraftträdandet. 
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4. 

Lag 

om ändring av kreditinstitutslagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i kreditinstitutslagen (610/2014) 15 kap. 11 § 1 mom. och  
fogas till 15 kap. en ny 12 a § som följer: 

15 kap. 

Förfaranden vid kundtransaktioner 

----------------------- 

Utlåning 

11 § 

Maximal belåningsgrad 
Ett kreditinstitut får lämna konsumentkrediter som avses bli använda för att förvärva andelar i 

en sammanslutning som ger rätt att besitta en bostadslägenhet eller förvärva en bostadsfastighet 
eller ett sådant bostadshus som är beläget på ett område som besitts med stöd av nyttjanderätt 
eller renovera en bostadslägenhet, en bostadsfastighet eller ett bostadshus och där de andelar i 
en sammanslutning som ger rätt att besitta bostadslägenheten, bostadsfastigheten eller 
nyttjanderätten till fastigheten lämnas som säkerhet för krediten, upp till den maximala 
belåningsgraden enligt denna paragraf. Med belåningsgrad avses i denna paragraf kreditens 
belopp i förhållande till det verkliga värdet av säkerheterna för krediten vid den tidpunkt då 
krediten beviljades. 

--------------------------- 

12 a § 

Kännedom om kreditverksamhet 

Ett kreditinstuts personal och andra personer som agerar för kreditinstitutets räkning och 
deltar i lämnandet av sådana konsumentkrediter som omfattas av tillämpningsområdet för 7 a 
kap. i konsumentskyddslagen och personer under vars direkta ledning och tillsyn ovan avsedda 
personer agerar, ska ha en för uppgiften tillräcklig kännedom om kreditverksamhet med 
beaktande av de krav som anges i bilaga III till Europaparlamentets och rådets direktiv 
2014/17/EU. Närmare bestämmelser om den kännedom om kreditverksamhet som fordras av 
dessa personer utfärdas genom förordning av statsrådet.  

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Denna lag träder i kraft den   20   . Denna lags 15 kap. 11 § 1 mom. träder dock i kraft först 
den    20 .    

Den som har lämnat konsumentkrediter som omfattas av tillämpningsområdet för 7 a kap. i 
konsumentskyddslagen senast från den 19 mars 2014, ska iaktta bestämmelserna i 15 kap. 12 a 
§ om kännedom om kreditverksamhet från den 21 mars 2017. 
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5. 

Lag 

om ändring av lagen om Finansinspektionen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i lagen om Finansinspektionen (878/2008) 1 kap. 5 § 27 punkten och 5 kap. 45 §, 

sådana de lyder, 1 kap. 5 § 27 punkten i lag 198/2015 och 5 kap. 45 § i lag 752/2012, och 
fogas till 1 kap. 5 § en ny 28 punkt som följer: 

1 kap. 

Allmänna bestämmelser 

5 §  

Andra finansmarknadsaktörer 

Med andra finansmarknadsaktörer avses i denna lag 
---------------- 
27) registeransvariga som avses i 4 f § i lagen om statens pensionsfond och i 165 c § i lagen 

om kommunala pensioner, 
28) förmedlare som avses i lagen om förmedlare av konsumentkrediter i anslutning till 

bostäder  
(   /   ).  

5 kap. 

Tillsyn över kundskyddet 

45 §  

Tillämpningsområdet för bestämmelserna om tillsyn över kundskyddet 

Finansinspektionen ska övervaka att tillsynsobjekten, förmedlare av konsumentkrediter i 
anslutning till bostäder och försäkringsförmedlare iakttar de bestämmelser som är tillämpliga på 
dem när det gäller marknadsföring, användning av avtalsvillkor och förfaranden i 
kundförhållanden som från kundens synpunkt strider mot god sed eller annars är otillbörliga. 
Bestämmelser om tillsynen över efterlevnaden av bestämmelserna om marknadsföring av 
finansiella instrument finns dessutom i värdepappersmarknadslagen, i lagen om 
investeringstjänster och i annan lag. 

Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas dessutom på utländska filialer, andra utländska 
tillsynsobjekt som tillhandahåller tjänster i Finland utan att etablera filial och utländska 
förmedlare av konsumentkrediter i anslutning till bostäder och försäkringsförmedlare, till den 
del som Finansinspektionen är behörig myndighet att övervaka efterlevnaden av de i 1 mom. 
avsedda bestämmelser som är tillämpliga på dessa. 

‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐ 

Denna lag träder i kraft den   20   . 
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6. 

Lag 

om ändring av 1 och 6 § i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift 

 I enlighet med riksdagens beslut  
ändras i lagen om Finansinspektionens tillsynsavgift (879/2008) 1 § 1 mom. 19 punkten och 

6 § 1 mom., sådana de lyder i lag 644/2014, och  
fogas till 1 § 1 mom. en ny 20 punkt som följer: 

1 §  

Avgiftsskyldiga 

Skyldiga att betala tillsynsavgift till Finansinspektionen är 
-------- 
19) verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen, 
20) den som är registrerad enligt 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter i anslutning 

till bostäder (   /   ) och en sådan förmedlare av konsumentkrediter i anslutning till bostäder som 
är registrerad i en annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 
och har filial i Finland. 

----------- 

6 §  

Grundavgift för övriga avgiftsskyldiga 

Grundavgiften i euro för andra avgiftsskyldiga än de som avses i 4 § och de avgiftsskyldiga 
bestäms som följer: 

Avgiftsskyldiga Grundavgift i euro  
värdepapperscentraler enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet  

260 000  
insättningsgarantifonden enligt kreditinstitutslagen 12 000  
säkerhetsfonden enligt kreditinstitutslagen 2 000  
juridiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 1 000  
fysiska personer som avses i 7 och 7 a § i lagen om betalningsinstitut 200  
ersättningsfonden för investerarskydd enligt lagen om investeringstjänster 3 000  
enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder registreringsskyldiga AIF-

förvaltare som inte är auktoriserade som fondbolag 1 000  
den som bedriver verksamhet med stöd av ett undantag enligt 10 kap. 2 § 3 mom. i lagen om 

förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 000  
förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder 3 000  
förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 3 000  
företag som är förvaringsinstitut enligt lagen om placeringsfonder och lagen om förvaltare av 

alternativa investeringsfonder 5 000  
särskilda förvaringsinstitut enligt lagen om förvaltare av alternativa investeringsfonder 2 000  
centralinstitutet för sammanslutningen av inlåningsbanker enligt lagen om en sammanslutning 

av inlåningsbanker (599/2010) 6 000  
kreditinstituts och försäkringsbolags holdingföretag -samt konglomerats 

holdingsammanslutning enligt lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat 
(699/2004) 10 000  

börsers, värdepapperscentralers och clearingorganisationers holdingföretag 10 000  
värdepappersföretags och försäkringsföreningars holdingföretag 1 000  
försäkringsmäklare enligt lagen om försäkringsförmedling 1 000 Grundavgiften höjs med 180 

euro för varje registrerad försäkringsmäklare som är anställd hos ett försäkringsmäklarföretag 
eller hos en enskild näringsidkare vid utgången av året före det då tillsynsavgiften bestäms.  

kontoförvaltare enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 6 000  
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centrala motparter enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 150 000  
clearingmedlemmar enligt lagen om värdeandelssystemet och om clearingverksamhet 12 000  
clearingfonder enligt 3 kap. 3 § 4 mom. i lagen om värdeandelssystemet och om 

clearingverksamhet samt registreringsfonder enligt 6 kap. 9 § i den lagen 2 000  
emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen 

om handel med finansiella instrument 15 500 Grundavgiften höjs med 16 000 euro om det finns 
en likvid marknad för aktierna enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella instrument.  

finländska bolag vars emitterade aktier på ansökan har tagits upp till handel på en reglerad 
marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i någon annan stat inom 
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 12 500  

emittenter av aktier som i Finland är föremål för handel på en reglerad marknad enligt lagen 
om handel med finansiella instrument, när det är fråga om en avgiftsskyldig enligt 4 § i denna 
lag eller när emittenten inte har hemort i Finland 10 500 Grundavgiften höjs med 11 000 euro 
om det finns en likvid marknad för aktierna enligt 5 kap. 2 § i lagen om handel med finansiella 
instrument.  

emittenter av andra värdepapper än aktier, när värdepapperen i Finland är föremål för handel 
på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument 3 000  

finländska bolag vars emitterade värdepapper av annat slag än aktier på ansökan har tagits upp 
till handel på en reglerad marknad enligt lagen om handel med finansiella instrument enbart i 
någon annan stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland 3 000  

emittenter av aktier som på ansökan är föremål för handel i Finland på en multilateral 
handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 4 000  

emittenter av värdepapper av annat slag än aktier som på ansökan är föremål för handel i 
Finland på en multilateral handelsplattform enligt lagen om handel med finansiella instrument 1 
000  

den som är registrerad enligt 6 § i lagen om förmedlare av konsumentkrediter i anslutning till 
bostäder (   /   ) [5000] 

