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Oikeusministeriö asetti 25 päivänä huhtikuuta 2016 työryhmän, jonka 

tehtävänä oli valmistella hallituksen esityksen muotoon laadittu ehdotus 

maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/110/EY 



ja 2013/36/EU ja asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä 

direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta annetun Euroopan parlamentin ja 

neuvoston direktiivin (EU) 2015/2366 täytäntöönpanon edellyttämäksi 

lainsäädännöksi oikeusministeriön toimialaan kuuluvilta osilta sekä muiksi 

tarvittaviksi maksupalveluja koskevan oikeusministeriön toimialaan 

kuuluvan lainsäädännön muutoksiksi.  

 

Työryhmän puheenjohtajaksi määrättiin lainsäädäntöneuvos Pekka 

Pulkkinen oikeusministeriöstä.  Jäseniksi määrättiin lainsäädäntöneuvos 

Sofia Aspelund oikeusministeriöstä ja kutsuttiin finanssineuvos Risto 

Koponen valtiovarainministeriöstä, viestintäneuvos Kreetta Simola liikenne- 

ja viestintäministeriöstä, lakimies Sanna Atrila Finanssivalvonnasta, 

lakimies Paula Hannula Kilpailu- ja kuluttajavirastosta, lakimies Santeri 

Suominen Elinkeinoelämän keskusliitto EK ry:stä, lakimies Essi Ruokanen 

Finanssialan Keskusliitto ry:stä, johtava lakimies Tuula Sario Kuluttajaliitto 

– Konsumentförbundet ry:stä, vs. lainsäädäntöasioiden päällikkö Atte 

Rytkönen Suomen Yrittäjät ry:stä sekä lakimies Jussi Mäkinen 

Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:stä. Työryhmän 

sihteeriksi määrättiin tutkija Johanna Hossa oikeusministeriöstä. Atte 

Rytkösen tilalle jäseneksi tuli sittemmin lainsäädäntöasioiden päällikkö 

Tiina Toivonen Suomen Yrittäjät ry:stä. 

  

Työryhmällä on ollut työvaliokunta, joka on valmistellut työryhmässä 

käsiteltäviä asioita. Työvaliokuntaan ovat kuuluneet työryhmän 

puheenjohtaja ja sihteeri sekä valtiovarainministeriön, Finanssivalvonnan, 

Kilpailu- ja kuluttajaviraston ja Finanssialan Keskusliitto ry:n nimeämät 

työryhmän jäsenet. 

 

Koska direktiivi on pantava täytäntöön viimeistään 13 päivänä tammikuuta 

2018 ja työryhmän toimikausi muun muassa tästä syystä on ollut varsin 



lyhyt, työryhmä on keskittynyt lähes yksinomaan valmistelemaan ehdotusta 

direktiivin täytäntöönpanon edellyttämäksi lainsäädännöksi. Muista 

maksupalveluja koskevan lainsäädännön muutostarpeista on voitu 

keskustella vain hyvin rajoitetusti. 

 

Mietinnössä ehdotetaan muutettavaksi maksupalvelulakia (290/2010). 

Ehdotetuilla uudistuksilla pantaisiin täytäntöön direktiivin oikeusministeriön 

toimialaan kuuluvat säännökset siltä osin kuin ne poikkeavat direktiivillä 

kumotun maksupalveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin 2007/64/EY 

vastaavista säännöksistä. 

Maksupalvelulain soveltamisalaa muun muassa laajennettaisiin siten, että 

soveltamisalaan kuuluvia maksupalveluita olisivat myös maksutoimeksi-

antopalvelu ja tilitietopalvelu. Lakiin lisättäisiin näiden palveluiden 

käyttöön liittyvät säännökset. Lain teleyrityksiä, rajattua verkkoa ja kauppa-

edustajia koskevia soveltamisalapoikkeuksia kavennettaisiin. Lisäksi lain 

kansainvälistä soveltamisalaa laajennettaisiin tietyiltä osin.  

Maksunsaajan oikeutta niin sanottujen maksutapalisien perimiseen muun 

muassa maksukorttien käytöstä rajoitettaisiin.  

Vastuusäännöksiä ehdotettaisiin täydennettäväksi sekä muutettavaksi muun 

muassa siten, että maksupalvelun käyttäjän huolimattomuuteen perustuvaa 

vastuuta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä lievennettäisiin.  

Palveluntarjoajille asetettaisiin yleensä velvollisuus käyttää vahvaa 

tunnistamista muun muassa, kun maksaja käynnistää sähköisen maksu-

tapahtuman. 

Lisäksi kuluttajansuojalakiin (38/1978) ja tietoyhteiskuntakaareen 

(917/2014) ehdotetaan eräitä muutoksia. 

Mietintöön liittyy Jussi Mäkisen eriävä mielipide. 



Saatuaan työnsä päätökseen työryhmä luovuttaa kunnioittavasti mietintönsä 

oikeusministeriölle. 

 

Helsingissä 28 päivänä helmikuuta 2017 

 

  Pekka Pulkkinen 

 

 

Sofia Aspelund                    Risto Koponen
  

 

Kreetta Simola                                                           Sanna Atrila  
  

 

Paula Hannula     Santeri Suominen 

 

 

Essi Ruokanen   Tuula Sario 
  

 

Tiina Toivonen   Jussi Mäkinen 

 

 

   Johanna Hossa 
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 Hallituksen esitys eduskunnalle laiksi 
maksupalvelulain muuttamisesta ja eräiksi 

siihen liittyviksi laeiksi 

 
 
ESITYKSEN PÄÄASIALLINEN SISÄLTÖ 

 

Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi maksupalvelulakia. Ehdotetuilla uudistuksilla 
pantaisiin täytäntöön uuden maksupalveluista sisämarkkinoilla annetun direktiivin III 
ja IV osaston säännökset siltä osin kuin ne poikkeavat vanhan direktiivin vastaavista 
säännöksistä. 

Maksupalvelulain soveltamisalaa laajennettaisiin ehdotuksen mukaan siten, että so-
veltamisalaan kuuluvia maksupalveluita olisivat myös maksutoimeksiantopalvelu ja 
tilitietopalvelu. Lakiin lisättäisiin näiden palveluiden käyttöön liittyvät säännökset.  

Maksupalvelun käyttäjällä olisi ehdotuksen mukaan oikeus käynnistää maksutapah-
tuma maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä. Maksutiliä pitävällä palvelun-
tarjoajalla olisi velvollisuus käsitellä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä 
käynnistettyjä maksutoimeksiantoja tasapuolisesti maksajan suoraan antamiin mak-
sutoimeksiantoihin nähden. Lisäksi maksupalvelun käyttäjällä olisi oikeus käyttää 
tilitietopalveluja, eli maksupalvelun käyttäjä voisi jatkossa saada koottua tietoa tileis-
tään muun kuin tiliä pitävän palveluntarjoajan välityksellä.  

Ehdotuksen mukaan lain teleyrityksiä, rajattua verkkoa ja kauppaedustajia koskevia 
soveltamisalapoikkeuksia kavennettaisiin. Lain säännöksiä sovellettaisiin jossain 
määrin nykyistä laajemmin Euroopan talousalueen ulkopuolisen valuutan määräisiin 
maksutapahtumiin ja tilanteisiin, joissa maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuu 
Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva palveluntarjoaja. 

Maksunsaajan oikeutta periä lisäkuluja eräiden maksutapojen käytöstä rajoitettaisiin. 
Käytännössä lisäkuluja ei voitaisi periä esimerkiksi kuluttajien tällä hetkellä tavalli-
simpien maksukorttien käytöstä.  

Myös vastuusäännöksiä ehdotetaan tietyiltä osin muutettavaksi. Maksupalvelun käyt-
täjän huolimattomuuteen perustuvaa vastuuta maksuvälineen oikeudettomasta käy-
töstä alennettaisiin 150 eurosta 50 euroon. Maksupalvelun käyttäjä ei yleensä olisi 
vastuussa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos maksuvälineen liikkeeseen 
laskenut palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista. Jos 
maksutapahtuma on käynnistetty maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä, 
oikeudettomasta tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta johtuva palautus-
vastuu olisi maksutiliä pitävällä palveluntarjoajalla, jolla olisi takautumisoikeus mak-
sutoimeksiantopalvelun tarjoajaa kohtaan, mikäli oikeudeton maksutapahtuma tai 
virhe johtuu tästä.  
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Palveluntarjoajalla olisi ehdotuksen mukaan yleensä velvollisuus käyttää vahvaa 
tunnistamista sähköisissä maksutapahtumissa. 

Lisäksi kuluttajansuojalakiin ja tietoyhteiskuntakaareen ehdotetaan eräitä muutoksia. 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 13 päivänä tammikuuta 2018, jolloin direktiivi on 
viimeistään pantava täytäntöön. Eräitä säännöksiä sovellettaisiin kuitenkin direktiivin 
mukaisesti vasta    päivästä       kuuta 20     lukien eli kun 18 kuukautta on kulunut 
direktiiviä täydentävien komission teknisten sääntelystandardien voimaantulosta. 

————— 
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YLEISPERUSTELUT 

 

1 Uusi maksupalveludirektiivi 
 

1.1 Yleistä 
Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivi (EU) 2015/2366 maksupalveluista si-
sämarkkinoilla, direktiivien 2002/65/EY, 2009/1001/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen 
(EU) N:0 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta (jäl-
jempänä uusi maksupalveludirektiivi) annettiin 23 päivänä joulukuuta 2015. Jäsen-
valtioiden on pantava direktiivi täytäntöön viimeistään 13 päivänä tammikuuta 2018. 

Tämä esitys sisältää säännökset, joilla pannaan täytäntöön direktiivin III ja IV osas-
ton säännökset. Direktiivin muita säännöksiä, joiden osalta täytäntöönpano valmistel-
laan valtiovarainministeriössä, käsitellään jäljempänä vain tarpeellisin osin.  

Direktiivin III osaston säännökset koskevat maksupalvelujen avoimuutta ja niitä kos-
kevia tietojenantovaatimuksia ja IV osaston säännökset maksupalvelujen tarjoami-
seen ja käyttöön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia. Näistä säädetään nykyisin mak-
supalvelulaissa (290/2010), joka perustuu direktiivillä kumotun maksupalveluista si-
sämarkkinoilla annetun direktiivin 2007/64/EY (jäljempänä vanha maksupalveludirek-
tiivi) III ja IV osaston säännöksiin.  

Uuden maksupalveludirektiivin säännökset vastaavat paljolti vanhan maksupalvelu-
direktiivin säännöksiä. Sääntelyä on laajasti selostettu maksupalvelulain säätämi-
seen johtaneessa hallituksen esityksessä (HE 169/2009 vp). Jäljempänä selostetaan 
pääasiassa sellaisia uuden maksupalveludirektiivin säännöksiä, jotka poikkeavat 
vanhasta direktiivistä siten, että lakia on tarpeen muuttaa. Eräitä merkitykseltään 
vähäisempiä muutoksia selostetaan vain yksityiskohtaisten perustelujen yhteydessä. 
Sikäli kuin maksupalvelulain säännökset jo nyt vastaavat paitsi vanhan maksupalve-
ludirektiivin myös uuden maksupalveludirektiivin säännöksiä, lain ja uuden direktiivin 
säännösten vastaavuus käy ilmi esityksen liitteenä olevasta vastaavuustaulukosta. 

 

1.2 Harmonisointitaso 
Uusi maksupalveludirektiivi on vanhan maksupalveludirektiivin tavoin pääosin 
täysharmonisointisäädös. Direktiivissä on kuitenkin myös säännöksiä, joiden osalta 
jäsenvaltiolla on täytäntöönpanossa harkintavaltaa.  

Esitystä valmisteltaessa ei ole pyritty arvioimaan uudelleen kansallisen harkintaval-
lan käyttöä siltä osin kuin vastaavia kysymyksiä on arvioitu jo vanhan maksupalvelu-
direktiivin täytäntöönpanon yhteydessä. Tämän sijaan on pyritty valmistelemaan uu-
desta direktiivistä johtuvat välttämättömät muutokset. Viimeksi mainittuihin ei pää-
sääntöisesti liity kansallista harkintavaltaa. Poikkeuksena on jäljempänä käsitelty 
kysymys maksupalvelulain soveltamisalan ulottamisesta osittain sellaisiin direktiivin 
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soveltamisalan ulkopuolelle suljettuihin palveluihin, jotka perustuvat kansallisen so-
siaalisen tai verotuksellisen erityissääntelyn piirissä oleviin maksuvälineisiin. 

 

1.3 Direktiivin soveltamisala 
Uutta maksupalveludirektiiviä sovelletaan ensimmäisen maksupalveludirektiivin ta-
voin lähtökohtaisesti kaikkiin unionissa tarjottaviin maksupalveluihin. Direktiivin 
maantieteellistä soveltamisalaa on kuitenkin laajennettu vanhan maksupalveludirek-
tiivin soveltamisalaan verrattuna. 

Uuden maksupalveludirektiivin III ja IV osaston säännöksiä sovelletaan vanhan mak-
supalveludirektiivin vastaavien säännösten tavoin kokonaisuudessaan Euroopan 
talousalueen valtion valuutassa toteutettaviin maksutapahtumiin, jos sekä maksajan 
että maksunsaajan palveluntarjoaja tai maksutapahtuman yksinään toteuttava palve-
luntarjoaja sijaitsee Euroopan talousalueella. Uutta on, että silloinkin, kun maksuta-
pahtuma toteutetaan muussa kuin Euroopan talousalueen valtion valuutassa tai kun 
vain yksi palveluntarjoajista sijaitsee Euroopan talousalueella, direktiivin III ja IV 
osastoa sovelletaan Euroopan talousalueella toteutettavien maksutapahtuman osien 
osalta eräitä direktiivissä erikseen lueteltuja säännöksiä lukuun ottamatta. Vanhan 
maksupalveludirektiivin III ja IV osaston soveltaminen viimeksi mainittuihin maksuta-
pahtumiin oli lähes kokonaan poissuljettu. 

Uuden maksupalveludirektiivin soveltamisalaan kuuluvat maksupalvelujen lajit on 
määritelty pääosin vastaavalla tavalla kuin ensimmäisessä maksupalveludirektiivis-
sä. Keskeinen muutos on, että uuden maksupalveludirektiivin soveltamisalaan kuu-
luvat myös maksutoimeksiantopalvelut ja tilitietopalvelut. 

Direktiivin 3 artiklan rajauksia, joilla eräät maksupalvelut ja maksutapahtumat on jä-
tetty soveltamisalan ulkopuolelle, on jonkin verran kavennettu vanhaan maksupalve-
ludirektiiviin verrattuna. Kaupallisen asiamiehen välityksellä toteutettavat maksuta-
pahtumat on jätetty soveltamisalan ulkopuolelle vain, kun asiamies toimii joko mak-
sajan tai maksunsaajan mutta ei molempien puolesta. Myös soveltamisalarajausta, 
joka koskee rajatussa verkossa käytettäviä ja tähän rinnastettavia maksuvälineitä, on 
kavennettu. Direktiivissä edellytetään, että kyse täytyy olla maksuvälineen liikkee-
seenlaskijan ja hyödykkeen tarjoajien välisiin suoriin kaupallisiin sopimuksiin perus-
tuvasta rajatusta verkosta taikka hyödykevalikoimasta, joka on erittäin rajattu. Toi-
saalta uuden direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle on vanhasta direktiivistä poike-
ten jätetty sellaiset yrityksen tai julkisoikeudellisen yhteisön tai laitoksen pyynnöstä 
tarjotut maksuvälineet, jotka ovat voimassa vain yhdessä jäsenvaltiossa ja joita kan-
sallinen tai alueellinen viranomainen erityisistä sosiaalisista tai verotuksellisista syis-
tä sääntelee tiettyjen tavaroiden tai palvelujen hankkimiseksi toimittajalta, jotka ovat 
tehneet kaupallisen sopimuksen liikkeeseenlaskijan kanssa. 

Teleyrityksiä koskevaa soveltamisalapoikkeusta on direktiivissä merkittävästi kaven-
nettu ensimmäiseen maksupalveludirektiiviin verrattuna. Uudessa maksupalveludi-
rektiivissä lähtökohtana on, että teleyritysten tarjoamat palvelut kuuluvat sovelta-
misalaan silloin, kun niissä on kyse jostain direktiivissä tarkoitetusta maksupalvelusta 
riippumatta teleyrityksen palvelukokonaisuudessa mahdollisesti tarjoamasta lisäar-
vosta. Eräät maksutapahtumat, joita sähköisten viestintäverkkojen tai palvelujen tar-
joaja tarjoaa verkon tai palvelun käyttäjälle sähköisten viestintäpalvelujen lisäksi ja 
jotka laskutetaan asiaan liittyvässä laskussa, on kuitenkin rajattu soveltamisalan ul-
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kopuolelle. Tällaisia ovat digitaalisen sisällön tai äänipohjaisten palvelujen hankintaa 
varten toteutetut maksutapahtumat sekä maksutapahtumat, jotka toteutetaan säh-
köisestä laitteesta tai sen välityksellä hyväntekeväisyystoiminnan yhteydessä tai lip-
pujen ostamista varten. Edellytyksenä on kuitenkin, että kunkin erillisen maksutapah-
tuman arvo on enintään 50 euroa ja että maksutapahtumien kumulatiivinen arvo on 
yksittäistä käyttäjää kohden enintään 300 euroa kuukaudessa. Mainitut maksutapah-
tumat jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle myös silloin, kun palvelun käyttä-
jä rahoittaa ennakolta teleyrityksen hallussa olevaa tiliään ja maksutapahtumien ku-
mulatiivinen arvo on enintään 300 euroa kuukaudessa.  

Uuden maksupalveludirektiivin soveltamisalasäännökset poikkeavat myös eräiltä 
vähäisemmiltä osin vanhan direktiivin soveltamisalasäännöksiltä. Näitä muutoksia on 
käsitelty yksityiskohtaisissa perusteluissa. 

 

1.4 Maksupalveluehtojen avoimuus ja tietojenantovaatimukset 
Direktiivin III osastossa (38–60 artikla) säädetään maksupalveluehtojen avoimuudes-
ta ja niitä koskevista tietojenantovaatimuksista. Osaston säännöksiä sovelletaan se-
kä puitesopimuksiin ja niiden piiriin kuuluviin maksutapahtumiin että erillisiin maksu-
tapahtumiin. Osaston säännöksistä voidaan sopia toisin, jos maksupalvelun käyttäjä 
ei ole kuluttaja. Pienmaksuvälineiden ja sähköisen rahan osalta direktiivissä sääde-
tään poikkeuksista tietojenantovaatimuksiin. Säännökset vastaavat pääosin vanhan 
maksupalveludirektiivin III osaston säännöksiä. Muutoksia käsitellään seuraavassa. 

Ennakkotiedot 

Direktiivin 45 artiklassa säädetään ennakkotiedoista, jotka palveluntarjoajan on an-
nettava maksupalvelun käyttäjälle erillistä maksutapahtumaa koskevasta sopimuk-
sesta. Ennakkotiedoista, jotka palveluntarjoajan on annettava maksupalvelun käyttä-
jälle puitesopimuksesta, säädetään puolestaan direktiivin 52 artiklassa. Näitä on 
vanhaan direktiiviin verrattuna täydennetty maksutoimeksiantopalveluihin liittyvillä 
säännöksillä. Lisäksi 52 artiklassa säädetään eräistä uusista ennakkotiedoista, jotka 
puitesopimuksesta on annettava (yhdistelmäkorttimaksuvälineisiin liittyvät oikeudet 
sekä menettely, jolla maksupalveluntarjoaja ilmoittaa maksupalvelun käyttäjälle pe-
toksista ja turvallisuusuhkista).   

Maksutoimeksiantopalvelusta annettavat t iedot 

Direktiivin 46 artiklassa on uudet säännökset maksajalle ja maksunsaajalle maksu-
toimeksiannon käynnistämisen jälkeen annettavista tiedoista, kun maksutoimeksian-
to käynnistetään maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä. Maksutoimek-
siantopalvelun tarjoajan on muiden direktiivissä täsmennettyjen tietojen ja ehtojen 
lisäksi välittömästi maksutoimeksiannon käynnistämisen jälkeen annettava maksajal-
le ja tarvittaessa maksunsaajalle tai asetettava näiden saataville vahvistus maksu-
toimeksiannon käynnistämisestä, viite, maksutapahtuman määrä sekä tiedot palve-
lumaksuista. Jos maksutapahtuma käynnistetään maksutoimeksiantopalvelun tarjo-
ajan välityksellä, sen on 47 artiklan mukaan asetettava maksutapahtuman viitetiedot 
maksajan tiliä ylläpitävän palveluntarjoajan saataville. 
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Maksutapahtumasta annettavat t iedot 

Uuden maksupalveludirektiivin säännökset, jotka koskevat palveluntarjoajan velvolli-
suutta antaa maksupalvelun käyttäjälle tietoja toteutetuista maksutapahtumista, vas-
taavat suurelta osin vanhan maksupalveludirektiivin säännöksiä. Puitesopimuksen 
piiriin kuuluvasta maksutapahtumasta annettavia tietoja koskeva 57 artikla poikkeaa 
kuitenkin vähäisessä määrin vanhasta direktiivistä. Tästä aiheutuvaa muutostarvetta 
on käsitelty yksityiskohtaisissa perusteluissa. 

Puitesopimuksen ehtojen muutokset  

Puitesopimuksen ehtojen muutoksia koskevassa direktiivin 54 artiklassa säädetään 
muun muassa siitä, millä tavalla palveluntarjoajan on tehtävä puitesopimuksen ehto-
jen muutosehdotukset. Sääntelyä on vanhaan direktiiviin verrattuna muun muassa 
täydennetty säännöksillä maksupalvelun käyttäjän oikeudesta joko hyväksyä tai hy-
lätä muutokset ennen niiden ehdotettua voimaantulopäivää. Sääntelyä on muutenkin 
jonkin verran tarkennettu.  

Valuuttaa ja ylimääräisiä palvelumaksuja tai alennuksia koskevat t iedot 

Direktiivin 59 artiklassa säädetään maksutapahtumassa käytettävästä valuutasta 
sekä valuutan muuntamisesta ja siihen liittyvästä tiedonantovelvollisuudesta. Van-
hasta direktiivistä poiketen veloitettavia palvelumaksuja ja muuntokurssia koskevaa 
tiedonantovelvollisuutta sovelletaan myös silloin, kun valuutan muuntopalvelua tarjo-
taan pankkiautomaatissa. Direktiivin 60 artiklassa säädetään puolestaan tiedonanto-
velvollisuudesta, joka liittyy maksuvälineen käyttämisestä perittäviin palvelumaksui-
hin tai myönnettäviin alennuksiin. Artiklan mukaan maksupalvelun käyttäjällä on vel-
vollisuus maksaa artiklan mukaiset palvelumaksut vain, jos niiden koko määrä on 
annettu tiedoksi ennen maksutapahtuman käynnistämistä. 