Pensionsskyddscentralen 10 000  
trafikförsäkringsnämnden och patientskadenämnden 1 000  
verksamhetsenheter som avses i 5 § 26 punkten i lagen om Finansinspektionen 18 000  
filialer till utländska EES-försäkringsbolag enligt lagen om utländska försäkringsbolag 

(398/1995) 1 000  
sådana utländska EES-tilläggspensionsanstalter enligt lagen om pensionsstiftelser och lagen 

om försäkringskassor som har filial i Finland 1 000  
tredjeländers kreditinstituts representationer 1 000  
sådana försäkringsförmedlare enligt lagen om försäkringsförmedling som är registrerade i 

någon annan EES-stat än Finland och har filial i Finland 300  
finansiella motparter enligt artikel 2.8 i EMIR-förordningen, icke-finansiella motparter enligt 

artikel 2.9 och pensionssystem enligt artikel 2.10 i den förordningen, vilkas hemstat är Finland 
10 000 

sådana förmedlare av konsumentkrediter i anslutning till bostäder som är registrerade i någon 
annan stat som hör till Europeiska ekonomiska samarbetsområdet än Finland och har filial i 
Finland [2000] 

------------- 
Denna lag träder i kraft den   20   . 
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ETELÄ-SUOMEN ALUEHALLINTOVIRASTO
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Helsingin toimipaikka
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PL 110
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Kouvolan toimipaikka
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45101 Kouvola

ASUNTO-OMAISUUTEEN LIITTYVÄT KULUTTAJALUOTOT TYÖRYHMÄN EHDOTUS

Lakiehdotuksessa esitetään Etelä-Suomen aluehallintovirastoa (jäljempänä myös
ESAVI tai aluehallintovirasto) uudeksi vertaislainavälittäjärekisterin ylläpitäjäksi ja
valvojaksi. Vertaislainalla tarkoitetaan luottoa, jonka muu kuin elinkeinonharjoittaja
myöntää kuluttajalle. Nykyisen eräiden luotonantajien rekisteröinnistä annetun
(747/2010) lain nojalla ESAVI pitää yllä luotonantajarekisteriä ja valvoo lain
noudattamista. Luotonantajarekisteriin merkitään eräin poikkeuksin
elinkeinonharjoittajat, jotka tarjoavat kuluttajansuojalain (38/1978) (KSL) 7 luvun
mukaisia kuluttajaluottoja, mutta jotka eivät ole Finanssivalvonnan (jäljempänä myös
Fiva) valvomia. Lakiesityksessä esitetään myös, että luotonantajarekisteriin
merkittäisiin muut kuin Fivan valvomat KSL:n uuden 7 a luvun soveltamisalaan
kuuluvia asuntoluottoja ja asuntovakuudellisia kuluttajaluottoja myöntävät
elinkeinonharjoittajat.

1. Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, ettei esityksessä ole esitetty
riittäviä perusteita sille, että aluehallintovirasto olisi sopivin viranomainen
vertaislainavälittäjärekisterin ylläpitäjäksi ja valvojaksi. Aluehallintovirasto
katsoo myös, ettei se ole oikea viranomainen rekisteröimään ja valvomaan
asunto-omaisuuteen liittyviä luottoja myöntäviä elinkeinonharjoittajia.
Aluehallintovirasto katsoo, että oikea viranomainen toimimaan
luotonantaja- ja vertaislainavälittäjärekisterin ylläpitäjänä ja valvojana on
Finanssivalvonta.

2. Etelä-Suomen aluehallintovirasto katsoo, että luotonantajien ja
vertaislainanvälittäjien rekisteröinnin edellytyksenä tulisi ottaa huomioon
hakijan taloudellinen luotettavuus. Luotettavuuden arviointia varten
rekisteriviranomaiselle tulisi antaa oikeus Harmaan talouden
selvitysyksikön tekemiin velvoitteidenhoito-selvityksiin.