 

1.5 Maksupalvelujen tarjoamiseen liittyvät oikeudet ja 
velvollisuudet 

Direktiivin IV osastossa (61–103 artikla) säädetään maksupalvelujen tarjoamiseen ja 
käyttöön liittyvistä oikeuksista ja velvollisuuksista. Säännökset ovat pakottavia silloin, 
kun maksupalvelun käyttäjä on kuluttaja. Sen sijaan osasta säännöksiä voidaan so-
pia toisin silloin, kun maksupalvelun käyttäjä on elinkeinonharjoittaja. Pienmaksuvä-
lineiden ja sähköisen rahan osalta direktiivissä on säädetty poikkeuksista maksupal-
velusopimuksen osapuolten oikeuksiin ja velvollisuuksiin. Myös IV osaston säännök-
set vastaavat pääpiirteissään vanhan direktiivin IV osaston säännöksiä, vaikka niitä 
on erinäisin tavoin täydennetty ja tarkennettu. Muutoksia selostetaan seuraavassa. 

Sovellettavat palvelumaksut 

Direktiivin sovellettavia palvelumaksuja koskeva 62 artiklan poikkeaa jossain määrin 
vanhan maksupalveludirektiivin vastaavista säännöksistä. Artiklan mukaan pääsään-
tönä edelleen on, että maksaja ja maksunsaaja maksavat kumpikin oman palvelun-
tarjoajansa palvelumaksut. Tästä voidaan poiketa, jos toinen palveluntarjoajista si-
jaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella. Vanhassa direktiivissä, jonka sovelta-
misalaan viimeksi mainitut tilanteet eivät lainkaan kuuluneet, poikkeus koski maksu-
tapahtumia, joissa suoritetaan valuutanmuunto. 
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Artiklan mukaan palveluntarjoaja ei edelleenkään saa estää maksunsaajaa veloitta-
masta maksajalta palvelumaksua tai tarjoamasta alennusta tietyn maksuvälineen 
käytöstä. Vanhasta direktiivistä poiketen artiklassa säädetään, ettei palveluntarjoaja 
muutoinkaan saa estää maksunsaajaa ohjaamasta maksajaa tietyn maksuvälineen 
käyttöön. Lisäksi palvelumaksut eivät uuden direktiivin nimenomaisen säännöksen 
mukaan saa ylittää maksuvälineen käytöstä maksunsaajalle aiheutuvia suoria kus-
tannuksia.  

Toisaalta jäsenvaltioiden on varmistettava, ettei maksunsaaja veloita palvelumaksuja 
sellaisten maksuvälineiden käytöstä, joiden osalta siirtohintoja säännellään asetuk-
sen (EU) N:o 2015/751 (korttimaksujen siirtohintoja koskeva asetus) II luvun nojalla, 
eikä maksupalveluista, joihin sovelletaan asetusta (EU) N:o 260/2012 (SEPA-
asetus). Lisäksi artikla sisältää vanhan direktiivin tavoin jäsenvaltio-option, jonka 
nojalla jäsenvaltiot voivat muutenkin kieltää maksunsaajan oikeuden veloittaa palve-
lumaksuja tai rajoittaa sitä ottaen huomioon tarve edistää kilpailua ja tehokkaiden 
maksuvälineiden käyttöä.   

Varojen käytettävissä olon vahvistaminen 

Direktiivin 65 artiklan uusien säännösten mukaan maksutiliä pitävän palveluntarjo-
ajan on artiklassa säädettyjen edellytysten täyttyessä vahvistettava korttipohjaisia 
maksuvälineitä liikkeeseen laskevan palveluntarjoajan pyynnöstä välittömästi, onko 
korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittava määrä käytettävissä 
maksajan maksutilillä. Artiklassa säädetään myös edellytyksistä, joiden täyttyessä 
palveluntarjoaja voi pyytää mainittua vahvistusta. Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja 
ei saa vahvistuksen antamisen yhteydessä tehdä katevarausta maksajan maksutilille 
eikä ilmoittaa tämän tilin katetta. Direktiivin johdanto-osan (kappale 68) perusteella 
sääntely on tarkoitettu lähinnä järjestelyihin, joissa maksuvälineen liikkeeseenlaskija 
veloittaa maksunsaajalle korttitapahtumasta maksetun määrän suoraveloituksena 
maksajan tiliä pitävältä palveluntarjoajalta. Tämä mahdollistaa maksuvälineen liik-
keeseenlaskun toisen palveluntarjoajan pitämään tiliin liitettynä.  

Maksutoimeksiantopalvelut ja t il it ietopalvelut 

Direktiivin 66 artiklassa on uudet säännökset oikeudesta maksutoimeksiantopalvelu-
jen käyttämiseen. Maksajalla on oikeus käyttää maksutoimeksiantopalvelun tarjoajaa 
saadakseen maksutoimeksiantopalveluja. Lisäksi direktiivin 64 artiklassa todetaan 
nimenomaisesti, että hyväksyminen maksutapahtuman toteuttamiseen voidaan an-
taa maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan kautta.  

Oikeutta käyttää maksutoimeksiantopalvelun tarjoajaa ei 66 artiklan sovelleta, jos 
maksutilille ei ole pääsyä verkon kautta. Maksutoimeksiantopalvelun tarjoaminen ei 
saa riippua siitä, onko maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan ja maksutiliä pitävän 
palveluntarjoajan välillä tätä koskeva sopimussuhde.  

Maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja ei saa maksutoimeksiantopalvelun tarjoamisen 
yhteydessä pitää hallussaan maksajan varoja eikä tallentaa maksupalvelun käyttäjän 
arkaluonteisia maksutietoja. Sen on myös varmistettava, että maksupalvelun käyttä-
jän henkilökohtaiset turvatunnukset eivät ole muiden osapuolten kuin käyttäjän ja 
henkilökohtaisten turvatunnusten myöntäjän saatavilla ja että maksutoimeksianto-
palvelun tarjoaja välittää ne turvallisten ja toimivien kanavien kautta. Artiklassa sää-
detään myös muun muassa tietojen pyytämistä ja säilyttämistä sekä todentamista ja 
yhteydenpitoa koskevista maksupalveluntarjoajan velvollisuuksista.  
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Artiklassa säädetään myös maksutoimeksiantopalveluja koskevista maksutiliä pitä-
vän palveluntarjoajan velvollisuuksista. Tämän on muun muassa käsiteltävä maksu-
toimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä välitettyjä maksutoimeksiantoja syrjimät-
tömällä tavalla verrattuna maksajan suoraan välittämiin maksutoimeksiantoihin, ellei 
toisin toimiminen ole objektiivisista syistä perusteltua. 

Direktiivin 67 artiklan uusien säännösten mukaan maksupalvelunkäyttäjällä on oike-
us käyttää palveluja, jotka mahdollistavat pääsyn tilitietopalveluihin. Tätä oikeutta ei 
sovelleta, jos maksutilille ei ole pääsyä verkon kautta. Myöskään tilitietopalvelun tar-
joaminen ei saa riippua siitä, onko tilitietopalvelun tarjoajan ja maksutiliä pitävän pal-
veluntarjoajan välillä tätä koskeva sopimussuhde. 

Tilitietopalvelun tarjoaja saa tarjota vain palveluja, jotka perustuvat maksupalvelun 
käyttäjän nimenomaiseen hyväksymiseen, ja sillä tulee olla pääsy ainoastaan nimet-
tyjen maksutilien tietoihin ja niihin liittyviin maksutapahtumiin. Sen on lisäksi huoleh-
dittava muun muassa maksupalvelun käyttäjän henkilökohtaisten turvatunnusten 
asianmukaisesta käytöstä, todentamisesta ja tietojen säilyttämisestä. 

Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on käsiteltävä tilitietopalvelun tarjoajan palvelu-
jen kautta välitetyt tietopyynnöt syrjimättömällä tavalla, paitsi jos objektiivisista syistä 
on toimittava toisin, sekä huolehdittava turvallisesta yhteydenpidosta tilitietopalvelu-
jen tarjoajien kanssa.  

Lisäksi direktiivin 68 artiklassa on muun ohessa uudet säännökset tilanteista, joissa 
maksutiliä pitävä palveluntarjoaja voi evätä tilitietopalvelun tarjoajan tai maksutoi-
meksiantopalvelun tarjoajan pääsyn maksutilille. Epäämisen syiden on oltava objek-
tiivisesti perusteltuja ja asianmukaisesti todennettuja ja niiden on liityttävä asian-
omaisen tilitietopalvelun tarjoajan tai maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan oikeudet-
tomaan tai petolliseen maksutilin käyttöön. Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on 
ilmoitettava maksutilille pääsyn estämisestä ja sen syistä maksajalle ja toimivaltaisel-
le viranomaiselle.  

Maksuvälineisiin li ittyvät maksupalvelun käyttäjän velvollisuudet 

Direktiivin 69 artiklan mukaan maksupalvelun käyttäjällä on velvollisuus käyttää 
maksuvälinettä noudattaen sen myöntämistä ja käyttöä koskevia ehtoja. Tämä vas-
taa vanhan maksupalveludirektiivin sääntelyä. Uudessa direktiivissä kuitenkin sääde-
tään nimenomaisesti, että kyseisten ehtojen on oltava objektiivisia, syrjimättömiä ja 
tarkoitukseen suhteutettuja.  

Maksuvälineisiin li ittyvät palveluntarjoajan velvollisuudet 

Direktiivin 70 artiklan mukaan palveluntarjoajan on muun muassa varmistettava, että 
maksupalvelun käyttäjällä on aina käytettävissään asianmukaiset keinot tehdä ilmoi-
tus maksuvälineen katoamisesta, varkaudesta, joutumisesta vääriin käsiin tai oi-
keudettomasta käytöstä. Vanhasta direktiivistä poiketen uudessa direktiivissä edelly-
tetään, että palveluntarjoajan on annettava maksupalvelun käyttäjälle mahdollisuus 
tehdä kyseinen ilmoitus maksutta, ja että palveluntarjoaja voi veloittaa maksupalve-
lun käyttäjältä vain maksuvälineeseen suoraan liittyvät korvauskustannukset.  
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Vastuu oikeudettomista maksutapahtumista 

Direktiivin 73 artiklassa säädetään palveluntarjoajan vastuusta oikeudettomista mak-
sutapahtumista. Säännökset vastaavat pääpiirteissään vanhan direktiivin vastaavia 
säännöksiä, mutta niitä on erinäisin tavoin tarkennettu ja täydennetty vanhaan direk-
tiiviin verrattuna.   

Maksajan palveluntarjoajan on palautettava oikeudettoman maksutapahtuman mää-
rä välittömästi ja viimeistään seuraavan työpäivän päättymiseen mennessä maksa-
jalle, ellei sillä ole perusteltuja syitä epäillä petosta ja se ilmoittaa näistä syistä kirjal-
lisesti asianomaiselle kansalliselle viranomaiselle.  Lisäksi artiklassa säädetään pal-
veluntarjoajan velvollisuudesta ennallistaa maksutili, arvopäivästä sekä muusta ra-
hallisesta korvauksesta.  

Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja on velvollinen palauttamaan oikeudettoman mak-
sutapahtuman määrän silloinkin, kun maksutapahtuma on käynnistetty maksutoi-
meksiantopalvelun tarjoajan välityksellä. Jos maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja on 
vastuussa oikeudettomasta maksutapahtumasta, sen on korvattava maksutiliä pitä-
välle palveluntarjoajalle palautuksesta aiheutuneet menetykset. Maksutoimeksianto-
palvelun tarjoajan on esitettävä näyttö siitä, että maksutapahtuma oli sen toimival-
taan kuuluvalla alalla toteutettu virheettömästi. 

Direktiivin 74 artiklassa säädetään maksajan vastuusta oikeudettomista maksuta-
pahtumista. Maksaja voi vanhasta direktiivistä poiketen olla enintään 50 euroon 
saakka vastuussa oikeudettomiin maksutapahtumiin liittyvistä menetyksistä, jotka 
aiheutuvat kadonneen tai varastetun maksuvälineen käytöstä tai maksuvälineen jou-
tumisesta vääriin käsiin, paitsi jos kyseinen tapahtuma ei ollut maksajan todettavissa 
ennen maksua tai jos menetys on aiheutunut palveluntarjoajan toiminnasta. Rajoitus-
ta ei kuitenkaan sovelleta, jos maksaja on toiminut petollisesti tai laiminlyönyt tahalli-
sesti tai törkeän huolimattomasti 69 artiklan mukaisia velvollisuuksiaan. 

Vanhasta direktiivistä poiketen maksaja ei ole vastuussa taloudellisista seurauksista, 
jos maksajan palveluntarjoaja ei edellytä asiakkaan vahvaa tunnistamista, jollei mak-
saja ole toiminut petollisesti. Jos maksunsaaja tai tämän palveluntarjoaja ei hyväksy 
asiakkaan vahvaa tunnistamista, sen on korvattava maksajan palveluntarjoajalle 
aiheutunut taloudellinen vahinko. 

Maksutapahtumat, joiden rahamäärä ei ole tiedossa etukäteen 

Direktiivin 75 artiklassa on uudet säännökset tilanteista, joissa maksunsaajan toi-
mesta tai tämän välityksellä käynnistetyn korttipohjaisen maksutapahtuman tarkka 
määrä ei ole tiedossa silloin, kun maksaja antaa hyväksymisen maksutapahtuman 
toteuttamiseen. Maksajan palveluntarjoaja voi tällöin tehdä katevarauksen maksajan 
maksutilille vain, jos maksaja on antanut hyväksymisen täsmällisen määrän varaa-
miseen. Tämän on vapautettava katevaraus ilman aiheetonta viivytystä saatuaan 
tiedon maksutapahtuman täsmällisestä määrästä ja viimeistään välittömästi maksu-
toimeksiannon saatuaan. 

Maksupalautus 

Direktiivin 76 artiklan mukaan maksaja voi tietyissä tapauksissa saada hyväksymän-
sä jo toteutetun maksutapahtuman varat takaisin palveluntarjoajaltaan. Palautusoi-
keus koskee maksunsaajan käynnistämiä tai hänen välityksellään käynnistettyjä 
maksutapahtumia. Vanhaa direktiiviä vastaavien maksupalautuksen edellytysten 
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lisäksi maksajalla on artiklan mukaan ehdoton oikeus palautukseen SEPA-asetuksen 
1 artiklassa tarkoitettujen suoraveloitusten osalta direktiivin 77 artiklassa säädetyissä 
määräajoissa. 

Maksutoimeksiannon vastaanottaminen, toteuttamisesta kieltäytyminen 
ja peruuttaminen  

Direktiivin 78 artiklaa on vanhan direktiivin vastaavaan artiklaan verrattuna täyden-
netty säännöksellä, jonka mukaan maksajan tiliä ei saa veloittaa ennen maksutoi-
meksiannon vastaanottamista. 

Direktiivin 79 artiklassa säädetään ilmoituksesta, joka palveluntarjoajan on tehtävä, 
jos se kieltäytyy toimeksiannon toteuttamisesta. Säännökset koskevat vanhasta di-
rektiivistä poiketen myös maksutoimeksiantopalvelun tarjoajaa, joka kieltäytyy mak-
sutapahtuman käynnistämisestä. 

Direktiivin 80 artiklassa säädetään maksupalvelun käyttäjän oikeudesta peruuttaa 
maksutoimeksianto. Tätäkin artiklaa on vanhaan direktiiviin verrattuna täydennetty 
maksutoimeksiantopalvelun käyttöön liittyvällä sääntelyllä. Jos maksutapahtuma on 
maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan käynnistämä, maksaja ei voi peruuttaa maksu-
toimeksiantoa sen jälkeen, kun hän on antanut maksutoimeksiantopalvelun tarjoajal-
le hyväksymisen maksutapahtuman käynnistämiseen.  

Maksunsaajan palveluntarjoajan noudatettava toteuttamisaika 

Direktiivin 87 artiklassa säädetään muun muassa varojen käytettävissä olosta, kun 
maksutapahtuman määrä on hyvitetty maksunsaajan palveluntarjoajan tilille. Vanhan 
direktiivin tavoin yleensä edellytetään, että maksutapahtuman määrä on maksunsaa-
jan käytettävissä heti tämän jälkeen. Uuden direktiivin mukaan tästä voidaan kuiten-
kin poiketa, jos maksunsaajan palveluntarjoajan osalta suoritetaan valuutan muunto, 
jossa ei ole kyse muunnosta kahden ETA-valtion käyttämän valuutan välillä. Vanhan 
direktiivin vastaavaa säännöstä ei sovellettu lainkaan muun kuin ETA-valtion valuu-
tan määräisiin maksuihin. 

Virheelliset yksilöivät tunnisteet 

Direktiivin 88 artiklan mukaan palveluntarjoaja ei ole vastuussa maksutapahtuman 
toteutumatta jäämisestä tai virheellisestä toteuttamisesta, jos maksupalvelun käyttä-
jän antama yksilöllinen tunniste on virheellinen. Maksajan palveluntarjoajan on kui-
tenkin ryhdyttävä kohtuullisiin toimiin, jotta maksutapahtumaan liittyvät varat saatai-
siin takaisin. Sääntely vastaa näiltä osin vanhaa direktiiviä. Lisäksi uuden direktiivin 
mukaan maksunsaajan palveluntarjoajan on tehtävä kyseisissä toimissa yhteistyötä 
ja annettava maksajan palveluntarjoajalle kaikki merkitykselliset tiedot varojen takai-
sin saamista varten. Jos varojen takaisin saaminen ei ole mahdollista, maksajan pal-
veluntarjoajan on toimitettava maksajalle tämän kirjallisesta pyynnöstä kaikki saata-
villaan olevat maksajan kannalta merkitykselliset tiedot, jotta maksaja voi esittää oi-
keudellisen vaateen varojen takaisin saamiseksi. 

Palveluntarjoajan vastuu toteutumatta jääneistä, virheellisesti toteute-
tuista tai myöhästyneistä maksutapahtumista 

Direktiivin 89 artiklassa säädetään palveluntarjoajan vastuusta toteuttamatta jääneis-
tä, virheellisesti toteutetuista tai myöhästyneistä maksutapahtumista. Säännökset 
vastaavat pääosin vanhan direktiivin vastuusäännöksiä, mutta niitä on kuitenkin jon-
kin verran täydennetty ja tarkennettu. Uudessa direktiivissä on muun muassa ni-
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menomaiset säännökset myöhästyneistä maksutapahtumista sekä oikaisutoimien 
yhteydessä noudatettavista arvopäivistä. Muutokset, joita on käsitelty tarkemmin 
yksityiskohtaisissa perusteluissa, vastaavat asiallisesti paljolti sitä, miten jo vanhan 
direktiivin säännöksiä on ollut perusteltua tulkita.  

Vastuu toteutumatta jääneistä, virheellisesti toteutetuista tai myöhästy-
neistä maksutapahtumista maksutoimeksiantopalvelujen yhteydessä 

Direktiivin 90 artiklassa on uudet säännökset vastuusta, jos maksutapahtuma käyn-
nistetään maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä. Tällöin maksutiliä pitävän 
palveluntarjoajan on palautettava maksajalle toteuttamatta jääneen tai virheellisesti 
toteutetun maksutapahtuman määrä ja tarvittaessa palautettava veloitettu maksutili 
siihen tilaan, jossa se olisi ollut, jos maksutapahtumaa ei olisi toteutettu virheellisesti. 
Jos maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja on vastuussa toteuttamatta jääneestä, vir-
heellisesti toteutetusta tai myöhästyneestä maksutapahtumasta, sen on välittömästi 
korvattava maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle sen pyynnöstä kaikki maksajalle 
maksetusta palautuksesta aiheutuneet menetykset tai suoritetut määrät. 

Takautumisoikeus 

Direktiivin 92 artiklassa säädetään takautumisoikeudesta pääosin vastaavasti kuin 
vanhassa direktiivissä. Jos 73 ja 89 artiklan mukainen palveluntarjoajan vastuu joh-
tuu toisesta palveluntarjoajasta tai välittäjästä, tämän on hyvitettävä ensimmäiselle 
palveluntarjoajalle mainittujen artiklojen nojalla aiheutuneet menetykset tai maksetut 
määrät. Uuden direktiivin nimenomaisen säännöksen mukaan tähän sisältyy hyvityk-
sen maksaminen siitä, että jokin palveluntarjoaja jättää käyttämättä asiakkaan vah-
vaa tunnistamista.  

Tietosuoja 

Direktiivin tietosuojaa koskevassa 94 artiklassa edellytetään vanhasta direktiivistä 
poiketen, että palveluntarjoajat voivat vain maksupalvelun käyttäjän nimenomaisella 
hyväksynnällä saada, käsitellä ja säilyttää sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen 
niiden maksupalvelujen tarjoamiseksi.  

Muilta osin artikla, jossa säädetään maksupetoksiin liittyvien rikosten torjunnan, tut-
kinnan ja selvittämisen turvaamiseksi välttämättömästä henkilötietojen käsittelystä, 
vastaa asiallisesti vanhan direktiivin säännöksiä.  

Vahva tunnistaminen ja viestintästandardit 

Direktiivin 97 artiklassa on uudet säännökset palveluntarjoajan velvollisuudesta käyt-
tää vahvaa tunnistamista sekä huolehtia maksupalvelun käyttäjien henkilökohtaisten 
turvatunnusten luottamuksellisuuden ja eheyden suojaamisesta. Palveluntarjoajan 
on käytettävä asiakkaan vahvaa tunnistamista, jos maksaja käyttää maksutiliään 
verkon kautta, käynnistää sähköisen maksutapahtuman tai toteuttaa etäviestimen 
kautta toimen, johon voi liittyä väärinkäytöksen riski. Lisäksi artiklassa säädetään 
maksutiliä pitävän palveluntarjoajan velvollisuudesta antaa maksutoimeksiantopalve-
lun tarjoajan ja tilitietopalvelun tarjoajan käyttää sellaisia tunnistamismenettelyjä, 
jotka se tarjoaa maksupalvelun käyttäjälle artiklan mukaisesti.  

Direktiivin 98 artiklassa säädetään todentamista ja viestintää koskevista teknisistä 
sääntelystandardeista, joiden luonnokset Euroopan pankkiviranomaisen on toimitet-
tava komissiolle viimeistään 13 päivänä tammikuuta 2017 ja jotka komissio hyväk-
syy. Teknisissä sääntelystandardeissa säädetään vahvaa tunnistamista koskevista 



24 

tarkemmista vaatimuksista sekä poikkeuksista palveluntarjoajan velvollisuuksiin käyt-
tää vahvaa tunnistamista ja huolehtia henkilökohtaisten turvatunnusten luottamuksel-
lisuuden ja eheyden suojaamisesta. Lisäksi niissä säädetään yhteisiä avoimia ja tur-
vallisia viestintästandardeja koskevista vaatimuksista, joita palveluntarjoajien on 
noudatettava yhteyksissään toisten palveluntarjoajien, maksajien ja maksunsaajien 
kanssa. 

Riitojen ratkaiseminen 

Direktiivin 101 artiklan uusien säännösten mukaan palveluntarjoajien on otettava 
käyttöön menettelyt direktiivin mukaisia oikeuksia ja velvoitteita koskevien valitusten 
käsittelyyn. Artiklassa säädetään myös palveluntarjoajan velvollisuudesta antaa tie-
toja tuomioistuimen ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä. 

 

1.6 Muut säännökset 
Direktiivin 106 artiklassa säädetään kuluttajien oikeuksia koskevasta esitteestä, joka 
komission on laadittava viimeistään 13 päivänä tammikuuta 2018. Komission lisäksi 
palveluntarjoajien ja valvontaviranomaisten on huolehdittava esitteen saatavilla pi-
tämisestä. 
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2 Nykytila 
 

2.1 Lainsäädäntö 
Maksupalvelulaki 

Maksupalveluja koskevasta tiedonantovelvollisuudesta ja sopimusehdoista sekä 
maksupalvelujen toteuttamisesta säädetään maksupalvelulaissa, joka perustuu suu-
relta osin vanhan maksupalveludirektiivin säännöksiin. 

Maksupalvelulain 1 luku (1–9 §) sisältää lain soveltamisalaa koskevia ja muita yleisiä 
säännöksiä. Maksupalvelulakia sovelletaan lain 1 §:n mukaan seuraaviin maksupal-
veluihin: 

1) palvelu käteispanon tekemiseksi maksutilille tai käteisen nostamiseksi maksutililtä 
sekä maksutilin hoitoon ja tarjoamiseen liittyvät toimet; 

2) maksutapahtuman toteuttaminen tilisiirtona, varojen siirtona palveluntarjoajan 
maksutilille, suoraveloituksena taikka maksukortilla tai muulla maksuvälineellä; 

3) maksuvälineen liikkeeseenlasku; 

4) maksuvälineellä toteutettavaa maksutapahtumaa koskeva tapahtumahyvitys; 

5) rahanvälitys; 

6) maksutapahtuman toteuttaminen siten, että maksajan suostumus maksutapahtu-
man toteuttamiseen annetaan matkapuhelimella tai tietokoneella taikka muulla tele-
päätelaitteella tai tietoteknisellä laitteella ja maksu suoritetaan sellaiselle televiestin-
tä- tai tietotekniikkajärjestelmää tai -verkkoa hoitavalle yritykselle, joka toimii ainoas-
taan maksutapahtuman välittäjänä maksupalvelun käyttäjän ja tavaran, palvelun tai 
muun hyödykkeen toimittajan välillä. 

Maksupalvelulain 2 ja 3 §:ssä rajataan tietyt palvelut ja maksutapahtumat lain sovel-
tamisalan ulkopuolelle. Maksupalvelulakia ei lain 2 §:n mukaan sovelleta muun mu-
assa sellaisiin välineisiin perustuvaan palveluun, joita voidaan käyttää tavaran, pal-
velun tai muun hyödykkeen hankkimiseksi ainoastaan välineen liikkeeseenlaskijan 
käyttämissä tiloissa taikka liikkeeseenlaskijan kanssa solmitun sopimuksen nojalla 
joko hyödykkeen tarjoajien rajatussa verkossa tai määrättyjen hyödykkeiden hank-
kimiseksi. Lain 3 §:n mukaisista soveltamisalaan kuulumattomista maksupalveluista 
voidaan mainita kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetussa laissa (417/1992) 
tarkoitetun kauppaedustajan tai muun vastaavan edustajan päämiehensä puolesta 
neuvottelemaan tai tekemään tavaraa, palvelua tai muuta hyödykettä koskevaan 
myynti- tai ostosopimukseen liittyvän maksun välittäminen. Lisäksi lain 4 ja 5 §:ssä 
säädetään sellaisista poikkeuksista tiedonantovelvollisuuteen sekä muista lain sovel-
tamisen rajoituksista, jotka johtuvat maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuvan 
palveluntarjoajan sijainnista Euroopan talousalueen ulkopuolella tai siitä, että maksu-
tapahtuma on muun kuin Euroopan talousalueen valtion käyttämän valuutan määräi-
nen. 



26 

Maksupalvelulain 2 luvussa (10–29 §) säädetään palveluntarjoajan velvollisuudesta 
antaa maksupalvelun käyttäjälle tietoja maksupalveluista. Luvun säännökset koske-
vat ensiksikin palveluntarjoajan velvollisuutta antaa maksupalvelun käyttäjälle ennen 
maksupalveluja koskevan sopimuksen tekemistä tietoja sopimussuhteen ehdoista ja 
muista maksupalvelun käyttäjän kannalta merkityksellisistä seikoista. Se, kuinka kat-
tavat ennakkotiedot palveluntarjoajan on annettava ja millä tavoin ne on annettava, 
riippuu siitä, onko kyseessä puitesopimus, jonka perusteella voidaan toteuttaa useita 
maksutapahtumia, vai sopimus erillisen maksutapahtuman toteuttamisesta. Lisäksi 
luvussa säädetään siitä, mitä tietoja ja millä tavoin palveluntarjoaja on velvollinen 
antamaan toteutetuista maksutapahtumista. Luvussa säädetään myös valuutan 
muuntamiseen ja maksuvälineen käyttämiseen liittyvistä tiedonantovelvollisuuksista. 
Palveluntarjoaja ei pääsääntöisesti saa periä maksupalvelun käyttäjältä palvelumak-
suja maksupalvelulaissa tarkoitettujen tietojen antamisesta eikä oikaisu- ja varotoi-
mista. 

Maksupalvelulain 3 luvussa (30–37 §) säädetään puitesopimuksen muuttamisesta 
sekä puitesopimuksen irtisanomisesta ja purkamisesta.  Jos palveluntarjoaja ehdot-
taa muutoksia puitesopimukseen, sen on 30 §:n mukaan toimitettava ehdotus mak-
supalvelun käyttäjälle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla vähintään kaksi kuu-
kautta ennen muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Pykälässä on myös erityisiä 
säännöksiä sopimusehdoista, joiden mukaan maksupalvelun käyttäjän katsotaan 
hyväksyneen palveluntarjoajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei hän 
ehdotettuun voimaantulopäivään mennessä vastusta niitä. 

Maksupalvelulain 4 luvussa (38–46 §) säädetään maksutapahtuman käynnistämi-
sestä ja toteuttamisesta. Luku sisältää säännökset muun muassa maksajan suostu-
muksesta maksutapahtuman toteuttamiseen, maksutoimeksiannon vastaanottohet-
kestä, maksutoimeksiannon peruuttamisesta, palveluntarjoajan velvollisuudesta to-
teuttaa maksutoimeksianto, toimeksiannon toteuttamisesta kieltäytymisestä, yksilöi-
vän tunnisteen käytöstä, maksutapahtuman täysimääräisyydestä ja maksutapahtu-
man toteuttamisesta perittävistä kuluista. Lain 5 luku (47–52 §) sisältää maksutapah-
tuman toteuttamisaikaa ja arvopäivää koskevat säännökset. 

Maksupalvelulain 6 luku (53–61 §) sisältää säännökset maksuvälineen haltijan ja 
palveluntarjoajan oikeuksista ja velvollisuuksista, jotka liittyvät maksuvälineiden käyt-
töön. Laissa tarkoitettuja maksuvälineitä ovat esimerkiksi pankki- ja luottokortit sekä 
verkkopankissa käytettävät tunnusluvut. Maksuvälineen haltijan on lain 53 §:n mu-
kaan käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien ehtojen mu-
kaisesti ja kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuvälineestä ja siihen liittyvistä 
tunnistetiedoista. Lisäksi maksuvälineen haltijalla on 54 §:n mukaan velvollisuus il-
man aiheetonta viivytystä tehdä katoamisilmoitus havaitsemastaan maksuvälineen 
katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käy-
töstä. Palveluntarjoajan on vastaavasti 55 §:n mukaan huolehdittava siitä, että mak-
suvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä mainittu ilmoitus milloin tahansa.   

Palveluntarjoajat eivät lain 60 §:n mukaan saa estää maksunsaajia pyytämästä mak-
sua tai tarjoamasta alennusta maksukortin tai muun maksuvälineen käyttämisestä. 
Maksunsaajan maksuvälineen käyttämisestä perimän maksun on oltava asianmu-
kainen eikä se saa ylittää maksunsaajalle aiheutuvia tosiasiallisia kustannuksia. 

Maksupalvelulain 7 luku (62–80 §) koskee vastuuta ja maksupalautusta. Maksupal-
velun käyttäjän vastuu voi lain 62 §:n mukaan syntyä muun muassa sillä perusteella, 
että hän on huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n mukaiset velvollisuutensa tai 
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laiminlyönyt tehdä ilmoituksen maksuvälineen katoamisesta ilman aiheetonta viivy-
tystä sen havaittuaan. Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudetto-
masta käytöstä on pykälässä rajattu 150 euroon, paitsi jos hän on toiminut tahallises-
ti tai törkeän huolimattomasti.  

Maksupalvelun käyttäjä ei kuitenkaan 62 §:n mukaan vastaa maksuvälineen oi-
keudettomasta käytöstä siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty katoamisilmoituk-
sen tekemisen jälkeen. Hän ei ole vastuussa myöskään, jos palveluntarjoaja on lai-
minlyönyt huolehtia siitä, että katoamisilmoitus voidaan tehdä milloin tahansa. Mak-
supalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä myöskään 
silloin, jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmis-
tunut maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä. 

Maksajan palveluntarjoajalla on 63 §:n mukaan velvollisuus palauttaa maksutapah-
tuman rahamäärä asiakkaalle, jonka varoja on käytetty maksutapahtuman toteutta-
miseen, jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti eikä 62 §:stä johdu muu-
ta. Edelleen maksajan palveluntarjoajalla on 64–65 §:n mukaan lähtökohtaisesti pa-
lautusvelvollisuus maksajaa kohtaan, jos maksutapahtuma on toteutettu virheellisesti 
tai se on jäänyt kokonaan toteuttamatta. Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos 
maksajan palveluntarjoajan sijasta maksunsaajan palveluntarjoaja on laiminlyönyt 
velvoitteensa.  

Lain 66 §:ssä säädetään palveluntarjoajan velvollisuudesta ryhtyä maksupalvelun 
käyttäjän pyynnöstä välittömästi jäljittämään virheellisesti toteutettua tai toteuttamat-
ta jäänyttä maksutapahtumaa. Palveluntarjoajan on myös 67 §:n mukaan palautetta-
va virheellisesti toteutetusta tai toteuttamatta jääneestä maksutapahtumasta perityt 
kulut ja korvattava suorituksensa virheellisyydestä aiheutuneet korkotappiot. Lisäksi 
palveluntarjoaja on 69 §:n mukaan velvollinen korvaamaan muunkin vahingon, joka 
sen lain tai sopimuksen vastaisesta menettelystä on aiheutunut maksupalvelun käyt-
täjälle. 

Palveluntarjoaja ei 68 §:n mukaan ole vastuussa maksutapahtuman toteuttamatta 
jäämisestä tai virheellisestä toteuttamisesta, joka johtuu siitä, että maksupalvelun 
käyttäjän antama yksilöivä tunniste on virheellinen. Tällaisissa tapauksissa palvelun-
tarjoajan on kuitenkin kohtuullisin toimenpitein pyrittävä saamaan virheellisesti toteu-
tetun maksutapahtuman varat takaisin. 

Maksupalvelulain 7 luvussa säädetään myös muun muassa maksupalvelun käyttäjän 
velvollisuudesta ilmoittaa palveluntarjoajalle oikeudettomasta, toteuttamatta jäänees-
tä tai virheellisesti toteutetusta maksutapahtumasta, todistustaakasta, palveluntarjo-
ajan takautumisoikeudesta sekä maksupalautuksesta. Maksupalautuksella tarkoite-
taan sitä, että palveluntarjoajalla on esimerkiksi suoraveloitus- ja korttimaksujen 
osalta tietyin edellytyksin velvollisuus palauttaa maksutapahtuman rahamäärä mak-
sajalle. Maksajalla on pääsääntöisesti oikeus maksupalautukseen, jos maksutapah-
tuman rahamäärä ei täsmällisesti ilmene maksajan antamassa suostumuksessa ja 
se on suurempi kuin maksaja on kohtuudella voinut odottaa.  

Maksupalvelulain 8 luvussa (81–82 §) säädetään maksun sivullissitovuudesta ja oi-
kea-aikaisuudesta. Säännökset eivät perustu direktiiviin, vaan ne ovat kansallisia. 
Lain 9 luvussa (83–85 ja 85 a §) säädetään valvonnasta. Maksupalvelulain noudat-
tamista valvovat Finanssivalvonta ja kuluttaja-asiamies. Lain 10 luvussa (86–89 §) 
on erinäisiä säännöksiä muun muassa henkilötietojen suojasta ja eräiden riitojen 
ratkaisusta. 
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Muu lainsäädäntö 

Maksupalvelulain ohella maksupalveluihin voivat tulla sovellettaviksi muu lainsää-
däntö sekä yleiset velvoiteoikeudelliset periaatteet. Näin on ensinnäkin silloin, kuin 
maksupalvelulaissa ei ole sellaisia erityissäännöksiä, jotka syrjäyttävät kysymykses-
sä olevan muun sääntelyn. Siten esimerkiksi kuluttajansuojalain (38/1978) säännök-
set voivat tulla laajasti maksupalvelulain ohella sovellettaviksi sellaisiin maksupalve-
luihin, joissa maksupalvelun käyttäjänä on kuluttaja. Sanottu koskee muun muassa 
kuluttajansuojalain 2 luvun yleisiä säännöksiä markkinoinnista sekä 3 ja 4 luvun 
säännöksiä sopimusehtojen sääntelystä sekä sopimusten sovittelusta ja tulkinnasta. 
Lisäksi maksupalvelulain 27 §:ssä säädetään nimenomaisesti, ettei maksupalvelu-
lain mukainen tiedonantovelvollisuus rajoita muiden lakien mukaista tiedonantovel-
vollisuutta. Tästä poiketen eräitä kuluttajansuojalain 6 a luvun säännöksiä rahoitus-
palveluiden ja rahoitusvälineiden etämyynnistä ei kuitenkaan sovelleta maksupalve-
luihin. Kuluttajansuojalain 7 luvun 4 §:n mukaan myöskään eräitä kyseisen luvun 
säännöksiä kuluttajaluotoista ei sovelleta maksupalvelulain soveltamisalaan kuulu-
viin luottosopimuksiin.   

Muu lainsäädäntö ja yleiset periaatteet voivat tulla sovellettaviksi myös maksupalve-
lulain säännöksiä täydentävästi esimerkiksi silloin, kun maksupalvelulaissa säännel-
lään vain osittain tiettyjä kysymyksiä. Esimerkkinä voidaan mainita maksupalvelulain 
3 luvun puitesopimuksen muuttamista koskevat säännökset, joiden ohella sopimuk-
sen muuttamista koskevia kysymyksiä arvioitaessa on otettava huomioon muun mu-
assa lähtökohta sopimuksen sitovuudesta ja kohtuuttomia sopimusehtoja koskeva 
sääntely. 

 

2.2 Tietoja maksupalvelujen käytöstä 
Seuraavassa esitetyt tiedot perustuvat pääasiassa Suomen Pankin 28.7.2016 päi-
vättyihin, vuotta 2015 koskeviin maksuliiketilastoihin. 

Suomessa suosituimpia maksutapoja ovat korttimaksu ja tilisiirto. Tapahtumamääräl-
lä mitattuna korttimaksuja tehdään enemmän kuin tilisiirtoja, mutta arvossa mitattuna 
tilisiirtoja tehdään enemmän. Vuonna 2015 maksukortteja käytettiin yli 1,4 miljardia 
kertaa, ja korttimaksujen arvo oli yhteensä noin 44 miljardia euroa. Vastaavasti tili-
siirtoja tehtiin vajaat 880 miljoonaa kappaletta yhteensä noin 2 700 miljardin euron 
edestä. 

Vuonna 2015 korttimaksujen tapahtumamäärät kasvoivat edelliseen vuoteen nähden 
noin 7 prosenttia ja kokonaisarvo noin 3 prosenttia. Tilisiirtojen osalta ei tapahtunut 
merkittäviä muutoksia edellisvuoteen verrattuna. 

Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli käytössä noin 9,5 miljoonaa maksukorttia. Sa-
massa kortissa yhdistyvät usein sekä käteisnosto-, debit- että luottotoiminto. Lähes 
90 prosenttia korttimaksuista tehtiin debit-korteilla. Luottokorteilla maksettujen mak-
sujen keskimääräinen arvo oli kuitenkin huomattavasti suurempi kuin debit-korteilla 
maksettujen. Luottokorttitapahtumien arvo oli noin 20 prosenttia korttimaksujen ko-
konaisarvosta. 
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Lähimaksuominaisuuden sisältäviä kortteja oli vuonna 2015 noin 3,8 miljoonaa, mikä 
on yli kaksinkertainen määrä vuoteen 2014 verrattuna. Korttimaksujen tapahtuma-
määristä lähimaksujen osuus oli noin 2 prosenttia.  

Vuonna 2015 korttimaksutapahtumista lähes 39 miljoonaa kappaletta eli vajaa 3 pro-
senttia suoritettiin etämaksuna. Vuoteen 2014 verrattuna tämä merkitsi kasvua yli 
9 prosenttia. Etämaksuilla tarkoitetaan tässä korttimaksuja, jotka hoidetaan ilman 
fyysistä maksupäätettä esimerkiksi puhelimitse tai internetissä. 

Ulkomailla tai ulkomaille kortilla maksettiin yli 85 miljoonaa kertaa. Näiden maksuta-
pahtumien arvo oli noin 4,2 miljardia euroa.  

Kotimaisten tilien välillä tilisiirtoja tehtiin vuoden 2015 aikana noin 871 miljoonaa 
kappaletta. Suomesta ulkomaille tehtyjä tilisiirtoja oli kyseisenä aikana puolestaan 
hieman yli 7,9 miljoonaa kappaletta. Ulkomaille lähetettyjä tilisiirtoja meni eniten Vi-
roon, Saksaan ja Ruotsiin. 

Käteisnostojen yhteenlaskettu arvo vuonna 2015 oli hieman alle 14 miljardia euroa. 
Vuoden 2015 lopussa Suomessa oli 1 525 käteisautomaattia ja 515 tilisiirtoauto-
maattia. 

SEPA-siirtymän myötä kansalliset suoraveloitukset poistuivat helmikuuhun 2014 
mennessä. Ne ovat korvautuneet pääosin muilla kansallisilla maksutavoilla, kuten 
asiakkaan verkkopankkiin toimitettavalla E-laskulla.  
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3 Esityksen tavoitteet ja keskeiset ehdotukset 
 

3.1 Yleistä 
Esityksen tarkoituksena on panna Suomessa täytäntöön uuden maksupalveludirek-
tiivin III ja IV osaston säännökset. Näiden alaan kuuluvista kysymyksistä säädetään 
maksupalvelulaissa, joka perustuu direktiivillä kumotun vanhan maksupalveludirektii-
vin säännöksiin. Direktiivin täytäntöönpano toteutettaisiin maksupalvelulakia muut-
tamalla. Tärkeimpiä muutosehdotuksia käsitellään seuraavassa. Eräitä vähäisempiä 
ehdotuksia käsitellään yksityiskohtaisissa perusteluissa. 

Maksupalvelulain soveltamisalaa koskevaa 1 §:ää muutettaisiin direktiivin mukaisesti 
siten, että lain soveltamisalaan kuuluvia maksupalveluilta olisivat myös maksutoi-
meksiantopalvelu ja tilitietopalvelu. Lisäksi pykälässä ei enää säädettäisi lain sovel-
tumisesta maksupalveluihin, joissa teleyritys toimii ainoastaan maksutapahtuman 
välittäjänä, vaan lähtökohtaisesti kaikki teleyritysten tarjoamat pykälän mukaiset 
maksupalvelut kuuluisivat lain soveltamisalaan, lukuun ottamatta kuitenkaan 3 §:ssä 
säädettyjä poikkeuksia. Samalla lain soveltamisalaan kuuluvia maksupalveluita kos-
kevaan luetteloon tehtäisiin vähäisempiä uudesta direktiivistä johtuvia tarkistuksia. 

Myös soveltamisalaan kuulumattomia palveluita ja maksutapahtumia koskevia sään-
nöksiä muutettaisiin uuden direktiivin mukaisesti. Rajatussa verkossa tai muulla raja-
tulla tavalla käytettäviin välineisiin perustuvia maksupalveluja koskevaa sovelta-
misalapoikkeusta muutettaisiin voimassa olevaan lakiin verrattuna siten, että maksu-
välineiden liikkeeseenlaskijan ja hyödykkeiden tarjoajien välillä on joko oltava suora 
sopimus tai hyödykevalikoiman on oltava erittäin rajattu. Kokonaan uusi sovelta-
misalan rajaus koskisi maksuvälineitä, jotka ovat voimassa vain yhdessä jäsenvalti-
ossa ja joita kansallinen tai alueellinen viranomainen erityisistä sosiaalisista tai vero-
tuksellisista syistä sääntelee tiettyjen tavaroiden tai palveluiden hankkimiseksi liik-
keeseenlaskijan kanssa kaupallisen sopimuksen tehneiltä toimittajilta. Uutta maksu-
palveludirektiiviä ei sovelleta tällaisiin maksuvälineisiin perustuviin palveluihin, ja 
kyseiset palvelut ehdotetaan jätettäväksi myös maksupalvelulain soveltamisalan ul-
kopuolelle. 

Nykyistä kauppaedustajaa koskevaa soveltamisalapoikkeusta kavennettaisiin uuden 
maksupalveludirektiivin mukaisesti siten, että jatkossa lain soveltamisalan ulkopuo-
lelle jäisivät vain tilanteet, joissa edustaja toimii ainoastaan maksajan tai maksunsaa-
jan puolesta. 