Perustelut Ehdotuksen perusteluissa todetaan:

Eräiden luotonantajien ja luotonvälittäjien rekisteröinnistä ehdotetun lain
mukaisena rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimisi Etelä-Suomen
aluehallintovirasto, joka toimii jo nykyisin eräiden luotonantajien
rekisteröinnistä annetun lain mukaisena rekisteri- ja valvontaviranomaisena.
Esitystä valmisteltaessa on harkittu vaihtoehtona sitä, että myös tämän lain
mukaisena toimivaltaisena viranomaisena toimisi Finanssivalvonta. Tehtävän
siirtämistä Finanssivalvonnalle puoltaisi se, että tällöin kuluttajaluottoihin
liittyvien säännösten valvontatehtävissä toimisi vain kaksi viranomaista
kolmen viranomaisen sijaan, mikä olisi omiaan lisäämään hallinnollista
tehokkuutta. Tätä ratkaisua puoltaisi myös se, että Finanssivalvonta tullee
toimimaan valtiovarainministeriössä valmisteilla olevan joukkorahoituksesta
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annettavan lain mukaisena rekisteri- ja valvontaviranomaisena. Valmisteltava
laki koskee sijoitusmuotoisen joukkorahoituksen ohella lainamuotoista
joukkorahoitusta silloin, kun lainanottajana on muu kuin kuluttaja. Toisaalta
voidaan todeta, että nykyisen mallin toimivuudessa ei ole ilmennyt merkittäviä
ongelmia ja että ne syyt, jotka aikanaan puolsivat tehtävän antamista Etelä-
Suomen aluehallintovirastolle (HE 24/2010 vp s. 18), ovat edelleen voimassa.

Ehdotuksessa esitetään ESAVIa rekisterin pitäjäksi ja valvojaksi uuden
vertaislainavälittäjärekisterin osalta, vaikka siinä on kirjattu useita seikkoja, jotka
puoltavat sitä, että valvovaksi viranomaiseksi sopisi paremmin Fiva. Ainoat seikat,
jotka luonnoksen mukaan puoltavat ESAVIia valvovaksi viranomaiseksi ovat, että
virasto valvoo jo nyt luotonantajia ja että tuota päätöstä koskevat perustelut ovat
edelleen voimassa.

Nyt valmistellun lakiehdotuksen perusteluissa viitataan aluehallintoviraston
valvontatehtävää puoltavana seikkana luotonantajarekisteriä koskevaan hallituksen
esitykseen (HE 24/2010), jossa todetaan:

Rekisteri- ja valvontaviranomaisina voivat tulla kyseeseen lähinnä
Finanssivalvonta, Kuluttajavirasto ja aluehallintovirastot. Esitystä
valmisteltaessa on päädytty siihen, että sopivimpia viranomaisia
luotonantajien elinkeino-oikeudelliseen valvontaan ovat aluehallintovirastot ja
että mahdollisimman yhdenmukaisen rekisteröintikäytännön takaamiseksi
pidetään parhaana vaihtoehtona sitä, että rekisteröintiasioiden käsittely
keskitetään ainoastaan yhdelle aluehallintovirastolle. Luontevimmin tehtävä
sopii tällöin Etelä-Suomen aluehallintovirastolle, koska se valvoo jo nykyisin
ainoana aluehallintovirastona vastaavantyyppisten alojen toimijoita, kuten
panttilainauslaitoksia ja perintätoimistoja.

Hallituksen esityksessä 24/2010 on siten perusteltu aluehallintoviraston valintaa
rekisterin ylläpitäjäksi sillä, että se valvoo jo panttilainauslaitoksia ja perintätoimistoja.
Esityksessä ei ole käsitelty lainkaan sitä, miksi Fiva ei soveltuisi luotonantajien
valvojaksi. Vuoden 2010 hallituksen esityksen perustelut ovat tältä osin hyvin
suppeat, eikä niitä aluehallintoviraston näkemyksen mukaan voida pitää riittävänä
perusteluna sille, että aluehallintoviraston tulisi olla myös vertaislainavälittäjien
valvoja.