Maksupalvelulakia sovelletaan jo nykyään yleensä silloin, kun Suomen laki ylipää-
tään soveltuu, vaikka maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuisi Euroopan talo-
usalueen ulkopuolella sijaitseva palveluntarjoaja tai vaikka maksutapahtuma olisi 
muun kuin Euroopan talousalueen valtion valuutan määräinen. Maksupalvelulain 4 ja 
5 §:ssä on kuitenkin eräiden maksupalvelulain yksittäisten säännösten soveltaminen 
suljettu pois maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuvan palveluntarjoajan sijain-
nin tai maksutapahtuman valuutan perusteella. Nämä rajaukset eivät kaikilta osin ole 
yhteneviä sen kanssa, miten sääntelyn kansainvälistä soveltamisalaa on uudella 
direktiivillä edellä esitetyin tavoin laajennettu vanhaan direktiiviin verrattuna. Lain 4 ja 
5 §:ää ehdotetaan tämän vuoksi muutettavaksi yksityiskohtaisista perusteluista tar-
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kemmin ilmenevin tavoin. Muutokset merkitsevät, että lain kansainvälinen sovelta-
misala jossain määrin laajenee nykyisestä.  

 

3.2 Palveluntarjoajan tiedonantovelvollisuus 
Maksupalvelulain 2 lukuun lisättäisiin uuden maksupalveludirektiivin mukaiset sään-
nökset maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuudesta. Maksutoi-
meksiantopalvelun tarjoajalla olisi ensinnäkin velvollisuus antaa maksajalle ennakko-
tiedot erillisestä maksutoimeksiannon käynnistämistä koskevasta sopimuksesta. 
Tiedonantovelvollisuuden sisältö vastaisi lähtökohtaisesti maksutiliä pitävän palve-
luntarjoajan velvollisuutta antaa ennakkotiedot erillistä maksutapahtumaa koskevas-
ta sopimuksesta. Lisäksi laissa säädettäisiin tiedoista, jotka maksutoimeksiantopal-
velun tarjoajan on annettava maksajalle, maksunsaajalle ja maksutiliä pitävälle pal-
veluntarjoajalle maksutoimeksiannon käynnistämisen jälkeen.  

 

3.3 Maksutapahtuman käynnistäminen ja toteuttaminen 
Maksupalvelulain 4 lukuun lisättäisiin säännökset maksutoimeksiantopalvelun käy-
töstä. Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on ehdotuksen mukaan sallittava se, että 
maksaja käynnistää maksutapahtuman maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityk-
sellä. Lisäksi maksutiliä pitävän palveluntarjoajan olisi sallittava tämän maksupalve-
lun käyttäjälle tarjoamien vahvan tunnistamisen menettelyjen hyödyntäminen maksu-
toimeksiantopalvelun tarjoamisen yhteydessä. Edellytyksenä maksutoimeksiantopal-
velun käytölle on, että maksutiliä voidaan käyttää tietoverkon välityksellä.   

Laissa säädettäisiin myös maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan ja maksutiliä pitävän 
palveluntarjoajan velvollisuuksista liittyen maksutoimeksiantopalvelun käyttöön. 
Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalla olisi muun muassa velvollisuus tunnistautua 
maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle ja huolehtia saamiensa tietojen käsittelemises-
tä. Maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja ei myöskään saisi pitää hallussaan maksajan 
varoja maksutoimeksinantopalvelun tarjoamisen yhteydessä. Maksutiliä pitävällä 
palveluntarjoajalla olisi puolestaan velvollisuus antaa maksutoimeksiantopalvelun 
tarjoajalle tiedot maksutapahtuman käynnistämisestä ja toteuttamisesta. Tämän olisi 
myös käsiteltävä tasapuolisesti maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä 
annettuja ja maksajan suoraan antamia maksutoimeksiantoja. 

Myös maksutapahtuman toteuttamisesta perittäviä kuluja koskevaa sääntelyä muu-
tettaisiin vastaamaan direktiivin säännöksiä. Maksunsaajaa kiellettäisiin jatkossa 
perimästä maksua sellaisten maksuvälineiden käytöstä, joihin liittyvistä siirtohinnois-
ta säädetään korttimaksujen siirtohintoja koskevan asetuksen II luvussa sekä mak-
supalveluista, joihin sovelletaan SEPA-asetusta. Nykyisten maksukäytäntöjen kan-
nalta kiellosta seuraa, että maksunsaaja ei saa periä maksua kuluttajien yleisimpien 
maksukorttien (esimerkiksi Visa ja MasterCard) käytöstä, koska kysymys on kortti-
maksujen siirtohintoja koskevassa asetuksessa tarkoitetuista neljän osapuolen mak-
sukorttijärjestelyistä. Maksunsaaja ei saisi periä maksua myöskään silloin, kun mak-
su tapahtuu SEPA-tilisiirtona tai -suoraveloituksena. 



32 

Lisäksi lakiin lisättäisiin direktiivin mukaiset säännökset katevarauksen tekemisestä 
rahamäärältään avoimissa maksutapahtumissa ja korttipohjaisen maksutapahtuman 
toteuttamiseen tarvittavien varojen käytettävissä olon vahvistamisesta. 

 

3.4 Maksuvälineet 
Maksuvälineitä koskevaan maksupalvelulain 6 lukuun tehtäisiin eräitä direktiivistä 
johtuvia muutoksia. Ehdotuksen mukaan maksuvälineen myöntämistä ja käyttöä 
koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä. Säännöksen 
tarkoituksena on yhtäältä sen varmistaminen, että maksupalvelun käyttäjä voi käyt-
tää muidenkin maksupalveluntarjoajien kuin maksutiliä pitävän palveluntarjoajan tar-
joamia palveluja, ja toisaalta maksupalvelun käyttäjän suojaaminen kohtuuttomilta 
sopimusehdoilta. 

Maksuvälineen katoamisesta ilmoittamista koskevaa sääntelyä muutettaisiin siten, 
että maksuvälineen haltijalla tulee olla mahdollisuus tehdä ilmoitus maksuvälineen 
katoamisesta maksutta. Lisäksi säädettäisiin, että palveluntarjoaja saa periä maksu-
välineen haltijalta ainoastaan maksuvälineen uudella korvaamisesta välittömästi joh-
tuvat kustannukset. 

 

3.5 Vastuu ja maksupalautus 
Maksupalvelulaissa säädettyä maksupalvelun käyttäjän muuhun kuin tahalliseen tai 
törkeään huolimattomuuteen perustuvan vastuun euromääräistä enimmäismäärää 
maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä alennettaisiin direktiivin edellyttämällä ta-
valla nykyisestä 150 eurosta 50 euroon. Samalla selvennettäisiin sitä, että maksuvä-
lineen oikeudettoman käytön on oltava syy-yhteydessä menettelyyn, jonka perusteel-
la maksupalvelun käyttäjää vaaditaan vastuuseen. Lisäksi maksupalvelun käyttäjä ei 
jatkossa vastaisi maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos maksuvälineen liik-
keeseen laskenut palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista. 
Tällä on merkitystä esimerkiksi silloin, kun lain mukaisesta velvollisuudesta vahvaan 
tunnistamiseen voidaan poiketa komission teknisten sääntelystandardien perusteel-
la. 

Myös palveluntarjoajan vastuuta koskevaan sääntelyyn ehdotetaan eräitä direktiivis-
tä johtuvia muutoksia. Muun muassa palveluntarjoajan velvollisuutta palauttaa oi-
keudettoman maksutapahtuman rahamäärä asiakkaalleen täydennettäisiin siten, että 
varat on palautettava maksajalle pääsääntöisesti viimeistään seuraavana työpäivänä 
siitä, kun palveluntarjoaja havaitsi maksutapahtuman tai sille ilmoitettiin siitä. Maksu-
tiliä pitävällä palveluntarjoajalla olisi palautusvelvollisuus silloinkin, kun maksutapah-
tuma on käynnistetty maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä. Tällöin tiliä 
pitävällä palveluntarjoajalla on kuitenkin takautumisoikeus maksutoimeksiantopalve-
lun tarjoajaa kohtaan. Lisäksi 7 luvun vastuusäännöksiä ehdotetaan direktiivin mu-
kaisesti täydennettävän arvopäiväsääntelyllä. 

Maksupalvelulakiin lisättäisiin säännös maksunsaajan palveluntarjoajan yhteistyö-
velvollisuudesta tilanteessa, jossa maksupalvelun käyttäjän antaman virheellisen 
yksilöivän tunnisteen johdosta maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on 
toteutettu virheellisesti. Myös palveluntarjoajan takautumisoikeutta koskevaa säänte-
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lyä muutettaisiin siten, että jos maksunsaaja tai tämän palveluntarjoaja laiminlyö vel-
vollisuutensa huolehtia maksajan vahvasta tunnistamisesta, sen on korvattava mak-
sajan palveluntarjoajalle oikeudettomasta maksutapahtumasta aiheutunut vahinko.  

 

3.6 Tilitietopalvelut 
Maksupalvelulakiin lisätään ehdotuksen mukaan uusi tilitietopalveluita koskeva 8 a 
luku, jossa säädetään oikeudesta käyttää tilitietopalveluja, tilitietopalvelun tarjoajan 
velvollisuuksista sekä maksutilille pääsyn epäämisestä. Maksutiliä pitävän palvelun-
tarjoajan on sallittava maksupalvelun käyttäjän käyttää tilitietopalveluja, jos maksuti-
liä voidaan käyttää tietoverkon välityksellä. Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on 
sallittava myös se, että tilitietopalvelun tarjoaja hyödyntää maksutiliä pitävän palve-
luntarjoajan maksupalvelun käyttäjälle tarjoamia vahvan tunnistamisen menettelyjä. 
Lisäksi maksutiliä pitävän palveluntarjoajan edellytetään käsittelevän tilitietopalvelu-
jen tarjoajan palvelujen kautta välitettyjä tietopyyntöjä tasapuolisesti suhteessa mui-
hin tietopyyntöihin. Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja voisi evätä tilitietopalvelun tar-
joajalta pääsyn maksutilille vain perustellusta, tilitietopalvelun tarjoajan oikeudetto-
maan tai petolliseen maksutilin käyttöön liittyvästä syystä. 

Tilitietopalvelujen tarjoaminen edellyttäisi maksupalvelun käyttäjän nimenomaista 
suostumusta. Laissa säädettäisiin myös tilitietopalvelun tarjoajan tunnistautumiseen, 
tietojen säilyttämiseen ja maksupalvelun käyttäjän henkilökohtaisista turvatunnuksis-
ta huolehtimiseen liittyvistä velvollisuuksista. 

 

3.7 Vahva tunnistaminen ja viestintästandardit 
Maksupalvelulain 10 lukuun lisättäisiin uuden maksupalveludirektiivin mukaisesti 
säännökset palveluntarjoajan velvollisuudesta käyttää vahvaa tunnistamista. Vahva 
tunnistaminen määriteltäisiin lain 8 §:ssä. Palveluntarjoajan on ehdotuksen mukaan 
käytettävä vahvaa tunnistamista, jos maksaja käyttää maksutiliään tietoverkon väli-
tyksellä, käynnistää sähköisen maksutapahtuman tai toteuttaa etäviestimellä toimen, 
johon voi liittyä väärinkäytöksen riski. Lisäksi vahvaan tunnistamiseen liittyisi direktii-
vin mukaisia lisävaatimuksia silloin, kun maksaja käynnistää sähköisen maksutapah-
tuman etäviestimellä, esimerkiksi verkkopankissa. 

Vahvan tunnistamisen on täytettävä tarkemmat vaatimukset, joista säädetään direk-
tiivin 98 artiklan nojalla annettavissa komission teknisissä sääntelystandardeissa. 
Näin ollen vahvan tunnistamisen tarkempi sisältö määräytyy mainittujen tulevaisuu-
dessa annettavien teknisten sääntelystandardien perusteella. Komission teknisten 
sääntelystandardien perusteella määräytyvät myös ne tilanteet, joissa velvollisuu-
desta vahvaan tunnistamiseen voidaan maksupalvelulain mukaan poiketa. Komissi-
on teknisissä sääntelystandardeissa säädetään vahvan tunnistamisen lisäksi yhtei-
sistä ja turvallisista viestintästandardeista, joita palveluntarjoajan tulee maksupalve-
lulain mukaan noudattaa yhteyksissään toisten palveluntarjoajien, maksajien ja mak-
sunsaajien kanssa. 
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4 Esityksen vaikutukset 
 

4.1 Yleistä 
Uuden maksupalveludirektiivin vaikutuksia on koko Euroopan unionin näkökulmasta 
arvioitu direktiiviehdotuksen antamisen yhteydessä julkaistussa komission vaiku-
tusarviossa. Sen mukaan direktiivin tavoitteena on muun muassa kilpailun esteiden 
poistaminen, sääntelyn ja teknisten käytäntöjen yhdenmukaistaminen sekä kehittyvi-
en uusien maksupalveluiden saattaminen sääntelyn piiriin ja tätä kautta kuluttajien 
aseman parantaminen. 

Komission vaikutusarviossa on muun ohessa esitetty, että maksutoimeksiantopalve-
luja koskeva uusi sääntely aikaansaa kauppiaille koko unionin tasolla vuotuisia kus-
tannussäästöjä 0,9–3,5 miljardia euroa, kun verkkomaksuissa siirrytään nykyistä 
enemmän käyttämään maksutoimeksiantopalveluja luottokorttien sijasta. Mahdollis-
ten uusien korttijärjestelyjen palkkioiden on arvioitu pienenevän merkittävästi. Kulut-
tajille luodaan uusia verkkomaksuratkaisuja, jotka ovat myös sellaisten käytettävissä, 
joilla ei ole luottokorttia. 

Direktiivin soveltamisalaa koskevien poikkeusten kaventamisesta komissio on arvioi-
nut aiheutuvan kyseisille palveluntarjoajille 128–193 miljoonan euron kertaluonteiset 
kustannukset. Tältä osin on lisäksi huomattava, että lopullisen direktiivin kyseiset 
säännökset ovat komission ehdotusta, monimutkaisemmat, mikä on omiaan lisää-
mään palveluntarjoajien sopeutuskustannuksia. Toiselta puolen muutoksen on kat-
sottu edistävän kuluttajansuojaa, maksamisen turvallisuutta ja kilpailuedellytysten 
tasapuolisuutta, vaikkakaan näitä hyötyjä ei ole katsottu voitavan arvioida määrälli-
sesti. Direktiivin kansainvälisen soveltamisalan laajentamisen on arvioitu tuovan 
unionin tasolla noin 32 miljoonalle maksupalvelun käyttäjälle arviolta yhteensä 60 
miljardin euron määräisen vuotuisen hyödyn, kun taas muutoksesta aiheutuvat kus-
tannukset on arvioitu marginaalisiksi. Tältä osin on kuitenkin huomattava, että lopul-
lisen direktiivin kansainvälinen soveltamisala poikkeaa muun muassa maksutapah-
tuman toteuttamista ja vastuuta koskevien säännösten osalta merkittävästi komissi-
on ehdotuksesta. 

Korttimaksujen siirtohintoja koskevaan sääntelyyn liittyvästä lisämaksun vaatimisen 
kiellosta on katsottu koituvan kuluttajille unionissa yhteensä jopa 731 miljoonan vuo-
tuiset säästöt. Sellaisten rajoittavien sopimuskäytäntöjen kieltämisestä, jotka muun 
muassa estävät kauppiaita ohjaamasta maksajaa tietyn maksuvälineen käyttöön, on 
myös katsottu koituvan korttimaksuja vastaanottaville kauppiaille merkittäviä säästö-
jä, jotka osittain saattavat tulla edelleen kuluttajien hyväksi. Samoin kuluttajille on 
katsottu koituvan säästöjä kiellosta periä lisämaksua sellaisten maksuvälineiden käy-
töstä, joihin liittyville siirtohinnoille säädetään yläraja korttimaksujen siirtohintoja kos-
kevassa asetuksessa. Viimeksi mainittuja vaikutuksia on käsitelty laajasti korttimak-
sujen siirtohintoja koskevaan asetukseen liittyvässä hallituksen esityksessä maksu-
laitoslain, maksupalvelulain sekä Finanssivalvonnasta annetun lain muuttamisesta 
(HE 115/2015 vp). 

Direktiivin vaikutuksia Suomessa on alustavasti arvioitu komission ehdotuksen poh-
jalta sitä koskevassa valtioneuvoston kirjelmässä eduskunnalle (U 76/2013 vp). Jäl-
jempänä esitetyt arviot esityksen vaikutuksista perustuvat osittain kirjelmässä esitet-
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tyihin arvioihin. Niitä on kuitenkin täydennetty muun muassa palveluntarjoajia, kuten 
pankkeja ja teleyrityksiä, edustavien tahojen näkemyksillä uuden sääntelyn aiheut-
tamista kustannuksista ja muullakin valmistelun yhteydessä saadulla tiedolla muu-
tosten vaikutuksista. Lisäksi on otettu huomioon, että lopullinen direktiivi poikkeaa 
erinäisten yksityiskohtien osalta komission ehdotuksesta.  

 

4.2 Vaikutukset kuluttajiin ja muihin maksupalvelun käyttäjiin 
Maksutoimeksiantopalveluja ja tilitietopalveluja koskeva uusi sääntely lisää kuluttaji-
en ja muiden maksupalvelujen käyttäjien toimintavaihtoehtoja. Se on myös omiaan 
lisäämään kilpailua ja sitä kautta alentamaan maksupalvelun käyttäjien maksami-
seen liittyviä kustannuksia. Hyötyjen rahamääräistä suuruusluokkaa suomalaisten 
kuluttajien ja muiden maksupalvelun käyttäjien osalta on kuitenkin vaikea arvioida. 
Täällä toimivien pankkien omia sähköisiä asiakaspalveluja on pidetty sangen kehit-
tyneinä, maksukortit ovat laajasti käytössä ja suomalaiset verkkokaupat ovat jo ny-
kyään kyenneet järjestämään verkkomaksamisen tehokkaasti myös sikäli kuin kysy-
mys on ostoksen maksamisesta verkkomaksuna suoraan asiakkaan tililtä luottokort-
tia käyttämättä. Tässä vaiheessa on muutenkin epävarmaa, missä laajuudessa ja 
kuinka nopeasti maksutoimeksiantopalvelujen ja tilitietopalvelujen käyttö yleistyy 
maksupalvelun käyttäjien keskuudessa Suomessa. 

Maksutoimeksiantopalveluihin ja tilitietopalveluihin liittyy maksamisen turvallisuutta 
koskevia riskejä, joita uudella sääntelyllä on pyritty torjumaan. Sääntelyn tarkempi 
sisältö muun muassa osapuolten yhteydenpidossa noudatettavien viestintästandar-
dien sekä niiden turvatoimien suhteen, joita palveluntarjoajilta edellytetään maksu-
palvelun käyttäjien henkilökohtaisten turvatunnusten suojaamiseksi, määräytyy Eu-
roopan pankkiviranomaisen valmistelemien ja komission vahvistamien teknisten 
sääntelystandardien perusteella. Turvallisuusriskien merkittävyys riippuu muun mu-
assa viimeksi mainitusta tarkemmasta sääntelystä ja siitä, missä määrin valvovat 
viranomaiset kykenevät valvomaan palveluntarjoajille asetettujen velvoitteiden nou-
dattamista. Tässä vaiheessa uusista palveluista aiheutuvien turvallisuusriskien suu-
ruutta on vaikea arvioida. 

Teleyrityksiä, rajattua verkkoa ja kauppaedustajia koskevien soveltamisalapoikkeus-
ten kaventaminen on komission esittämin tavoin omiaan muun muassa tasapuolis-
tamaan kilpailuedellytyksiä eri palveluntarjoajien välillä ja tehostamaan kuluttajan-
suojaa. Näiden vaikutusten rahamääräinen arviointi ei edes komission näkemyksen 
mukaan ole kuitenkaan mahdollista. Maksupalvelusääntelyn ulottamisella kyseisiin 
palveluihin saattaa toisaalta olla myös kielteisiä vaikutuksia. Se voi eräissä tapauk-
sissa rajoittaa nykyisten palvelujen tarjontaa sekä uusien palvelujen kehittämistä ja 
tätä kautta vähentää kuluttajien ja muiden maksupalvelun käyttäjien tarjolla olevia 
toimintavaihtoehtoja. 

Direktiivin kansainvälisen soveltamisalan laajentamisen tuottamat hyödyt kuluttajille 
ja muille maksupalvelun käyttäjille Suomessa voidaan arvioida melko vähäisiksi. 
Tämä johtuu siitä, että Suomen maksupalvelulakia sovelletaan ja nykyisin varsin 
laajasti niissä tilanteissa, joissa sitä on uuden direktiivin mukaan sovellettava. Koko 
Euroopan talousalueen kannalta vaikutukset ovat merkittävämmät, ja muutoksilla on 
vaikutusta myös Suomessa. Komission vaikutusarviossa ennakoitujen hyötyjen ohel-
la voidaan toiselta puolen arvioida, että direktiivin sääntelyn yhteensopimattomuus 
Euroopan talousalueen ulkopuolisen sääntelyn sekä kansainvälisten maksu- ja va-
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luutanmuuntokäytäntöjen kanssa voi joissain tapauksissa heikentää täkäläisten pal-
veluntarjoajien yhteistyömahdollisuuksia Euroopan talousalueen ulkopuolisten palve-
luntarjoajien kanssa ja mahdollisuuksia Euroopan talousalueen ulkopuolisen valuu-
tan määräisten maksujen välittämiseen. Sanottu liittyy osaltaan siihen, että direktiiviä 
valmisteltaessa maksutapahtumien toteuttamista ja vastuuta koskevien direktiivin 
säännösten kansainvälistä soveltamisalaa laajennettiin komission ehdotukseen ver-
rattuna. Tämä voi puolestaan joissakin tapauksissa vaikuttaa kielteisesti nykyiseen 
palvelutasoon Euroopan talousalueella ja myös Suomessa. 

Maksunsaajia koskevan maksutapalisien perimisen osittainen kielto, joka käytännös-
sä koskee muun muassa kuluttajien Visa- ja MasterCard-maksukortteja eli suurinta 
osaa kotimaisista korttimaksutapahtumista, merkitsee, että kauppiaat pyrkivät peri-
mään näiden maksutapojen hyväksymisestä aiheutuvat kustannuksensa kyseisen 
asiakkaan sijasta kaikilta asiakkailtaan näiden maksamissa hyödykkeiden hinnoissa. 
Sääntely kuitenkin kytkeytyy korttimaksujen siirtohintoja koskevaan asetukseen, jolla 
on rajoitettu kyseisistä korttimaksutapahtumista palveluntarjoajien välillä perittäviä 
siirtohintoja, mikä puolestaan välillisesti alentaa kauppiaan palveluntarjoajan tältä 
perimiä palvelumaksuja. Asetuksen sääntelyä on selostettu ja sen vaikutuksia arvioi-
tu edellä mainitussa hallituksen esityksessä HE 115/2015 vp. Kuten edellä on todet-
tu, komissio on arvioinut sääntelystä kokonaisuutena tulevan kauppiaille merkittäviä 
säästöjä, jotka osittain saattavat siirtyä edelleen kuluttajien hyväksi. 

Muutokset, jotka koskevat maksupalvelun käyttäjän vastuuta maksuvälineen oi-
keudettomasta käytöstä, erityisesti maksupalvelun käyttäjän muuhun kuin tahalliseen 
tai törkeän huolimattomaan menettelyyn perustuvan vastuun enimmäismäärän alen-
taminen 150 eurosta 50 euroon, johtavat yksittäistapauksissa maksupalvelun käyttä-
jän aikaisempaa lievempään vastuuseen oikeudettomista maksutapahtumista. Sa-
nottu voi periaatteessa merkitä myös, että maksuvälineen haltijat suhtautuvat mak-
suvälineestä huolehtimista ja katoamisilmoituksen tekemistä koskeviin velvollisuuk-
siinsa aikaisempaa välinpitämättömämmin. Koska sekä 150 että 50 euron enim-
mäismäärä johtaa hyvin lievään vastuuseen, kun tätä määrää verrataan tyypilliseen 
maksuvälineen oikeudettomalla käytöllä aiheutetun taloudellisen menetyksen koko-
naismäärään, muutoksen merkitys tältä kannalta voidaan kuitenkin arvioida melko 
vähäiseksi.  

Palveluntarjoajille asetetut vahvan asiakastunnistamisen ja viestintästandardien 
noudattamisen vaatimukset vähentävät väärinkäytöksiin liittyviä riskejä muun muas-
sa kuluttajien näkökulmasta. Toiselta puolen vaatimukset voivat vaikeuttaa maksa-
mista tai olla ylimitoitettuja erilaisissa maksutilanteissa, kuten lähimaksamisessa ja 
pienmaksamisessa, minkä vuoksi ne voivat hankaloittaa uusien käyttökelpoisten 
maksutapojen kehittämistä. Vaatimukset saattavat myös edellyttää käyttäjiltä entistä 
monipuolisempaa tietoteknistä osaamista ja laitteistoja, joiden käyttäminen voi muo-
dostua korkeaksi kynnykseksi joillekin asiakasryhmille. Koska vahvaa tunnistamista 
koskevien vaatimusten täsmällinen sisältö ja niistä myönnettävät poikkeukset mää-
räytyvät tarkemmin Euroopan pankkiviranomaisen valmistelemien ja komission hy-
väksymien teknisten sääntelystandardien perusteella, sääntelystandardeilla on olen-
nainen merkitys edellä kuvailtujen vaikutusten toteutumisen kannalta. 
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4.3 Vaikutukset palveluntarjoajan asemassa oleviin yrityksiin 
Osa ehdotettujen muutosten vaikutuksista palveluntarjoajan asemassa oleviin yrityk-
siin, kuten kilpailun lisääntyminen maksupalvelumarkkinoilla, käy ilmi edeltä.  

Maksutoimeksiantopalveluja ja tilitietopalveluja koskeva uusi sääntely edellyttää, että 
pankit ja muut maksutilejä pitävät palveluntarjoajat sallivat maksutapahtuman käyn-
nistämisen ja maksutilejä koskevien tietojen antamisen toisen palveluntarjoajan väli-
tyksellä ja että viimeksi mainitut palveluntarjoajat voivat hyödyntää maksutilejä pitä-
vien palveluntarjoajien asiakkailleen tarjoamia tunnistusmenettelyjä. Tunnistamises-
sa käytettävien henkilökohtaisten turvatunnusten luottamuksellisuuden ja eheyden 
suojaamisesta on huolehdittava myös maksutoimeksiantopalveluja ja tilitietopalveluja 
käytettäessä. Kyseisten palvelujen käyttö on muutenkin toteutettava osapuolille lais-
sa tarkemmin säädettyjä velvollisuuksia noudattaen. Tästä aiheutuu muun muassa 
tarvetta muuttaa palveluntarjoajien tietojärjestelmiä. Tietojärjestelmämuutosten pal-
veluntarjoajille aiheuttamien kustannusten arviointi tässä vaiheessa on vaikeaa, kos-
ka tarvittavat muutokset ovat osaltaan riippuvaisia komission direktiivin nojalla anta-
mista teknisistä sääntelystandardeista. Kustannukset ovat joka tapauksessa merkit-
täviä.  

Myös teleyrityksiä koskevat muutokset edellyttävät tietojärjestelmämuutoksia, joista 
aiheutuu teleyrityksille kustannuksia. Ehdotuksen mukaan teleyritysten lisäarvolliset-
kin maksupalvelut tulevat lainsäädännön soveltamisalaan lukuun ottamatta laissa 
tarkemmin määriteltyjä maksutapahtumia, jotka eivät määrältään ja kuukausittaiselta 
käyttäjäkohtaiselta yhteismäärältään ylitä laissa säädettyjä enimmäismääriä. Tästä 
aiheutuu käytännössä tarvetta muun muassa järjestelmille, joilla voidaan seurata 
kyseisten raja-arvojen toteutumista. Muutokset ovat hyvinkin laajoja, koska ne katta-
vat myös lisämaksulliset puhepalvelut, joihin maksupalvelusääntelyä ei ole aikai-
semmin sovellettu. Lisämaksullisten puhepalvelujen markkinan koko oli vuonna 2016 
Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry:n arvion mukaan noin 90 mil-
joonaa euroa. Se, miten ehdotettu sääntely tulee vaikuttamaan lisämaksullisiin pu-
hepalveluihin, jää hyvin paljon riippumaan teknisissä sääntelystandardeissa määritel-
tävistä vahvan tunnistamisen velvollisuuteen tehtävistä poikkeuksista. 

Lievennykset, jotka koskevat maksupalvelun käyttäjän vastuuta maksuvälineen oi-
keudettomasta käytöstä, lisäävät jossain määrin kustannuksia, jotka tulevat maksu-
välineiden liikkeeseenlaskijoiden kannettaviksi maksuvälineiden oikeudettoman käy-
tön takia.  

Palveluntarjoajille asetetusta vahvan tunnistamisen vaatimuksesta näille aiheutuviin 
kustannuksiin vaikuttaa se, millaista vahvaa tunnistamista edellytetään ja millaisissa 
tapauksissa vaatimuksesta voidaan poiketa. Viestintästandardien noudattamisen 
kustannusvaikutukset riippuvat puolestaan standardien sisällöstä. Koska kaikki edel-
lä mainitut määritellään vasta komission teknisissä sääntelystandardeissa, kustan-
nusten arviointi tältäkin osin on vaikeaa. Standardit voivat täsmentyessään joka ta-
pauksessa antaa aiheen arvioida uudelleen nykyisiä Suomessa käytettyjä tunnista-
misratkaisuja. Tunnistamiseen liittyvät kustannukset eivät myöskään ole pelkästään 
kertaluonteisia, koska tunnistamista koskevia standardeja on tarkoitus muuttaa tar-
peen vaatiessa.  

Suomessa pankit ovat tarjonneet verkkopankkitunnuksiaan laajasti muille yrityksille 
ja julkisyhteisöille käytettäväksi tunnistusvälineenä näiden ylläpitämiin palveluihin. 
Tällaiseen tunnistuspalvelun tarjoamiseen sovelletaan lakia vahvasta sähköisestä 
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tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista (617/2009). Ehdotettava maksu-
palvelulain vahvan tunnistamisen määritelmä, jota koskevat vaatimukset täsmentyvät 
komission teknisten sääntelystandardien perusteella, ei ole yhtenevä viimeksi maini-
tun lain vahvan tunnistamisen määritelmän kanssa. Mahdollista on esimerkiksi, että 
komission sääntelystandardeissa sallitaan maksupalveluntarjoajan käyttää oman 
asiakkaansa tunnistamisessa menetelmää, joka ei täytä tunnistuspalveluiden sään-
telyn mukaisia vahvan sähköisen tunnistamisen vaatimuksia. Yhtäältä tämä ja toi-
saalta muut erot maksupalveluiden sääntelyn ja tunnistuspalveluiden sääntelyn välil-
lä voivat johtaa siihen, että maksupalveluntarjoajien asiakkaidensa tunnistamiseen 
käyttämät ratkaisut eriytyvät tunnistuspalveluja tarjottaessa käytettävistä tunnistami-
sen menetelmistä. Siten ehdotettavilla muutoksilla voi olla välillisiä vaikutuksia myös 
tunnistuspalveluiden markkinoiden kannalta. Näiden vaikutusten tarkempi arviointi ei 
vielä tässä vaiheessa ole mahdollista. 

 

4.4 Vaikutukset viranomaisten toimintaan 
Finanssivalvonta valvoisi jatkossakin maksupalvelulain noudattamista valvottaviensa 
osalta. Vastaavasti kuluttaja-asiamies valvoisi edelleen lain noudattamista silloin, 
kun maksupalvelun käyttäjät ovat kuluttajia. Näille viranomaisille voi aiheutua lisätyö-
tä muun muassa siitä, että lain piiriin tulee uusia toimijoita ja lain soveltamisala muu-
tenkin laajenee. Lisätyötä voi aiheutua myös joistakin yksittäisistä uusista säännök-
sistä. Lisätyön määrä ei kuitenkaan ole niin suuri, että sen voitaisiin arvioida edellyt-
tävän lisävoimavarojen tarvetta Finanssivalvonnassa tai Kilpailu- ja kuluttajavirastos-
sa. 

 
Ehdotetut muutokset aiheuttavat koulutustarvetta mainittujen viranomaisten henkilös-
tölle. 

 

  



39 

5 Asian valmistelu 
 

Esitys on valmisteltu oikeusministeriön asettamassa työryhmässä, jossa ovat olleet 
oikeusministeriön lisäksi edustettuina valtiovarainministeriö, liikenne- ja viestintämi-
nisteriö, Finanssivalvonta, Kilpailu- ja kuluttajavirasto, Elinkeinoelämän keskusliitto 
EK ry, Finanssialan Keskusliitto ry, Kuluttajaliitto – Konsumentförbundet ry, Suomen 
Yrittäjät ry sekä Tietoliikenteen ja tietotekniikan keskusliitto FiCom ry. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Riippuvuus muista esityksistä 
 

Tämä esitys koskee vain uuden maksupalveludirektiivin III ja IV osaston säännösten 
täytäntöönpanoa. Direktiivin täytäntöönpanoa muilta osin koskeva erillinen hallituk-
sen esitys esitellään valtiovarainministeriöstä. 
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YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT 

 

7 Lakiehdotusten perustelut 
 

7.1 Maksupalvelulaki 
1 §. Soveltamisala. Pykälän 2 momentin, jossa luetellaan lain soveltamisalaan kuu-
luvat maksupalvelut, 1–3 kohta ja 5 kohta vastaisivat voimassa olevaa lakia.  

Maksutapahtumien vastaanottamista maksunsaajan puolesta (acquiring) koskevaa 
momentin 4 kohtaa muutettaisiin sanamuodoltaan vastaamaan kyseisen maksu-
palvelun uutta määritelmää direktiivin 4 artiklan 44 alakohdassa. Lain sovelta-
misalaan kuuluisi siten maksunsaajan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva mak-
sutapahtuman hyväksyminen tai käsitteleminen, joka johtaa varojen siirtämiseen 
maksunsaajalle. Lain soveltaminen tällaiseen palveluun ei riippuisi siitä, toteutetaan-
ko maksutapahtuma maksuvälineellä vai muulla tavoin, vaan määritelmä olisi neut-
raali direktiivin johdanto-osan 10 kappaleen mukaisesti.  

Momentin 6 ja 7 kohdassa säädettäisiin, että lain soveltamisalaan kuuluvia maksu-
palveluja olisivat direktiivin mukaisesti myös maksutoimeksiantopalvelu ja tilitietopal-
velu, jotka määritellään 8 §:n 9 ja 10 kohdassa.  

Nykyisestä 6 kohdasta poiketen laissa ei enää erikseen säädettäisi maksutapahtu-
mien toteuttamisesta siten, että maksajan suostumus annetaan matkapuhelimella tai 
tietokoneella taikka muulla telepäätelaitteella tai tietoteknisellä laitteella ja maksu 
suoritetaan sellaiselle televiestintä- tai tietotekniikkajärjestelmää tai -verkkoa hoita-
valle yritykselle, joka toimii ainoastaan maksutapahtuman välittäjänä maksupalvelun 
käyttäjän ja hyödykkeen toimittajan välillä. Lähtökohtana olisi jatkossa, että teleyri-
tysten tarjoamat palvelut kuuluisivat lain soveltamisalaan, jos niissä on kyse jostain 
momentin luettelossa tarkoitetusta maksupalvelusta. Näin olisi riippumatta siitä, toi-
miiko teleyritys maksupalvelua tarjotessaan ainoastaan maksutapahtuman välittäjä-
nä vai tuottaako se lisäarvoa palvelukokonaisuudessa. Muutos vastaa sitä, miten 
soveltamisalaan kuuluvat maksupalvelut on määritelty uuden maksupalveludirektiivin 
liitteessä 1 ja direktiivin 3 artiklan l alakohdassa. 

Maksupalveluna ei toisaalta edelleenkään pidettäisi maksupalveluiden tarjoamista 
tukevaa palvelua, jonka toteuttava tekninen palveluntarjoaja ei saa siirrettäviä varoja 
haltuunsa, ellei kysymys ole maksutoimeksiantopalvelusta tai tilitietopalvelusta. Täs-
tä säädetään nimenomaisesti direktiivin 3 artiklan j alakohdassa, jossa esimerkkeinä 
teknisistä tukipalveluista mainitaan tietojen käsittely ja tallentaminen, luottamusta ja 
yksityisyyttä suojaavat palvelut, tietojen ja henkilöllisyyden varmentaminen, tietotek-
niikan ja viestintäverkkojen tarjoaminen sekä maksupalveluissa käytettävien päättei-
den ja laitteiden tarjoaminen ja ylläpitäminen. Esimerkiksi verkkoyritys, joka tarjoaa 
ainoastaan tietoverkon muiden teleyritysten käyttöön eikä itse tarjoa maksupalvelua, 
harjoittaisi maksupalvelun tarjoamista tukevaa palvelua.   
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Lisäksi eräät teleyritysten viestintäpalvelua koskevan laskutuksensa yhteydessä pal-
velun käyttäjältä perimät vähäiset maksutapahtumat jäävät soveltamisalan ulkopuo-
lelle, mistä säädetään 3 §:n 6 kohdassa.  

2 §. Soveltamisalaan kuulumattomat palvelut. Pykälän 1 ja 2 kohta vastaisivat voi-
massa olevaa lakia.  

Pykälän 3 kohtaa, joka koskee rajatussa verkossa tai muulla rajatulla tavalla käytet-
täviin välineisiin perustuvien maksupalvelujen jättämistä lain soveltamisalan ulkopuo-
lelle, muutettaisiin vastaamaan uuden maksupalveludirektiivin 3 artiklan k alakohdan 
säännöksiä. Direktiivin johdanto-osan mukaan vanhan direktiivin 3 artiklan k alakoh-
dan rajattuja verkkoja koskevaa soveltamisalapoikkeusta on tulkittu liian laveasti, 
mikä ei ole vastannut direktiivin tarkoitusta. Uuden direktiivin 3 artiklan k(i) ja k(ii) 
alakohdan vastaavia poikkeuksia onkin jossain määrin kavennettu aikaisempaan 
verrattuna. Toisaalta direktiivin 3 artiklan k(iii) alakohta sisältää kokonaan uuden so-
veltamisalarajauksen. Pykälän 3 kohtaa ehdotetaan täydennettäväksi viimeksi mai-
nittua vastaavalla säännöksellä. 

Lakia ei ehdotuksen mukaan sovellettaisi sellaisiin tarkemmin määriteltyihin erityisiin 
maksuvälineisiin perustuvaan palveluun, joita voidaan käyttää vain rajoitetusti. Koh-
dan a alakohdan mukaan tällainen olisi ensinnäkin palvelu, jossa maksuvälineitä 
voidaan käyttää hyödykkeen hankkimiseksi ainoastaan välineen liikkeeseenlaskijan 
käyttämissä tiloissa taikka liikkeeseenlaskijan kanssa suoraan tehdyn sopimuksen 
nojalla hyödykkeen tarjoajien rajatussa verkossa. Alakohdan säännös vastaisi voi-
massa olevaa lakia muuten, mutta rajatulta verkolta edellytettäisiin uuden direktiivin 
3 artiklan k(i) alakohdan mukaisesti, että se perustuu maksuvälineiden liikkeeseen-
laskijan ja hyödykkeiden tarjoajien välisiin suoriin sopimuksiin. Direktiivin johdanto-
osassa mainitaan tällaisena tapauksena vähittäismyyntiketju, jossa asianomaiset 
yhteisöt ovat suoraan kytköksissä kaupallisella sopimuksella ja joka esimerkiksi käyt-
tää myyntipaikoissaan yhtä, tavallisesti myös maksuvälineessä esiintyvää tuote-
merkkiä. Johdanto-osassa myös nimenomaisesti todetaan, ettei samaa maksuvä-
linettä tule voida käyttää useammassa kuin yhdessä rajatussa verkossa.  

Edelleen kohdan b alakohdan mukaan lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisi sellaisiin 
erityisiin maksuvälineisiin perustuva palvelu, joita voidaan käyttää vain valikoimal-
taan erittäin rajattujen hyödykkeiden hankkimiseksi, vaikka kyse ei olisikaan a ala-
kohdassa tarkoitetusta hyödykkeiden tarjoajien rajatusta verkosta. Säännös vastaa 
uuden direktiivin 3 artiklan k(ii) alakohtaa ja poikkeaa voimassa olevasta laista, jossa 
muun muassa jossain määrin väljemmin säädetään ”määrättyjen hyödykkeiden” 
hankkimiseen käytettävissä olevista maksuvälineistä. Direktiivissä tai sen johdan-
nossa ei ole tarkemmin määritelty, milloin sellaisten hyödykkeiden valikoima, joita 
maksuvälineillä voidaan hankkia, on erittäin rajattu. Johdanto-osassa mainitaan vain 
esimerkkinä tapaus, jossa maksuvälineen käyttö rajataan tiettyyn määrään toiminnal-
lisesti yhteen liittyviä tavaroita tai palveluja myyntipaikan maantieteellisestä sijainnis-
ta riippumatta. Tyypillisesti alakohdan soveltamisalaan kuuluvina maksuvälineinä 
voidaan kuitenkin mainita muun muassa maksuvälineet, joita käytetään pelkästään 
aterioiden maksamiseen, samoin kuin maksuvälineet, joilla maksetaan vain liikunta-
palveluja. Vastaava koskee esimerkiksi pelkästään terveydenhoitopalvelujen mak-
samiseen käytettäviä maksuvälineitä. Tällaiset maksuvälineet voivat siis jäädä lain 
soveltamisalan ulkopuolelle, vaikka hyödykkeiden tarjoajien verkko olisi laajakin.   
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Direktiivin johdanto-osassa todetaan yleisesti, että direktiivin soveltamisalan ulko-
puolelle voivat jäädä muun muassa kauppojen omat kortit, polttoainekortit, jäsenkor-
tit, julkisen liikenteen matkakortit, pysäköintiliput ja ateriasetelit. Paperimuotoisten 
maksukuponkien kaltaisten maksuvälineiden – esimerkiksi lounassetelien sekä lii-
kunta- ja kulttuuripalveluiden ostamiseen tarkoitettujen setelien – osalta on lisäksi 
syytä huomata, että ne jäävät lain soveltamisalan ulkopuolelle 3 §:n 2 kohdan perus-
teella (ks. myös HE 169/2000 vp s. 30). Toisaalta direktiivin johdanto-osassa tode-
taan, että jos erityiseen käyttötarkoitukseen osoitetusta maksuvälineestä kehittyy 
yleisväline, se ei enää jää direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle. Esimerkiksi raja-
tussa verkossa käytettävästä maksuvälineestä ei johdanto-osan mukaan olisi kyse, 
jos välinettä voidaan käyttää hankintoihin lueteltujen eri kauppiaiden liikkeissä, koska 
sellaiset välineet on tyypillisesti suunniteltu jatkuvasti kasvavia palvelutarjoajien ver-
kostoja varten.  

Viime kädessä tuomioistuimen tai valvontaviranomaisen arvioitavaksi kussakin yksit-
täistapauksessa jää, onko kysymys sellaisesta rajatusta verkosta tai erittäin rajatusta 
hyödykevalikoimasta, että palvelu jää lain soveltamisalan ulkopuolelle.  

Kohdan c alakohdan uuden säännöksen mukaan lakia ei myöskään sovellettaisi eri-
tyisiin rajoitetusti käytettäviin maksuvälineisiin perustuvaan palveluun, jos maksuvä-
lineitä, jotka tarjotaan yrityksen taikka julkisoikeudellisen yhteisön tai laitoksen pyyn-
nöstä ja jotka ovat voimassa vain yhdessä Euroopan talousalueen valtiossa, sään-
nellään erityisistä sosiaalisista tai verotuksellisista syistä tiettyjen hyödykkeiden 
hankkimiseksi liikkeeseenlaskijan kanssa sopimuksen tehneiltä hyödykkeen tarjoajil-
ta. Säännös vastaa direktiivin 3 artiklan k(iii) alakohtaa. Säännöksessä tarkoitettu 
erityisiin sosiaalisiin tai verotuksellisiin syihin perustuva sääntely voi direktiivin mu-
kaisesti olla kansallisen tai alueellisen viranomaisen antamaa sääntelyä.  

Alakohdan säännös voi koskea muun muassa sellaisia henkilökuntaetujen tarjoami-
sessa käytettäviä maksuvälineitä, joita säännellään erityisistä verotuksellisista syistä. 
Säännöksellä voi olla merkitystä myös esimerkiksi, jos sosiaali- ja terveyspalveluja 
järjestettäessä otetaan käyttöön erityisesti säänneltyjä maksuvälineitä palveluiden 
hankkimiseksi yksityisiltä palveluntarjoajilta. Kulloisestakin maksuvälinettä koskevas-
ta erityissääntelystä ja sopimuksista riippuu, jääkö palvelu lain soveltamisalan ulko-
puolelle alakohdan nojalla. Tämäkin jää viime kädessä tuomioistuimen tai valvontavi-
ranomaisen arvioitavaksi. 