Ehdotuksessa esitetään myös uutta lakia rekisteristä asunto-omaisuuteen liittyvien
kuluttajaluottojen välittäjistä. Rekisteriä pitäisi yllä Fiva. Rekisteriin merkittäisiin
elinkeinonharjoittajat, jotka välittävät KSL 7 a luvun soveltamisalaan kuuluvia asunto-
omaisuuteen liittyviä kuluttajaluottoja tai tarjoavat tällaisiin luottoihin liittyviä
neuvontapalveluja. Perusteluna esityksessä todetaan:

Asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä ehdotetun uuden
lain mukaisena rekisteri- ja valvontaviranomaisena toimisi Finanssivalvonta.
Kyseisen lain soveltamisalaan kuuluvia luottoja myöntävät lähinnä
luottolaitokset, jotka kuuluvat Finanssivalvonnan valvottaviin. On
tarkoituksenmukaista sen johdosta, että myös tällaisia luottoja välittävät
elinkeinonharjoittajat tulisivat Finanssivalvonnan valvonnan piiriin.

Ehdotuksessa esitetään myös, että aluehallintovirasto rekisteröisi
luotonantajarekisteriin elinkeinonharjoittajat, jotka myöntäisivät KSL 7 a luvun
mukaisia luottoja. Esityksen perusteluissa todetaan kuitenkin, että asunto-
omaisuuteen liittyviä luottoja tarjoaisivat enimmäkseen Fivan valvomat luottolaitokset.
ESAVI katsoo, että myös muut asunto-omaisuuteen liittyviä luottoja tarjoavat kuin
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luottolaitokset tulisivat olla Fivan valvottavana. Aluehallintoviraston näkemyksen
mukaan nyt esitetty järjestelmä johtaa tarpeettomaan viranomaisvalvonnan
hajauttamiseen ja hallinnolliseen tehottomuuteen. Valvovan viranomaisen
työskentely olisi tehokkaampaa, jos asunto-omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen
myöntämisen ja välittämisen valvonta olisi keskitetty samalle viranomaiselle. Tämä
varmistaisi alan tuntemuksen keskittymisen yhdelle viranomaiselle ja yhtenäisen
valvontakäytännön.

Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle joukkorahoituslaiksi sekä
laeiksi eräiden muiden lakien muuttamisesta

Valtionvarainministeriössä on valmisteltu esitys joukkorahoituksen sääntelystä.
Joukkorahoitukseen sisältyisi lainamuotoinen joukkorahoitus, jolla tarkoitetaan
elinkeinonharjoittajan palvelualustan kautta harjoittamaa ammattimaista
luotonvälitystä muulle velalliselle kuin kuluttajalle laskemalla liikkeeseen muita kuin
arvopaperimarkkinalaissa tarkoitettuja arvopapereita taikka joukkorahoitusyritykselle
antamaa vieraan pääoman ehtoista korollista tai muutoin vastikkeellista
joukkorahoitusta lainaehdoissa sovituksi määräajaksi tai toistaiseksi. Kysymys olisi
siten vertaislainatyyppisestä toiminnasta, jossa luottoja välitetään muille kuin
kuluttajille. Luonnokseen sisältyvän lakiesityksen mukaan joukkorahoituksen
välittäjien tulisi rekisteröityä Fivan ylläpitämään rekisteriin.
Rekisteröitymisvelvollisuus ei kuitenkaan luonnoksen 3 §:n mukaan koskisi ESAVIn
ylläpitämään luotonantajarekisteriin merkittyjä luotonantajia.

ESAVIn ylläpitämän luotonantajarekisteriin merkitsemisen edellytykset poikkeavat
joukkorahoituslakiluonnoksessa esitetystä. Luotonantajarekisteröinnin edellytyksenä
ei ole vaatimusta pääoman suuruudesta ja myös rekisteröinnin edellytyksenä olevan
luottotoiminnan tuntemuksen sisältö poikkeaa joukkorahoituksen välittäjiltä
vaadittavasta tuntemuksesta. Ensin mainitussa korostuu kuluttajaluottoja koskevan
lainsäädännön tuntemus. Joukkorahoituslakia koskevassa esityksessä on
luotettavuuden ja rahoitusmarkkinoiden toiminnan tuntemusvaatimus ulotettu
laajempaan henkilöjoukkoon kuin luotonantajarekisteristä.  Rekisteröinnin
edellytykset poikkeavat siten olennaisesti toisistaan, vaikka aluehallintoviraston
luotonantajarekisteriin merkitty luotonantaja saisi harjoittaa joukkorahoituksen
välitystä ilman, että sen tulee rekisteröityä joukkorahoituksen välittäjäksi
Finanssivalvontaan.