3 §. Soveltamisalaan kuulumattomat maksutapahtumat. Pykälän 1 kohtaa muutettai-
siin siten, että soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät vain tilanteet, joissa kauppaedus-
taja tai muu vastaava edustaja toimii ainoastaan maksajan tai maksunsaajan puoles-
ta. Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät jatkossakin esimerkiksi erilaisten viran-
omaisten edellyttämien lupien myynti siten, että luvan myy asiamies, joka tilittää va-
rat viranomaiselle (ks. myös HE 169/2009 vp s. 30). Sen sijaan tilanteet, joissa mak-
sun välittävä asiamies toimii sekä maksajan että maksunsaajan puolesta, tulisivat 
lain soveltamisalaan. Tällaisia asiamiehiä ovat esimerkiksi sähköiset kauppapaikat, 
jotka saattavat yhteen ostajan ja myyjän sekä samalla välittävät maksun hyödyk-
keestä ostajalta myyjälle. Sanottu vastaa uuden maksupalveludirektiivin 3 artiklan 
b alakohdan sääntelyä. 

Pykälän 5 kohtaa täydennettäisiin siten, että soveltamisalan ulkopuolelle jätettäisiin 
paitsi konserniin ja siihen rinnastettavaa yritysryhmään kuuluvien yritysten väliset 
maksutapahtumat myös sellaisiin maksutapahtumiin liittyvät palvelut. Tämä vastaa 
uuden maksupalveludirektiivin 3 artiklan n alakohtaa. 
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Pykälän 6 kohdassa rajattaisiin eräät pienehköt maksutapahtumat, joissa teleyritys 
toimii maksun välittäjänä, lain soveltamisalan ulkopuolelle. Rajaus vastaa uuden 
maksupalveludirektiivin 3 artiklan l alakohtaa, joka koskee sähköisten viestintäverk-
kojen ja viestintäpalvelujen tarjoajien välittämiä maksutapahtumia. Teleyrityksellä 
tarkoitetaan tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) mukaan yritystä, joka tarjoaa verkko-
palvelua tai viestintäpalvelua. Tietoyhteiskuntakaaren viestintäverkon määritelmä 
vastaa uuden maksupalveludirektiivin 4 artiklan 41 alakohdan määritelmää ja viestin-
täpalvelun määritelmä puolestaan uuden maksupalveludirektiivin 4 artiklan 42 ala-
kohdan määritelmää. 

Lain soveltamisalan ulkopuolelle jäisivät eräät tarkemmin määritellyt maksutapahtu-
mat, jotka teleyritys perii viestintäpalvelun käyttöön perustuvan laskutuksensa yhtey-
dessä käyttäjältä ja joiden määrä on enintään 50 euroa. Kohdan a alakohdan mu-
kaan tällaisia kyseisen rajan puitteissa lain soveltamisalan ulkopuolelle jääviä mak-
sutapahtumia olisivat maksut digitaalisen sisällön tai ääniperusteisten palvelujen 
ostamista varten. Digitaalisella sisällöllä tarkoitetaan uuden maksupalveludirektiivin 
4 artiklan 43 alakohdan mukaisesti digitaalisessa muodossa tuotettavia ja tarjottavia 
hyödykkeitä, joiden käyttö tai kulutus on rajoitettu tekniseen laitteeseen ja joihin ei 
sisälly minkäänlaista fyysisen tavaran tai palvelun käyttöä tai kulutusta.  

Kohdan b alakohdan mukaan lain soveltamisalan ulkopuolelle kyseisen 50 euron 
rajan puitteissa jääviä maksutapahtumia olisivat myös maksutapahtumat, jotka toteu-
tetaan sähköisestä laitteesta tai sen välityksellä siten, että suoritus tehdään hyvänte-
keväisyyteen taikka maksuksi matka-, pysäköinti-, pääsy- tai muista sen kaltaisista 
lipuista. Viimeksi mainittu vastaa direktiivin johdanto-osan kappaletta 16, jossa esi-
merkkeinä direktiivissä tarkoitettujen lippujen käyttötarkoituksista mainitaan matkali-
put, viihde, autojen paikoitus ja tapahtumiin pääsy. Poikkeuksen piiriin eivät sen si-
jaan kuuluisi tilanteet, joissa kyse on fyysisten tavaroiden maksamisesta.  

Pykälän 6 kohdassa tarkoitettujen maksutapahtumien jääminen lain soveltamisalan 
ulkopuolelle edellyttäisi lisäksi, että niiden kaikkien yhteenlaskettu määrä kuukau-
dessa pysyisi laissa säädetyn kuukausikohtaisen enimmäismäärän puitteissa eli olisi 
enintään 300 euroa kuukaudessa käyttäjää kohden. Mainittua rajaa sovellettaisiin 
riippumatta siitä, laskutetaanko maksutapahtumat jälkikäteen vai maksetaanko ne 
teleyritykselle etukäteen, kuten direktiivin 3 artiklan l alakohdan ensimmäisestä ja 
toisesta luetelmakohdasta käy nimenomaisesti ilmi.  

Muilta osin pykälä vastaisi voimassa olevaa lakia. 

4 §. Palveluntarjoajan sijainnista ja käytettävästä valuutasta johtuvat poikkeukset 
tiedonantovelvollisuudesta. Pykälässä ja jäljempänä 5 §:ssä säädetään eräistä mak-
supalvelulain soveltamista koskevista rajoituksista sellaisten maksutapahtumien 
osalta, joilla on Euroopan talousalueen ulkopuolinen kytkentä. Näillä rajoituksilla on 
merkitystä vain, kun Suomen laki ylipäätään tulee sovellettavaksi. Viimeksi mainittu 
lainvalintakysymys ratkaistaan sovellettavien yleisten kansainvälisyksityisoikeudellis-
ten sääntöjen mukaisesti. 

Käsillä olevan pykälän nykyisen 1 momentin mukaan mitä 12 §:n 5 ja 7 kohdassa 
sekä 18 §:ssä säädetään toteuttamisaikaa ja perittäviä kuluja koskevien tietojen an-
tamisesta ei sovelleta maksutapahtumaan, 1) jonka toteuttamiseen osallistuu Euroo-
pan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoa-
ja, tai 2) joka on muun valuutan kuin euron tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan 
valtion valuutan määräinen. Vastaava koskee pykälän 3 momentin mukaan 16, 17 ja 
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22 §:ää siltä osin kuin niissä säädetään 12 §:n 5 ja 7 kohdassa tarkoitettujen tietojen 
antamisesta. 

Direktiivin 2 artiklan 1 kohdasta johtuvana lähtökohtana on, että direktiiviä sovelle-
taan Euroopan talousalueella tarjottaviin maksupalveluihin. Direktiivin 2 artiklan 2–4 
kohdan III ja IV osaston soveltamista koskevista tarkemmista säännöksistä seuraa, 
että direktiivin tiedonantovelvollisuutta sekä maksupalvelujen tarjoamiseen ja käyt-
töön liittyviä oikeuksia ja velvollisuuksia koskevia säännöksiä sovelletaan kokonai-
suudessaan Euroopan talousalueen valtion valuutassa toteutettaviin maksutapahtu-
miin, jos sekä maksajan että maksunsaajan palveluntarjoaja tai maksutapahtuman 
yksinään toteuttava palveluntarjoaja sijaitsee Euroopan talousalueella (2 kohta). Pal-
veluntarjoajalla on tässä yhteydessä ymmärrettävä maksutapahtuman varsinaisesta 
toteuttamisesta vastuussa olevaa maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoajaa eikä 
esimerkiksi pelkkään maksutapahtuman käynnistämiseen käytettävää maksutoimek-
siantopalvelun tarjoajaa. Lisäksi silloinkin, kun maksutapahtuma toteutetaan muussa 
kuin Euroopan talousalueen valtion valuutassa tai kun vain yksi palveluntarjoajista 
sijaitsee Euroopan talousalueella, direktiivin III ja IV osastoa sovelletaan Euroopan 
talousalueella toteutettavien maksutapahtuman osien osalta, lukuun ottamatta eräitä 
erikseen lueteltuja säännöksiä (3 ja 4 kohta).  

Myös nyt kysymyksessä olevan pykälän 1 momentin 1 kohdassa tarkoitetaan tilan-
netta, jossa maksutapahtuman varsinaiseen toteuttamiseen osallistuva maksajan tai 
maksunsaajan palveluntarjoaja sijaitsee Euroopan talousalueen ulkopuolella, eikä 
esimerkiksi maksutapahtuman pelkkään käynnistämiseen käytettävän maksutoimek-
siantopalvelun tarjoajan sijainnilla ole kohtaa sovellettaessa merkitystä. Näin ollen 
pykälä täyttää direktiivin 2 artiklan 2 kohdasta johtuvan vaatimuksen siitä, että kum-
mankin maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuvan palveluntarjoajan sijaitessa 
Euroopan talousalueella ja maksutapahtuman ollessa Euroopan talousalueen valtion 
valuutan määräinen direktiivin tiedonantovelvollisuutta koskevia säännöksiä sovelle-
taan kokonaisuudessaan.  

Direktiivin 2 artiklan 3 ja 4 kohdasta seuraa, että tilanteissa, joissa maksutapahtuma 
toteutetaan muussa kuin Euroopan talousalueen valtion valuutassa tai joissa vain 
yksi maksupalveluntarjoajista sijaitsee Euroopan talousalueella, ei sovelleta direktii-
vin 45 artiklan 1 kohdan b alakohtaa, 52 artiklan 2 kohdan e alakohtaa eikä 56 artik-
lan a alakohtaa. Käsillä olevassa pykälässä lain soveltamisen ulkopuolelle suljetut 
edellä selostetut säännökset vastaavat direktiivin kyseisiä säännöksiä siltä osin kuin 
niissä säädetään maksupalvelun toteuttamisaikaa koskevien tietojen antamisesta. 
Sanottujen säännösten soveltaminen voidaan jatkossakin sulkea pois pykälän 
1 momentin 1 ja 2 kohdan valuuttaan ja maksutapahtuman toteuttamiseen osallistu-
van palveluntarjoajan sijaintiin liittyvillä perusteilla. Sen sijaan direktiivin 3 ja 4 koh-
dassa ei mainita säännöksiä, jotka koskevat perittäviä kuluja koskevien tietojen an-
tamista, joten näiden soveltamista ei voida enää jatkossa sulkea pois nykyistä vas-
taavalla tavalla. Esitetyillä perusteilla ehdotetaan, että pykälän 1 momentista poiste-
taan viittaukset ja maininnat, jotka liittyvät perittäviä kuluja koskevien tietojen antami-
seen.  

Pykälän 2 momentti, jossa on nykyään kuluihin liittyvää tiedonantovelvollisuutta kos-
kevia täydentäviä säännöksiä, korvattaisiin direktiivin 2 artiklan 3 ja 4 kohdan mukai-
sella rajoituksella, jonka mukaan 1 momentissa tarkoitetuissa tapauksissa kuluja 
koskeva tiedonantovelvollisuus ei ulotu sellaisiin maksutapahtuman osiin, jotka to-
teutetaan Euroopan talousalueen ulkopuolella. Vaikka kyseisen direktiivin mukaisen 
rajoituksen tarkempi sisältö on jossain määrin tulkinnanvarainen, säännöstä on pi-
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detty tarpeellisena sen turvaamiseksi, että maksupalveluja, joilla on kytkentä Euroo-
pan talousalueen ulkopuolisiin valtioihin, voidaan jatkossakin tarjota nykyisessä laa-
juudessa. Kulujen suhteen noudatettava lainsäädäntö ja sovellettavat käytännöt Eu-
roopan talousalueen ulkopuolella voivat poiketa merkittävästi täkäläisestä, minkä 
vaikeuttaa täällä toimivien palveluntarjoajien toimintaa, jos käyttäjältä perittäviä kulu-
ja koskeva tiedonantovelvollisuus ulotetaan myös Euroopan talousalueen ulkopuolel-
la toteutettaviin maksutapahtuman osiin.  

Nykyisen momentin jälkimmäistä virkettä vastaavalla tavalla palveluntarjoajan olisi 
kuitenkin kysymyksessä olevassa tilanteessa – sen lisäksi, että palveluntarjoajan on 
aina annettava tiedot perittävistä kuluista Euroopan talousalueella toteutettavien 
maksatapahtuman osien osalta – ilmoitettava maksupalvelun käyttäjälle, että tältä 
saatetaan periä muitakin kuluja kuin ne, joista palveluntarjoajan tiedonantovelvolli-
suus koskee. 

5 §. Muut palveluntarjoajan sijainnista ja maksutapahtumassa käytettävästä valuu-
tasta johtuvat rajoitukset. Pykälän 1 momentissa on nykyisin suljettu pois lain 39, 
45–48, 64, 65, 67, 70, 79, 80 ja 88 §:n soveltaminen maksutapahtumaan, 1) jonka 
toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan tai 
maksunsaajan palveluntarjoaja, tai 2) joka on muun valuutan kuin euron tai Euroo-
pan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan määräinen. Poissuljennan perusteet 
vastaavat 4 §:n 1 momentin mukaisia perusteita, ja niiden suhdetta direktiivin 2 artik-
lan 2–4 kohtaan on käsitelty 4 §:n perusteluissa. 

Momentissa nykyisin mainituista maksupalvelulain säännöksistä vain maksutapah-
tuman täysimääräisyyttä koskevan 45 §:n ja maksajan palveluntarjoajan noudatetta-
vaa toteuttamisaikaa koskevan 47 §:n soveltaminen voidaan jatkossa sulkea nykyi-
seen tapaan pois sekä momentin 1 että 2 kohdan mukaisilla vaihtoehtoisilla perus-
teilla. Kyseiset säännökset vastaavat direktiivin 81 artiklaa ja 83 artiklan 3 kohtaa, 
jotka jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle sekä direktiivin 2 artiklan 3 että 4 
kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa. Momenttia ehdotetaan muutettavaksi tämän mu-
kaiseksi. 

Osa käsillä olevan pykälän 1 momentissa nykyisin mainituista maksupalvelulain 
säännöksistä tai niitä vastaavista ehdotettavista säännöksistä voidaan kuitenkin jat-
kossa sulkea lain soveltamisen ulkopuolelle sillä perusteella, että maksutapahtuman 
toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan tai 
maksunsaajan palveluntarjoaja, mutta ei maksutapahtuman valuutan perusteella. 
Tällaisia ovat maksutapahtuman toteuttamisesta perittäviä kuluja koskeva 46 §, pal-
veluntarjoajan vastuuta koskevat 64 §:n 1, 3 ja 4 momentti, 65 ja 67 § sekä 74 §:n 
1 momentti sekä maksupalautusta koskevat 79 ja 80 § sikäli kuin ne vastaavat direk-
tiivin 62 artiklan 2 ja 4 kohtaa sekä 76, 77, 89 ja 92 artiklaa, jotka jäävät direktiivin 
soveltamisalan ulkopuolelle direktiivin 2 artiklan 4 kohdassa mutta eivät 3 kohdassa 
tarkoitetuissa tilanteissa. Sanotusta ehdotetaan säädettäväksi pykälän 2 momentis-
sa. Poikkeuksena olisi 74 §:n 1 momentti sikäli kuin kun kysymys on 64 §:n 2 mo-
mentissa tarkoitetusta tilanteesta eli maksutoimeksiantopalvelun käyttöön liittyvistä 
vastuukysymyksistä. Näistä säädetään direktiivin 90 artiklassa, jota ei ole suljettu 
direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle edellä esitetyllä tavalla. Käytännössä viimeksi 
sanottu tarkoittaa, että kun maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja ja maksajan tiliä pi-
tävä palveluntarjoaja sijaitsevat Euroopan talousalueella, sovelletaan näiden väli-
seen vastuunjakoon 64 §:n 2 momenttia ja 74 §:ää, vaikka maksunsaajan palvelun-
tarjoaja sijaitsisi Euroopan talousalueen ulkopuolella.  



46 

Edelleen pykälän 1 momentissa nykyisin mainittu maksunsaajan palveluntarjoajan 
noudatettavaa toimittamisaikaa koskeva maksupalvelulain 48 § voidaan jatkossa 
sulkea lain soveltamisen ulkopuolelle sillä perusteella, että maksutapahtuma on 
muun valuutan kuin euron tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan 
määräinen, mutta ei palveluntarjoajan sijaintiin liittyvällä perusteella. Sama koskee 
52 §:ää, jossa säädetään maksutilille tehtävästä käteispanosta ja joka on jo käsillä 
olevan pykälän nykyisen 2 momentin mukaan suljettu kyseisissä tilanteissa lain so-
veltamisalan ulkopuolelle. Kyseiset säännökset vastaavat direktiivin 83 artiklan 
3 kohtaa ja 85 artiklaa, jotka jäävät direktiivin soveltamisalan ulkopuolelle direktiivin 
2 artiklan 3 kohdassa mutta eivät 4 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa. Sen sijaan 
käsillä olevan pykälän nykyisessä 2 momentissa maksutapahtuman valuuttaan liitty-
vällä perusteella soveltamisen ulkopuolelle jätetyt maksunsaajan palveluntarjoajan 
noudatettavaa toteuttamisaikaa koskeva 49 § ja arvopäivää koskeva 51 § tulisivat 
jatkossa sovellettaviksi maksutapahtuman valuutasta riippumatta. Nämä vastaavat 
direktiivin 87 artiklan säännöksiä, joita ei ole suljettu direktiivin soveltamisalan ulko-
puolelle direktiivin 2 artiklan 3 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa. Toisaalta 49 §:ään 
ehdotettava uusi 2 momentti oikeuttaisi sopimaan pidemmästä toteuttamisajasta 
direktiivin 87 artiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa Euroopan talousalueen ulkopuolisiin 
valuuttoihin liittyvissä valuutanmuuntotilanteissa.   

Käsillä olevan pykälän uuteen 3 momenttiin ehdotetaan näillä perusteilla maksuta-
pahtuman valuuttaan perustuvia soveltamisalan rajauksia, jotka osittain vastaavat 
nykyistä 2 momenttia. 

8 §. Määritelmät. Pykälän 6 kohtaan tehtäisiin sanamuodollinen täsmennys, jotta 
tilisiirron määritelmä vastaisi täsmällisemmin uuden maksupalveludirektiivin 4 artiklan 
24 alakohdan määritelmää. Asiallisesti tilisiirron määritelmä ei muuttuisi. 

Pykälän 9 kohdassa määriteltäisiin lain 1 §:n 1 momentin 6 kohdan mukainen mak-
supalvelu eli maksutoimeksiantopalvelu. Tällä tarkoitettaisiin palvelua, jossa palve-
luntarjoaja käynnistää toisen palveluntarjoajan pitämää maksutiliä koskevan maksu-
toimeksiannon maksupalvelun käyttäjän pyynnöstä. Määritelmä vastaa uuden mak-
supalveludirektiivin 4 artiklan 15 alakohtaa. Kuten direktiivin johdanto-osassa (kap-
pale 27) on selostettu, tällaisia palveluja voidaan käyttää esimerkiksi sähköisen kau-
pankäynnin yhteydessä, jolloin maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja käynnistää tilisiir-
toa koskevan maksutoimeksiannon käyttäen ostajan maksutiliä tämän puolesta ja voi 
heti sen jälkeen välittää myyjälle tiedon käynnistämisestä, jolloin myyjä voi puoles-
taan tehdä oman suorituksensa kuten toimittaa tavaran ostajalle. Maksajan oikeu-
desta käynnistää maksutapahtuma maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä 
säädettäisiin uudessa 38 a §:ssä, minkä lisäksi lakiin ehdotetaan useita uusia mak-
sutoimeksiantopalvelua koskevia säännöksiä muun muassa tiedonantovelvollisuu-
desta, palveluntarjoajan vastuusta ja erinäisistä muista kysymyksistä.  

Pykälän 10 kohdassa määriteltäisiin puolestaan lain 1 §:n 1 momentin 7 kohdassa 
tarkoitettu tilitietopalvelu palveluksi, jossa palveluntarjoaja antaa tietoverkon välityk-
sellä koottua tietoa toisen palveluntarjoajan tai useamman palveluntarjoajan pitämis-
tä maksupalvelun käyttäjän maksutileistä. Toisen palveluntarjoajan pitämiä maksuti-
lejä voi olla yksi tai useampia. Mahdollista olisi myös, että tilejä pitävä palveluntarjoa-
ja tarjoaa tilitietopalvelun muodossa koottua tietoa yhtäältä itse pitämistään ja yhden 
tai useamman toisen palveluntarjoajan pitämistä maksutileistä. Määritelmä vastaa 
uuden maksupalveludirektiivin 4 artiklan 16 alakohtaa. Tilitietopalvelua koskevat ai-
neelliset säännökset olivat 8 a luvussa.   
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Maksutoimeksiantopalvelun ja tilitietopalvelun tarjoajille asetettavista toimilupa-
vaatimuksista ja muun muassa palvelun tarjoamisen taloudellisista edellytyksistä 
säädettäisiin maksulaitoslaissa. 

Pykälän 11–23 kohta vastaisivat voimassa olevan pykälän 9–21 kohtaa siten, että 
vain kohtien numerointi muuttuisi.  

Pykälän 24 kohdassa määriteltäisiin vahva tunnistaminen uuden maksupalveludirek-
tiivin 4 artiklan 30 kohdan mukaisesti. Vahvalla tunnistamisella tarkoitetaan maksu-
palvelun käyttäjän sähköistä tunnistamista, jossa suojataan tunnistamistiedon luot-
tamuksellisuutta ja käytetään menettelyä, joka perustuu vähintään kahteen kohdan 
mukaisista kolmesta toisistaan riippumattomasta vaihtoehdosta. Nämä vaihtoehdot 
ovat tieto eli jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjä tietää (a alakohta), hallussapito 
eli jokin, mitä vain maksupalvelun käyttäjällä on hallussaan (b alakohta) sekä mak-
supalvelun käyttäjän yksilöivä ominaisuus (c alakohta).  

Kohdan a alakohdassa tarkoitetaan esimerkiksi salasanaa, jonka käyttäjä joutuu an-
tamaan käyttäjätunnuksensa yhteydessä. Kohdan b alakohdassa puolestaan tarkoi-
tetaan tunnistusvälinettä, jonka sisältämän tiedon perusteella käyttäjäidentiteetti pys-
tytään määrittämään. Esimerkkejä tällaisesta ovat sirukortti, tietyllä SIM-kortilla va-
rustettu matkapuhelin tai käyttäjän mobiililaitteelle asennettu tunnistussovellus. Koh-
dan c alakohdassa tarkoitetaan käytännössä jotain käyttäjän biometristä ominaisuut-
ta, kuten sormenjälkeä, kasvojen muotoa tai silmän iiristä.  