Rekisteröintivaatimusten erilaisuus saattaa johtaa siihen, että elinkeinonharjoittaja
pyrkii rekisteröitymään siihen rekisteriin, johon on matalimmat vaatimukset tai, jonka
kriteerit elinkeinonharjoittaja täyttää riippumatta siitä, mikä on harjoitettavan
toiminnan todellinen muoto. Finanssivalvonnan ja aluehallintoviraston toteuttaman
valvonnan käytännön edellytykset myös poikkeavat toisistaan mm. rahoitusalan
asiantuntemuksen osalta, mikä johtaa elinkeinoharjoittajien ja valvovien
viranomaisten kannalta epätasa-arvoiseen tilanteeseen. Edellä mainittujen
poikkeavuuksien seurauksena saattaa olla kilpailun vääristyminen, kun markkinoilla
kilpailee keskenään elinkeinonharjoittajia, joiden rekisteröintivaatimukset ovat
erilaiset, vaikka ne tosiasiassa harjoittavat samanlaista toimintaa.

Etelä-Suomen aluehallintovirasto pitää edellä mainittujen seikkojen vuoksi tärkeänä,
että mikäli luotonantajarekisteriin merkityt elinkeinonharjoittajat saavat harjoittaa
myös joukkorahoituksen välitystä, rekisteröintivaatimukset olisivat toisiaan vastaavat
molemmissa rekistereissä. ESAVI katsoo, että luotonantaja- ja vertaislainavälittäjien
rekisteriin sekä joukkorahoituksen välittäjien rekisteriin merkittyjen
elinkeinonharjoittajien tulisi olla saman viranomaisen valvomia.
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Joukkorahoituslain luonnoksesta pyydettiin lausuntoja useilta eri tahoilta mukaan
lukien alalla toimivilta vertaislainoja tai joukkorahoitusta välittäviltä
elinkeinonharjoittajilta. 21.9.2015 päivätyn lausuntoyhteenvedon (VM0124:00/2013)
mukaan ESAVI:n lisäksi Suomen Lakimiesliitto ry:n sekä vertaislaina-alalla toimivien
Fixura Ab Oy:n ja TrustBuddy AB:n mielestä sekä sijoittajansuojan että valvonnan
yhdenmukaisuuden ja ennustettavuuden kannalta olisi tärkeää, että valvonta
keskitettäisiin Fivalle. Lausuntojen mukaan valvonnan tehokkuus paranee, kun
samantyyppistä toimintaa harjoittavat elinkeinonharjoittajat ovat kaikki yhden
viranomaisen rekisterissä ja valvottavana. Kaksi valvovaa viranomaista lisäisi riskiä
siitä, että viranomaisten tulkinnat poikkeavat toisistaan.

Hakijan taloudellinen luotettavuus

Harmaan talouden selvitysyksikkö (jäljempänä myös HTSY) on pikalainayrityksiä
koskevassa ilmiöselvityksessään (1/2012) esittänyt, että pikalainatoiminnan
lupaehtoja muutettaisiin siten, että toimiluvan hakijoilta ja haltijoilta edellytettäisiin
toimintakelpoisuuden lisäksi myös taloudellista luotettavuutta vastaavalla tavalla, kuin
mitä anniskeluluvanhaltijoilta alkoholilainsäädännön perusteella edellytetään.

ESAVI esitti työryhmässä, että luotonantajan ja vertaislainanvälittäjän luotettavuutta
arvioitaessa otettaisiin huomioon verojen tai muiden julkisten maksujen toistuva tai
huomattava laiminlyönti sekä hakijan kykenemättömyys vastata veloistaan.

HTSY:n selvityksen mukaan harmaan talouden esiintymisen riski on kohonnut, jos
yrityksellä on verovelkaa tai verotuksen ilmoituspuutteita, sen kannattavuus on heikko
tai sen kuluja rahoitusrakenteissa on ongelmia. Taloudellisen luotettavuuden
selvittämisellä ehkäistäisiin siten harmaata taloutta.

Vertaislainavälitystoiminnassa käsitellään asiakkaana olevien kuluttajien varoja.
Kuluttajien varojen turvaamista vahvistaisi välittäjän taloudellisen luotettavuuden
selvitys. Koska myös luotonantajaksi rekisteröity elinkeinonharjoittaja saa harjoittaa
vertaislainojen välitystä, tulisi myös sen taloudellinen luotettavuus arvioida.