Palveluntarjoajan velvollisuudesta käyttää vahvaa tunnistamista säädetään ehdote-
tussa 85 b §:ssä, jonka 4 momentin mukaan vahvan tunnistamisen on täytettävä 
direktiivin 98 artiklan nojalla annettavissa komission teknisissä sääntelystandardeis-
sa asetetut tarkemmat vaatimukset. Koska lakiin ehdotettava direktiivin mukainen 
vahvan tunnistamisen määritelmä on suhteellisen yleisluontoinen, tarkoittaa sanottu 
käytännössä, että laissa edellytetyn vahvan tunnistamisen tarkempi sisältö määräy-
tyy olennaisesti mainittujen tulevaisuudessa annettavien komission teknisten säänte-
lystandardien perusteella. 

Maksupalvelulain ja maksupalveludirektiivin ”vahvan tunnistamisen” määritelmä on 
itsenäinen suhteessa ”vahvan sähköisen tunnistamisen” määritelmään, joka on vah-
vasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetussa 
laissa (617/2009). Maksupalveludirektiivin ”vahvan tunnistamisen” käsite on myös 
itsenäinen suhteessa sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisiin transaktioihin liitty-
vistä luottamuspalveluista sisämarkkinoilla ja direktiivin 1999/93/EY kumoamisesta 
annettuun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseen (EU) N:o 910/2014 (eI-
DAS-asetus). Vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalve-
luista annetun lain  2 §:n 1 momentin 1 kohdan vahvan sähköisen tunnistamisen 
määritelmässä viitataan eIDAS-asetuksen 8 artiklassa tarkoitettuihin korotetun tai 
korkean varmuustason vaatimuksiin. Tarkoitus on, että eIDAS-asetuksen korotetun 
ja korkean varmuustason mukainen vahva sähköinen tunnistaminen täyttää aina 
myös maksupalveludirektiivin ja maksupalvelulain mukaisen vahvan tunnistamisen 
vaatimukset, mutta maksupalvelulain mukainen vahva tunnistaminen voi olla muuta-
kin, joka täyttää tulevaisuudessa annettavien komission teknisten sääntelystandardi-
en vaatimukset.  

Pykälän 25 kohdassa määriteltäisiin henkilökohtaiset turvatunnukset uuden maksu-
palveludirektiivin 4 artiklan 31 alakohdan mukaisesti henkilökohtaisiksi toiminnoiksi, 
jotka maksupalveluntarjoaja antaa maksupalvelun käyttäjälle tunnistamistarkoituk-



48 

siin. Kysymys on tyypillisesti edellä tarkoitettuun vahvaan tunnistamiseen käytettä-
vistä tunnistusvälineistä, mutta käsite on yleisempi, millä voi olla merkitystä esimer-
kiksi silloin, kun vahvaa tunnistamista ei edellytetä.  

Direktiivin mukainen sanamuoto ”maksupalveluntarjoaja antaa” on ymmärrettävä 
laajasti niin, että henkilökohtaisten turvatunnusten määritelmän piiriin kuuluvat esi-
merkiksi maksupalvelun käyttäjän biometriset ominaisuudet, jos niiden käyttämisestä 
tunnistamistarkoituksiin on sovittu palveluntarjoajan ja maksupalvelun käyttäjän välil-
lä.  

Henkilökohtaisissa turvatunnuksissa voi samalla olla kysymys pykälän 11 kohdassa 
tarkoitetusta maksuvälineestä, jos niitä on sovittu käytettävän maksutoimeksiantoi-
hin. 

Pykälän 26 kohdassa puolestaan määriteltäisiin arkaluonteiset maksutiedot uuden 
maksupalveludirektiivin 4 artiklan 32 alakohdan mukaisesti. Näitä olisivat henkilökoh-
taisten turvatunnusten lisäksi muutkin maksutiedot, joita voidaan väärinkäyttää petol-
lisiin tarkoituksiin. Tällaisina ei kuitenkaan pidettäisi tilinhaltijan nimeä ja tilinumeroa. 
Määritelmää käytetään lain 38 a §:ssä, jonka mukaan maksutoimeksiantopalvelun 
tarjoaja ei saa tallentaa maksupalvelunkäyttäjän arkaluonteisia maksutietoja, ja  
82 b §:ssä §:ssä, jonka mukaan tilitietopalvelun tarjoaja ei saa pyytää maksutileihin 
liittyviä arkaluonteisia maksutietoja. Direktiivissä säädetään nimenomaisesti, että 
maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien ja tilitietopalvelun tarjoajien toimintojen osalta 
tilinhaltijan nimi ja tilinumero eivät ole arkaluonteisia maksutietoja.  

Muilta osin pykälä säilyisi ennallaan.    

9 §. Yleissäännös annettavista tiedoista ja ilmoituksista. Pykälän 1 momentin sana-
muotoa selvennettäisiin käytettävän kielen osalta. Sanamuoto vastaisi tältä osin eh-
dotettavan 86 a §:n 1 momentin sanamuotoa. Asiallisesti momentti pysyisi ennal-
laan. 

12 §. Maksupalvelusta ja maksutilistä annettavat tiedot. Pykälän, joka koskee puite-
sopimuksesta ja jäljempänä luvussa olevien viittaussäännösten johdosta eräiltä osin 
myös erillistä maksutapahtumaa koskevasta sopimuksesta annettavia ennakkotieto-
ja, 1 momenttiin tehtäisiin eräitä uudesta direktiivistä johtuvia muutoksia.  

Momentin 2 ja 3 kohtaa täydennettäisiin siten, että yksilöivää tunnistetta ja muita 
vastaavia tietoja sekä suostumuksen antamista ja peruuttamista koskevat tiedonan-
tovelvollisuudet soveltuisivat myös tilanteisiin, joissa maksaja käyttää maksutoimek-
siantopalvelua. Muutokset perustuvat uuden maksupalveludirektiivin 45 artiklan 1 
kohdan a alakohtaan sekä 52 artiklan 2 kohdan b ja c alakohtaan. 

Momentin 11 kohtaan ehdotetaan uutta säännöstä, joka koskee maksutuotemerkki-
en yhdistelmäkäyttöön (co-badging) korttipohjaisissa maksuvälineissä liittyvää vel-
vollisuutta ennakkotietojen antamiseen. Selvyyden vuoksi kohdassa säädettäisiin 
direktiivin 52 artiklan 2 kohdan g alakohdan mukaisesti, että palveluntarjoajan on 
tällaisissa tilanteissa annettava tieto lain 1 §:n 2 kohdassa mainitun korttimaksujen 
siirtohintoja koskevan asetuksen 8 artiklan mukaisista oikeuksista.  Asetuksen 8 ar-
tiklan 2 kohdassa tarkoitetuissa tilanteissa palveluntarjoajan on annettava kuluttajalle 
selkeät ja objektiiviset tiedot saatavana olevista maksutuotemerkeistä ja niiden omi-
naisuuksista, kuten toimivuudesta, kustannuksista ja turvallisuudesta. Maksutuote-
merkillä tarkoitetaan asetuksen 2 artiklan 30 alakohdan mukaan mitä tahansa mate-
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riaalista tai digitaalista nimeä, nimitystä, merkkiä, tunnusta tai niiden yhdistelmää, 
jolla voidaan osoittaa, minkä maksukorttijärjestelyn puitteissa korttipohjaiset maksu-
tapahtumat toteutetaan. Maksutuotemerkkien yhdistelmäkäytöllä puolestaan tarkoite-
taan asetuksen 2 artiklan 31 alakohdan mukaan kahden tai useamman maksu-
tuotemerkin tai samalle tuotemerkille kuuluvan kahden tai useamman maksusovel-
luksen sisällyttämistä samalle korttipohjaiselle maksuvälineelle. Direktiivin 4 artiklan 
47 ja 48 alakohta sisältävät asiallisesti vastaavat määritelmät. 

Muilta osin momentti vastaisi voimassa olevaa lakia. 

14 §. Varotoimista, vastuukysymyksistä ja oikeussuojakeinoista annettavat tiedot. 
Pykälän 2 kohdassa säädettäisiin uuden maksupalveludirektiivin 52 artiklan 5 koh-
dan b alakohdan mukaisesti, että puitesopimuksesta on ennakkotietona annettava 
myös selvitys turvallisesta menettelystä, jolla palveluntarjoaja ilmoittaa maksupalve-
lun käyttäjälle petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvistä uhkista. Kysymys on 
käyttäjän varoittamisesta muun muassa tilanteissa, jossa petollisilla viestillä – usein 
palveluntarjoajan nimissä esiintyen – koetetaan saada maksupalvelun käyttäjä luo-
vuttamaan henkilökohtaiset turvatunnuksensa viestin lähettäjälle. Direktiivin mukai-
sesti kohta koskee ilmoittamista sekä epäillystä että todetusta petollisesta toiminnas-
ta. Muilta osin pykälä vastaisi asiallisesti nykyistä ja vain kohtien numerointi osittain 
muuttuisi.  

19 §. Toteutetusta maksutapahtumasta maksajalle annettavat tiedot. Pykälän 3 mo-
menttia täydennettäisiin säännöksellä, jonka mukaan maksaja voi vaatia, että 1 mo-
mentissa tarkoitetut tiedot annetaan määräajoin sovitulla tavalla noudattaen, mitä 
2 momentissa säädetään. Puitesopimuksessa on mainittava tästä oikeudesta. Lain 
26 §:stä seuraa, että tiedot on annettava maksutta. 

Viittaus 2 momenttiin tarkoittaa, että tietoja ei voida maksajan 3 momentissa tarkoite-
tusta vaatimuksestakaan antaa harvemmin kuin kuukausittain. Edelleen viittaus tar-
koittaa, että tietojen toimittamistavasta voidaan sopia vastaavassa laajuudessa kuin 
siitä voidaan ylipäätään 2 momentin mukaan sopia puitesopimuksessa. Jos toimit-
tamistavasta ei sovita, tiedot on toimitettava kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. 

Maksajan nyt kysymyksessä oleva oikeus ei koske tilannetta, jossa on jo 2 momentin 
mukaisesti sovittu tietojen toimittamisesta tietyin tavoin ja tietyin määräajoin. Tämä 
voi perustua esimerkiksi puitesopimuksen alkuperäiseen ehtoon tai maksajan aikai-
semmin esittämään 3 momentin mukaiseen vaatimukseen.  

Muutoksella pannaan täytäntöön uuden maksupalveludirektiivin 57 artiklan 2 kohta.  

25 a §. Ennakkotiedot erillisestä maksutoimeksiannon käynnistämistä koskevasta 
sopimuksesta. Pykälään ehdotetaan uuden maksupalveludirektiivin 44 ja 45 artiklan 
mukaisia säännöksiä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuudes-
ta. 

Pykälän säännökset koskevat maksajan ja maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan 
välistä erillistä sopimusta maksutoimeksiannon käynnistämisestä. Sen sijaan pykä-
län säännösten soveltumiseen ei vaikuta se, onko itse maksutapahtuma puitesopi-
muksesta erillinen vai kuuluuko se – kuten yleensä – maksajan ja tiliä pitävän palve-
luntarjoajan välisen puitesopimuksen piiriin. Tämä vastaa direktiivin tarkoitusta, vaik-
ka asiaa koskevat säännökset ovat direktiivin III osaston 2 luvussa, joka direktiivin 
43 artiklan mukaan koskee puitesopimuksesta erillisiä maksutapahtumia. 
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Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuuteen sovellettaisiin 1 mo-
mentin mukaan ensinnäkin, mitä 22 §:ssä säädetään erillistä maksutapahtumaa kos-
kevasta sopimuksesta annettavista ennakkotiedoista. Yleensä olisi siis annettava 
ainakin tiedot maksutoimeksiannon käynnistämiseen tarvittavasta yksilöivästä tun-
nisteesta tai vastaavista tiedoista, maksutoimeksiantopalvelun toteuttamisen enim-
mäisajasta sekä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalle suoritettavista palvelumak-
suista. Mahdollisesti olisi annettava muitakin tietoja siten kuin 22 §:ssä säädetään. 
Myös tietojen antamisen tavan ja ajankohdan osalta olisi noudatettava 22 §:n sään-
nöksiä. Momentin säännökset vastaavat direktiivin 44 artiklan sekä 45 artiklan 1 ja 3 
kohdan säännöksiä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien osalta.  

Lain lähtökohtana on, että kunkin palveluntarjoajan on yleensä annettava tiedonanto-
velvollisuutensa piiriin kuuluvat tiedot omien palvelujensa osalta. Tämä vastaa direk-
tiiviä, jonka eräissä artikloissa (44 artiklan 1 kohta sekä 48 ja 49 artikla) asiasta on 
nimenomaisesti mainittu. Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan tiedonantovelvolli-
suus ei siten yleensä koske esimerkiksi sellaisia palvelumaksuja, jotka tiliä pitävä 
palveluntarjoaja perii maksajalta, vaan näitä koskeva tiedonantovelvollisuus on tiliä 
pitävällä palveluntarjoajalla. Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan tiedonanto-
velvollisuus ei puolestaan tavallisesti koske maksutoimeksiantopalvelun ja maksajan 
väliseen sopimussuhteeseen liittyviä seikkoja. Toisaalta maksupalvelulain säännös-
ten lisäksi huomioon on otettava muun muassa kuluttajansuojalain 2 luvun säännök-
set, jotka kieltävät harhaanjohtavien tietojen antamisen. Harhaanjohtavuudesta voi 
olla kysymys esimerkiksi, jos palveluntarjoaja antaa tiedot omista palvelumaksuis-
taan sellaisella tavalla, että kuluttajalle syntyy käsitys, jonka mukaan kyse on kaikki-
en maksutapahtumasta perittävien kulujen kokonaismäärästä, vaikka kuluttajan on 
tämän lisäksi maksettava muiden palveluntarjoajien perimiä kuluja. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on 
lisäksi annettava maksajalle ennen maksutoimeksiannon käynnistämistä 11 §:n 1–3 
ja 5 kohdassa tarkoitetut tiedot itsestään ja toimintaansa valvovasta viranomaisesta. 
Nämä tiedot olisi, samoin kuin 12 §:n 2, 5 ja 7 kohdassa tarkoitetut tiedot, annettava 
aina riippumatta esimerkiksi sellaisista erityisistä edellytyksistä, jotka 22 §:n mukaan 
koskevat velvollisuutta muiden 11–15 §:ssä tarkoitettujen tietojen antamiseen. Tieto-
jen antamisen tapaan ja ajankohtaan sovellettaisiin 22 §:n säännöksiä. Momentin 
säännökset vastaavat direktiivin 44 artiklaa maksutoimeksiantopalvelun tarjoajien 
osalta sekä 45 artiklan 2 kohtaa.  

25 b §. Maksutoimeksiannon käynnistämisen jälkeen annettavat tiedot. Pykälään 
ehdotetaan uuden maksupalveludirektiivin 46 ja 47 artiklan mukaisia säännöksiä 
siitä, mitä tietoja maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on annettava maksutoimek-
siannon käynnistämisen jälkeen. Vaikka nämäkin direktiivin säännökset ovat puite-
sopimuksen piiriin kuulumattomia erillisiä maksutapahtumia koskevassa direktiivin III 
osaston 2 luvussa, ehdotetaan direktiivin ilmeisen tarkoituksen mukaisesti, että pykä-
län säännökset koskevat kaikkia tilanteita, joissa maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja 
on käynnistänyt maksutoimeksiannon. Sen sijaan maksutoimeksiantopalvelun tarjo-
ajaan, joka vain käynnistää maksutapahtuman antamalla maksutoimeksiannon mak-
sajan pyynnöstä toiselle palveluntarjoajalle, ei sovelleta esimerkiksi maksutoimek-
siannon vastaanottamisen jälkeen annettavia tietoja tai toteutetusta maksutapahtu-
masta annettua tietoja koskevia säännöksiä. 

Pykälän 1 momentin 1 kohdan mukaan maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan olisi 
välittömästi toimeksiannon käynnistämisen jälkeen toimitettava maksajalle tai asetet-
tava tämän saataville tieto maksutoimeksiannon käynnistämisestä. Momentin 2 koh-
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dan mukaan olisi myös annettava tieto, jonka avulla maksutapahtuma voidaan tun-
nistaa ja 3 kohdan mukaan maksutapahtuman yhteydessä siirrettävät tiedot. Viimek-
si mainitulla tarkoitetaan samoja tietoja kuin lain 20 §:n 1 momentin 2 kohdassa ja 
24 §:n 1 momentin 3 kohdassa. Edelleen 4 kohdan mukaan maksajalle olisi annetta-
va tieto maksutapahtuman määrästä. Vielä 5 kohdan mukaan olisi annettava tieto 
maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan maksajalta perimien kulujen määrästä sekä, 
jos mahdollista, kulujen erittely.  

Pykälän 2 momentin mukaan maksunsaajalle olisi vastaavasti annettava 1 momen-
tissa tarkoitetut tiedot tämän osalta sekä, jos mahdollista, lisäksi tieto, jonka avulla 
maksunsaaja voi tunnistaa maksajan. Tavallisesti tiedonantovelvollisuus maksun-
saajaa kohtaan koskisi maksajan tunnistamiseksi annettavien tietojen lisäksi 1 mo-
mentin 1–4 kohdassa tarkoitettuja tietoja. Sen sijaan 1 momentin 5 kohdan kuluja 
koskeva tiedonantovelvollisuus ei tavallisesti soveltuisi, koska maksutoimeksianto-
palvelun tarjoaja perii kulut maksajalta eikä maksunsaajalta.  

Pykälän 1 ja 2 momentin säännöksillä pannaan täytäntöön direktiivin 46 artikla.  

Pykälän 3 momentin mukaan maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan olisi asetettava 
maksutiliä pitävän palveluntarjoajan saataville tiedot, joiden avulla maksutapahtuma 
voidaan tunnistaa. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 47 artikla.  

28 §. Valuutan muuntaminen. Pykälää täydennettäisiin uuden direktiivin 59 artiklan 
2 kohdan edellyttämällä tavalla niin, että myös silloin, kun valuutan muuntopalvelua 
tarjotaan ennen maksutapahtuman käynnistämistä pankkiautomaatissa, maksajalle 
on ennen käynnistämistä ilmoitettava valuutan muuntamisesta aiheutuvat kulut ja 
käytettävä vaihtokurssi. Pankkiautomaatilla tarkoitetaan yleiskielen mukaisesti 
muunkin palveluntarjoajan kuin pankin ylläpitämää automaattia. Kyse voi olla kä-
teisautomaatista tai esimerkiksi tilisiirtojen tekemiseen tarkoitetusta automaatista. 
Muuten pykälä säilyisi ennallaan. 

29 §. Maksuvälineen käyttämisestä johtuvat lisäkulut ja alennukset. Pykälän 3 mo-
menttiin ehdotetaan uutta säännöstä, jonka mukaan maksajan ei tarvitse maksaa 
sellaisia palvelumaksuja, joista hänelle ei ole ilmoitettu ennen maksutapahtuman 
käynnistämistä. Säännöksellä pannaan täytäntöön uuden maksupalveludirektiivin 
60 artiklan 3 kohta. Vaikka direktiivissä edellytetään, että palvelumaksujen koko 
määrä on annettu tiedoksi, jotta ne voisivat velvoittaa maksajaa, direktiiviä on tulkit-
tava niin, että palvelumaksujen osittaisella ilmoittamatta jättämisellä on merkitystä 
vain ilmoittamatta jätettyjen palvelumaksujen osalta. Toisaalta sopimusoikeuden 
säännöistä riippuu, onko maksaja velvollinen suorittamaan sellaisiakaan palvelu-
maksuja, jotka on ilmoitettu maksajalle ennen maksutapahtuman käynnistämistä. 

Muilta osin pykälä vastaisi voimassa olevaa lakia. 

30 §. Puitesopimuksen muuttaminen palveluntarjoajan aloitteesta. Pykälällä pannaan 
täytäntöön direktiivin 54 artiklan 1 kohta, ja se vastaa pääosin nykyistä 30 §:ää. Py-
kälässä ei säännellä tyhjentävästi puitesopimuksen muuttamiseen liittyviä kysymyk-
siä, vaan pykälän erityissäännösten ohella muun muassa yleiset sopimusoikeudelli-
set säännöt ja periaatteet tulevat normaaliin tapaan sovellettaviksi.  

Direktiivin asianmukaiseksi täytäntöön panemiseksi 1 momenttia täydennetään siten, 
että palveluntarjoajan ehdottaessa muutoksia puitesopimukseen maksupalvelun 
käyttäjä voi joko hyväksyä muutokset tai vastustaa niitä ennen muutosten ehdotettua 
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voimaantulopäivää. Asiallisesti lisäys ei merkitse muutosta nykytilaan. Nykyisinkin 
lähtökohtana on, että sopimus sitoo osapuolia, ja jos maksupalvelun käyttäjä vastus-
taa palveluntarjoajan ehdottamia muutoksia, puitesopimus pysyy voimassa aiemmin 
sovitun mukaisena, paitsi jos palveluntarjoaja käyttää 35 §:n mukaista irtisanomisoi-
keuttaan tai jos maksupalvelun käyttäjä haluaa irtisanoa sopimuksen 34 §:ssä sää-
detyn mukaisesti.  

Pykälän 2 momenttia ehdotetaan muutettavaksi siten, että momentissa tarkoitetuissa 
tilanteissa muutokset tulevat voimaan, jollei maksupalvelun käyttäjä vastusta muu-
toksia ennen niiden ehdotettua voimaantulopäivää. Asiasisällöltään säännös ei mer-
kitse muutosta nykytilaan, mutta nykyinen muotoilu, jonka mukaan muutokset tulevat 
voimaan, jollei maksupalvelun käyttäjä vastusta niitä ehdotettuun voimaantulopäi-
vään mennessä, on kielellisesti tulkinnanvarainen. Lisäksi momenttiin ehdotetaan 
lisättäväksi maininta siitä, että muutostilanteissa maksupalvelun käyttäjällä on oikeus 
irtisanoa puitesopimus päättyväksi joko heti tai myöhemmästä ehdotettua voimaan-
tulopäivää edeltävästä ajankohdasta lukien. Irtisanomisen on oltava maksupalvelun 
käyttäjälle maksutonta, kuten muissakin irtisanomistilanteissa. 

38 a §. Maksutoimeksiantopalvelun käyttö. Pykälään ehdotetaan maksu-
toimeksiantopalvelua koskevia perussäännöksiä, joilla pantaisiin pääosin täytäntöön 
uuden maksupalveludirektiivin 66 artikla ja osittain 97 artiklan 5 kohta. Pykälässä 
säädettäisiin maksajan oikeudesta käynnistää maksutapahtuma maksutoimeksian-
topalvelun tarjoajan välityksellä ja tähän liittyvistä maksutoimeksiantopalvelun tarjo-
ajan sekä maksutiliä pitävän palveluntarjoajan keskeisistä velvollisuuksista.  