Hakijan taloudellisen luotettavuuden selvittämistä varten rekisteriviranomaiselle tulisi
antaa oikeus saada HTSY:ltä hakijaa ja sen organisaatiohenkilöitä koskeva harmaan
talouden selvitysyksiköstä annetun lain (1207/2010) 5 §:ssä tarkoitettu
velvoitteidenhoitoselvitys. Tällä tavoin kyettäisiin vähentämään myös yritysten
hallinnollista taakkaa ja kustannuksia, kun rekisteriviranomainen saisi tarvitsemansa
viranomaistiedot suoraan HTSY:ltä päätöksentekonsa perusteeksi. Olisi myös
viranomaisten palveluperiaatteen mukaista, ettei yrityksen tai sen vastuuhenkilön
tarvitsisi toimittaa aluehallintovirastolle sellaista tietoa toiminnastaan, joka on jo
saatavissa virkateitse.

Yhteenveto

Kuluttajaluottoja säätelevää KSL 7 lukua valvoo tällä hetkellä Kuluttaja-asiamies ja
sen alaisina aluehallintovirastot sekä Fiva. ESAVI pitää yllä luotonantajarekisteriä ja
valvoo, että luotonantajat noudattavat toiminnassaan hyvää luotonantotapaa ja lakia.
Fiva on rahoitusvalvontaviranomainen, joka myöntää mm. luottolaitosluvat ja valvoo
niiden toimintaa. Nykyinen järjestelmä johtaa siihen, että alkaessaan tarjota
kuluttajaluottoja, vertaislainoja tai harkitessaan uutta toimintatapaa,
elinkeinonharjoittaja joutuu selvittämään samaa asiaa jopa kolmelta eri
viranomaiselta saadakseen selville edellyttääkö hänen toimintansa rekisteröintiä tai
lupaa ja onko toiminta lainmukaista. Elinkeinonharjoittajan näkökulmasta tilanne on
kohtuuton, koska toiminnan aloittaminen viivästyy ja yhteydenpidosta eri
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viranomaisiin aiheutuu ylimääräistä työtä sekä tarpeettomia kustannuksia. Samaan
aikaan myös viranomaiset tekevät tahoillaan päällekkäistä työtä asiaa selvittäessään.
Työryhmän ehdotuksessa esitetään viranomaisvalvonnan hajauttamista vielä
entisestään. ESAVIn esittämillä muutoksilla kevennettäisiin elinkeinonharjoittajien
hallinnollista taakkaa ja vähennettäisiin viranomaisten päällekkäistä valvontatyötä.

Luotonantotoiminnalla on läheisempi yhteys Fivan valvomaan luottolaitostoimintaan
kuin aluehallintoviraston valvomiin elinkeinoihin. Fiva on rahoitus- ja
vakuutusvalvontaviranomainen sekä rahoitusmarkkinoiden asiantuntija.
Aluehallintovirasto on monialainen valvova viranomainen, jolla ei ole Fivan kaltaista
syvällistä rahoitusmarkkinoiden tuntemusta.  Fiva on siten merkittävästi parempi
asiantuntija luotonanto- ja rahoitustoiminnan valvonnassa kuin ESAVI. Fivalla on
myös parempi käsitys rahoitusmarkkinoista ja sen ilmiöistä, minkä johdosta se
kykenee neuvomaan ja ohjeistamaan alalle pyrkiviä elinkeinonharjoittajia
asiantuntevammin ja kattavammin.

Aluehallintovirasto katsoo edellä esitetyillä perusteilla ensisijaisesti, että luotonantaja-
ja vertaislainarekisterin sekä joukkorahoitusvälittäjärekisterin ja rekisterin asunto-
omaisuuteen liittyvien kuluttajaluottojen välittäjistä tulisivat olla saman viranomaisen
hoidettavana ja valvottavana. Edellä esitetyillä perusteilla paras vaihtoehto rekisterin
ylläpitäjäksi ja valvovaksi viranomaiseksi on Fiva.

Aluehallintovirasto katsoo, että taloudellisen luotettavuuden arviointi
rekisteröitymisen yhteydessä edistäisi kuluttajien taloudellista turvallisuutta ja
ehkäisisi harmaata taloutta. Rekisteriviranomaisen oikeus saada rekisteröintiä varten
Harmaan talouden selvitysyksiköltä velvoitteidenhoitoselvitykset yrityksestä ja sen
organisaatiohenkilöistä vähentäisivät yritysten hallinnollista taakkaa ja olisi
viranomaisen palveluperiaatteen mukaista.

Elinkeinovalvontayksikön päällikkö Marko Peltonen
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