Pykälän mukaiset oikeudet ja velvollisuudet perustuisivat suoraan lakiin eivätkä riip-
puisi siitä, onko maksutoimeksiantopalvelun käytöstä sovittu maksutoimeksiantopal-
velun tarjoajan ja maksutiliä pitävän palveluntarjoajan välillä. Tämä ilmenee nimen-
omaisesti direktiivin 66 artiklan 5 kohdasta. Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja ei osa-
puolten välisen sopimuksen puuttuessa voi myöskään veloittaa maksutoimeksianto-
palvelun tarjoajalta kuluja kyseisten suoraan lakiin perustuvien velvoitteidensa täyt-
tämisestä.  Toisaalta selvää on, että direktiivissä ja käsillä olevassa pykälässä tarkoi-
tettu maksutiliä pitävän palveluntarjoajan velvollisuus sallia maksutapahtuman käyn-
nistäminen maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä koskee vain sellaisia 
maksutoimeksiantopalvelun tarjoajia, joilla on direktiivin mukainen oikeus maksutoi-
meksiantopalvelun tarjoamiseen Euroopan talousalueella. Maksutapahtuman käyn-
nistäminen esimerkiksi Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitsevan palveluntar-
joajan välityksellä voi siten käytännössä perustua vain maksutiliä pitävää palvelun-
tarjoajaa sitoviin sopimusjärjestelyihin.  

Pykälän 1 momentin mukaan maksajan oikeus maksutapahtuman käynnistämiseen 
maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä koskee tilanteita, joissa maksutiliä 
voidaan käyttää tietoverkon välityksellä. Säännös vastaa direktiivin 66 artiklan 1 koh-
taa. Lisäksi momentissa säädettäisiin direktiivin 97 artiklan 5 kohdan mukaisesti 
maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan oikeudesta hyödyntää vahvan tunnistamisen 
menettelyjä, jotka maksutiliä pitävä palveluntarjoaja tarjoaa maksupalvelun käyttäjäl-
le. Velvollisuudesta vahvan tunnistamisen käyttöön säädettäisiin lain 85 b §:ssä di-
rektiivin 97 artiklan 1–4 kohdan mukaisesti.  

Pykälän 2 ja 3 momentissa säädettäisiin eräistä maksutoimeksiantopalvelun tarjo-
ajan tunnistautumiseen ja tämän saamien tietojen käsittelemiseen liittyvistä velvolli-
suuksista. Säännöksillä pannaan täytäntöön direktiivin 66 artiklan 3 kohta lukuun 
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ottamatta d alakohdan yhteydenpidon tapaa koskevia velvollisuuksia, joista säädet-
täisiin 85 c §:ssä. 

Pykälän 2 momentin 1 kohdan mukaan maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan olisi 
tunnistauduttava maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle aina, kun maksutapahtuma 
käynnistetään sen välityksellä. Säännöksellä pannaan osittain täytäntöön direktiivin 
66 artiklan 3 kohdan d alakohta. Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan velvollisuu-
desta antaa maksajalle tietoa itsestään säädettäisiin 25 a §:ssä. 

Momentin 2 kohdan mukaan maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan olisi huolehdittava 
siitä, että maksupalvelun käyttäjän henkilökohtaiset turvatunnukset eivät ole muiden 
kuin maksupalvelun käyttäjän ja tunnusten myöntäjän saatavilla. Säännöksellä pan-
naan täytäntöön direktiivin 66 artiklan 3 kohdan b alakohta. Kyseinen huolenpitovel-
vollisuus sisältää sen direktiivissä erikseen mainitun vaatimuksen, että maksutoi-
meksiantopalvelun tarjoajan on käytettävä henkilökohtaisten turvatunnusten välittä-
miseen turvallisia kanavia. Direktiivissä myös mainittu edellytys välittämiseen käytet-
tävien kanavien toimivuudesta seuraa jo palveluntarjoajan sopimusvelvoitteista mak-
supalvelun käyttäjää kohtaan. Henkilökohtaiset turvatunnukset määritellään 8 §:n 25 
kohdassa.  

Momentin 3 kohdan mukaan maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on huolehdittava 
siitä, että muut maksutoimeksiantopalvelun tarjoamisen yhteydessä saadut maksu-
palvelun käyttäjää koskevat tiedot annetaan ainoastaan maksunsaajalle ja ainoas-
taan maksupalvelun käyttäjän nimenomaiseen suostumukseen perustuen. Säännök-
sellä pannaan täytäntöön direktiivin 66 artiklan 3 kohdan c alakohta. 

Pykälän 3 momentin 1 kohdassa kiellettäisiin direktiivin 66 artiklan 3 kohdan a ala-
kohdan mukaisesti maksutoimeksiantopalvelun tarjoajaa pitämästä hallussa maksa-
jan varoja kyseisen palvelun tarjoamisen yhteydessä. Jos maksutoimeksianto-
palvelun tarjoaja tarjoaa sellaista muuta maksupalvelua, johon liittyy maksupalvelun 
käyttäjän varojen hallussapitoa, tulevat kyseistä muuta maksupalvelua koskevat 
säännökset sovellettaviksi.   

Momentin 2 kohdassa kiellettäisiin maksutoimeksiantopalvelun tarjoajaa tallen-
tamasta maksupalvelun käyttäjän arkaluonteisia maksutietoja. Säännöksellä pan-
naan täytäntöön direktiivin 66 artiklan 3 kohdan e alakohta. Arkaluonteisten maksu-
tietojen määritelmästä säädettäisiin 8 §:n 26 kohdassa. 

Momentin 3 kohdassa kiellettäisiin maksutoimeksiantopalvelun tarjoajaa käyttämäs-
tä, hankkimasta tai säilyttämästä mitään tietoa muuten kuin maksutoimeksiantopal-
velun suorittamiseksi siten kuin maksaja on nimenomaisesti pyytänyt. Maksutoimek-
siantopalvelun tarjoaja ei saisi esimerkiksi maksutiliä maksajan puolesta käyttäes-
sään hankkia tietoja muussa tarkoituksessa kuin maksajan nimenomaisesti pyytä-
män maksutoimeksiantopalvelun suorittamiseksi, eikä pyytää maksupalvelun käyttä-
jältä muita kuin maksutoimeksiantopalvelua varten tarvittavia tietoja.  Tarpeellinen 
tieto on esimerkiksi se, onko maksajan osoittamalla maksutilillä riittävä kate maksu-
tapahtuman toteuttamiseksi, kun taas tilin tarkempi saldotieto tai maksajan mahdolli-
sia muita maksutilejä koskevat tiedot eivät olisi sellaisia tietoja, joita maksutoimek-
siantopalvelun tarjoaja saa käyttää, hankkia tai säilyttää. Kohdalla pannaan täytän-
töön direktiivin 66 artiklan 3 kohdan f ja g alakohdat. 

Momentin 4 kohdassa kiellettäisiin maksutoimeksiantopalvelun tarjoajaa muuttamas-
ta maksutapahtuman määrää tai muita ominaisuuksia, esimerkiksi maksunsaajaa. 
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Säännöksellä pannaan täytäntöön direktiivin 66 artiklan 3 kohdan h alakohta. Sään-
nöksellä voi eräissä tapauksissa olla itsenäistä merkitystä, vaikka lain 45 §:ssä sää-
detään yleisesti palveluntarjoajien velvollisuudesta toteuttaa maksutapahtuma täysi-
määräisenä ja vaikka kiellon voidaan muutenkin katsoa yleensä johtuvan jo maksu-
toimeksiantopalvelun tarjoajan sopimusvelvoitteista.   

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin maksutiliä pitävän palveluntarjoajan velvolli-
suuksista, kun maksaja, joka käyttää maksutoimeksiantopalvelua maksutapahtuman 
käynnistämiseen, on antanut nimenomaisen suostumuksensa maksutapahtuman 
toteuttamiseen 38 §:n mukaisesti.  Momentin säännöksillä pannaan täytäntöön direk-
tiivin 66 artiklan 2 ja 4 kohta lukuun ottamatta a alakohdan säännöstä velvollisuudes-
ta turvalliseen yhteydenpitoon. Viimeksi mainitusta säädettäisiin 85 c §:ssä. 

Momentin 1 kohdan mukaan maksutiliä pitävän palveluntarjoajan olisi välittömästi 
maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen annettava maksutoimeksiantopalve-
lun tarjoajalle tai asetettava tämän saataville kaikki tiedot maksutapahtuman käyn-
nistämisestä. Lisäksi maksutapahtuman toteuttamisesta olisi annettava kaikki sellai-
set tiedot, jotka ovat tiliä pitävän palveluntarjoajan saatavilla. Kohta vastaa direktiivin 
66 artiklan 4 kohdan b alakohtaa.  

Momentin 2 kohdassa puolestaan säädettäisiin maksutiliä pitävän palveluntarjoajan 
velvollisuudesta käsitellä tasapuolisesti yhtäältä maksutoimeksiantopalvelun tarjo-
ajan välityksellä annettuja ja toisaalta maksajan suoraan antamia maksutoimeksian-
toja. Tasapuolisen kohtelun vaatimus koskisi lain nimenomaisen säännöksen mu-
kaan erityisesti maksutoimeksiantojen toteuttamisaikaa, toteuttamisjärjestystä ja pal-
velumaksuja. Säännöksellä pannaan täytäntöön direktiivin 66 artiklan 4 kohdan 
c alakohdan mukainen velvollisuus kohdella maksutoimeksiantoja syrjimättömästi, 
paitsi jos objektiivisista syistä on toimittava toisin. 

Pykälän 5 momentissa säädettäisiin tilanteista, joissa tiliä pitävä palveluntarjoaja voi 
evätä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalta pääsyn maksutilille. Tähän on voitava 
osoittaa eli direktiivissä käytetyn ilmaisun mukaan asianmukaisesti todentaa perus-
teltu syy, joka liittyy maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan oikeudettomaan tai petolli-
seen maksutilin käyttöön. Direktiivissä mainitaan nimenomaisina esimerkkeinä oi-
keudeton tai petollinen maksutapahtuman käynnistäminen. Epäämisestä olisi ilmoi-
tettava maksajalle siten kuin tiliä pitävän palveluntarjoajan ja maksajan välillä on so-
vittu, jollei ilmoittamatta jättämiselle ole perusteltuja turvallisuussyitä tai ilmoittamista 
ole muualla laissa kielletty. Ilmoitus olisi mahdollisuuksien mukaan toimitettava jo 
ennen pääsyn epäämistä ja viimeistään välittömästi epäämisen jälkeen. Pääsy olisi 
sallittava, kun epäämiselle ei enää ole perustetta. Säännöksillä pantaisiin täytäntöön 
direktiivin 68 artiklan 5 kohta maksutoimeksiantopalvelujen osalta. 

39 §. Maksutoimeksiannon vastaanottohetki. Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin uuden 
maksupalveludirektiivin 78 artiklan 1 kohdan 2 alakohdan mukainen säännös siitä, 
että maksajan tiliä ei saa veloittaa ennen maksutoimeksiannon vastaanottamista. 
Muilta osin pykälän säännöksiä siitä, mikä eri tilanteissa on katsottava toimeksian-
non vastaanottoajankohdaksi, ei muutettaisi.   

40 §. Maksutoimeksiannon peruuttaminen. Pykälän 3 momenttia täydennettäisiin 
säännöksillä, jotka koskevat maksutoimeksiannon peruuttamista, kun maksaja käyt-
tää maksutoimeksiantopalvelua. Toimeksiannon peruuttaminen ei tässä tapauksessa 
olisi mahdollista enää sen jälkeen, kun suostumus maksutapahtuman käynnistämi-
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seen on annettu maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalle. Säännöksellä pannaan täy-
täntöön direktiivin 80 artiklan 2 kohta.  

Pykälän 4 momenttia puolestaan muutettaisiin siten, että maksutoimeksiannon pe-
ruuttaminen 1–3 momentissa tarkoitetun ajankohdan jälkeen olisi mahdollista vain, 
jos maksupalvelun käyttäjä ja asianomaiset palveluntarjoajat niin sopivat. Maksutoi-
meksiantopalvelua käytettäessä peruuttamisesta voitaisiin suostumuksen antamisen 
jälkeenkin sopia maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan kanssa, jos tiliä pitävä palve-
luntarjoaja ei ole vielä vastaanottanut maksutoimeksiantoa. Jos tiliä pitävä palvelun-
tarjoaja on vastaanottanut toimeksiannon, olisi peruuttamisesta sovittava myös tä-
män kanssa. Pykälän 3 momenttiin ehdotetuista muutoksista johtuu lisäksi, että pe-
ruuttamiseen on kummassakin tapauksessa saatava maksunsaajan suostumus. 
Momentilla pannaan täytäntöön uuden maksupalveludirektiivin 80 artiklan 5 kohta 
siltä osin kuin se poikkeaa vanhan direktiivin säännöksistä. 

42 §. Ilmoitus maksutoimeksiannon toteuttamisesta tai maksutapahtuman käynnistä-
misestä kieltäytymisestä. Pykälän otsikkoa sekä 1 ja 3 momenttia muutettaisiin siten, 
että pykälän säännökset koskevat myös tilannetta, jossa maksutoimeksiantopalvelun 
tarjoaja kieltäytyy käynnistämästä maksutapahtumaa. Näin pykälän säännökset saa-
tettaisiin vastaamaan uuden maksupalveludirektiivin 79 artiklan 1 kohtaa. Muuten 
pykälä vastaisi voimassa olevaa lakia. 

46 §. Maksutapahtuman toteuttamisesta perittävät kulut. Pykälän 1 momenttiin ehdo-
tetaan otettavaksi nykyisen pykälän pääsääntö, jonka mukaan maksaja ja maksun-
saaja vastaavat kumpikin oman palveluntarjoajansa maksutapahtuman toteuttami-
sesta perimistä kuluista. Säännös vastaa uuden maksupalveludirektiivin 62 artiklan 2 
kohtaa. Nykyisestä pykälästä ja vanhasta direktiivistä poiketen uusi direktiivi ei salli 
kuluvastuun kyseisestä jaosta poikettavan sillä perusteella, että maksutapahtumassa 
suoritetaan valuutanmuunto. Toisaalta 5 §:stä johtuu, ettei nyt kysymyksessä olevaa 
pykälää sovelleta, jos maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuu Euroopan talous-
alueen ulkopuolella sijaitseva maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja. Tämä 
rajaus perustuu direktiivin 2 artiklan 4 kohtaan ja 62 artiklan 2 kohtaan.  

Pykälän uudessa 2 momentissa kiellettäisiin maksunsaajaa perimästä maksua sel-
laisten maksuvälineiden käytöstä, joihin liittyvistä palveluntarjoajien välisistä siirto-
hinnoista säädetään korttimaksujen siirtohintoja koskevan asetuksen II luvussa. Kiel-
to koskee asetuksessa tarkoitettujen neljän osapuolen maksukorttijärjestelyjen puit-
teissa tapahtuvaa maksuvälineiden käyttöä eli tällä hetkellä käytössä olevien kortti-
järjestelyjen kannalta sitä, että maksunsaaja ei saa periä maksua kuluttajien yleisim-
pien maksukorttien (esimerkiksi Visa ja MasterCard) käytöstä. Maksunsaaja ei saisi 
periä maksua myöskään silloin, kun maksu tapahtuu SEPA-tilisiirtona tai 
-suoraveloituksena. Momentilla pannaan täytäntöön direktiivin 62 artiklan 4 kohta. 

46 a §. Rahamäärältään avoin maksutapahtuma. Lakiin lisättäväksi ehdotettaviin 
46 a ja 46 b §:ään otettaisiin uuden direktiivin edellyttämiä maksutapahtuman katetta 
koskevia erityisäännöksiä. Kyseiset säännökset erotettaisiin niiden edelle lisättävällä 
väliotsikolla luvun maksutapahtuman käynnistämistä ja toteuttamista koskevista ylei-
sistä säännöksistä. Tähän liittyen myös luvun alkuun 38 §:n edelle lisättäisiin uusi 
väliotsikko.  

Ehdotettavalla 46 a §:llä pannaan täytäntöön direktiivin 75 artikla. Pykälässä sääde-
tään maksunsaajan käynnistämistä tai maksunsaajan välityksellä käynnistetyistä 
korttipohjaisista maksutapahtumista, joiden tarkka rahamäärä ei ole tiedossa sillä 
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hetkellä, kun maksaja antaa suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen. 
Nykyisin tällaisia on käytetty esimerkiksi polttoainejakelun automaattiasemilla, au-
tonvuokrauksessa ja hotelleissa. Maksajan palveluntarjoaja voisi pykälän 1 momen-
tin mukaan tehdä katevarauksen tällaisissa tapauksissa maksajan maksutilille vain, 
jos maksaja on antanut suostumuksen, jossa on yksilöity katevarauksen tarkka ra-
hamäärä.  

Pykälän 2 momentin mukaan maksajan palveluntarjoajan olisi vapautettava kateva-
raus maksajan maksutililtä ilman aiheetonta viivytystä maksutapahtuman tarkasta 
rahamäärästä tiedon saatuaan siltä osin kuin katevaraus ylittää maksutapahtuman 
tarkan rahamäärän. Kokonaisuudessaan katevaraus tulisi vapauttaa viimeistään vä-
littömästi maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen. Direktiivin sanamuodon 
mukaan katevaraus tulisi vapauttaa kokonaisuudessaan jo ennen maksutoimeksian-
non vastaanottamista, jos tieto tarkasta rahamäärästä on tiedossa, mutta tämän ei 
voida katsoa olleen direktiivin tarkoituksena, koska katevarauksen tarkoitus saattaisi 
tällöin vesittyä kokonaan. 

46 b §. Korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittavien varojen käytet-
tävissä olon vahvistaminen. Pykälään ehdotetaan varojen käytettävissä olon vahvis-
tamista koskevia säännöksiä, joilla pantaisiin täytäntöön uuden maksupalveludirektii-
vin 65 artikla. Pykälässä säädettäisiin korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen las-
kevan palveluntarjoajan oikeudesta pyytää maksutiliä pitävältä palveluntarjoajalta 
vahvistusta siitä, onko maksajan maksutilillä tarvittava määrä varoja korttipohjaisen 
maksutapahtuman toteuttamiseen. Kyse on tilanteista, joissa maksuvälineen liikkee-
seenlaskija on muu kuin maksajan maksutiliä pitävä palveluntarjoaja. Pykälä ei kos-
ke esimerkiksi katevarauksia, joita tehdään silloin, kun kysymys on maksuvälineen 
liikkeeseenlaskijan itsensä ylläpitämästä maksutilistä. 

Direktiivin 65 artiklan 6 kohdan mukaisesti artiklaa ei sovelleta maksutapahtumiin, 
jotka käynnistetään sellaisten korttipohjaisten maksuvälineiden välityksellä, joille on 
talletettu niin sanotun sähkörahadirektiivin (2009/110/EY) 2 artiklan 2 alakohdassa 
määriteltyä sähköistä rahaa. Maksupalvelulain 8 §:stä ilmenevällä tavalla lain sään-
nöksiä varoista sovelletaan yleensä myös sähköiseen rahaan, joka on määritelty 
edellä mainittua direktiiviä vastaavalla tavalla maksulaitoslain 5 §:n 6 a kohdassa. 
Nyt kysymyksessä olevan sääntelyn soveltumattomuutta sähköiseen rahaan on kui-
tenkin pidetty siinä määrin itsestään selvänä, ettei asiasta ehdoteta nimenomaista 
säännöstä. 

Maksupalveludirektiivi ei sisällä korttipohjaisen maksuvälineen määritelmää, mutta 
korttipohjainen maksutapahtuma on määritelty korttimaksujen siirtohintoja koskevan 
asetuksen 2 artiklan 7 kohdassa maksukorttijärjestelyn infrastruktuuriin ja liiketoimin-
tasääntöihin perustuvaksi palveluksi maksutapahtuman suorittamiseksi millä tahansa 
kortti- tai televiestintälaitteella, digitaalisella tai tietoteknisellä laitteella taikka ohjel-
mistolla, jos tuloksena on pankkikortti- tai luottokorttitapahtuma. Edelleen kyseisen 
asetuksen määritelmän mukaan korttipohjaiset maksutapahtumat eivät kata muun-
laisiin maksupalveluihin perustuvia tapahtumia.  

Pykälän 1 momentissa säädettäisiin edellytyksistä, joiden täyttyessä korttipohjaisia 
maksuvälineitä liikkeeseen laskeva palveluntarjoaja voi pyytää maksutiliä pitävältä 
palveluntarjoajalta vahvistusta siitä, onko korttipohjaisen maksutapahtuman toteut-
tamiseen tarvittava määrä käytettävissä maksajan maksutilillä. Momentin 1 kohdan 
mukaan vahvistuksen pyytämisen edellytyksenä olisi ensinnäkin, että maksaja on 
antanut palveluntarjoajalle nimenomaisen suostumuksen vahvistuksen pyytämiseen. 
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Momentin 2 kohdan mukaan vahvistusta voisi pyytää, kun maksaja on käynnistänyt 
maksutapahtuman palveluntarjoajan liikkeeseen laskemalla korttipohjaisella maksu-
välineellä. Lisäksi momentin 3 kohdassa edellytettäisiin, että palveluntarjoaja tunnis-
tautuu kyseistä maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle ennen kutakin vahvistuspyyn-
töä. Säännöksillä pannaan täytäntöön direktiivin 65 artiklan 2 kohta lukuun ottamatta 
c alakohdan palveluntarjoajien yhteydenpidon tapaa koskevia velvollisuuksia, joista 
säädettäisiin 85 c §:ssä. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin maksutiliä pitävän palveluntarjoajan velvollisuu-
desta antaa vahvistus välittömästi, mikäli momentin mukaiset edellytykset täyttyvät. 
Momentin 1 kohdan mukaan maksajan maksutiliä tulee voida käyttää tietoverkon 
välityksellä pyynnön esittämisajankohtana. Lisäksi momentin 2 kohdan mukaan 
maksajan on täytynyt antaa maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle etukäteen nimen-
omainen suostumus vastata tietyn palveluntarjoajan pyyntöön saada vahvistus varo-
jen käytettävissä olosta maksajan maksutilillä. Maksajan on annettava hyväksyntä 
maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle ennen ensimmäisen vahvistamista koskevan 
pyynnön esittämistä. Vahvistamisella tarkoitetaan, että maksutiliä pitävän palvelun-
tarjoajan on annettava vastaus korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevan 
palveluntarjoajan esittämään pyyntöön muodossa ”kyllä” tai ”ei”, eikä se saa ilmoittaa 
tälle maksutilin katetta. Momentilla pantaisiin täytäntöön direktiivin 65 artiklan 1 kohta 
ja osittain 3 kohta. 

Pykälän 3 momentissa kiellettäisiin maksutiliä pitävää palveluntarjoajaa tekemästä 
katevarausta maksajan maksutilille vahvistuksen antamisen yhteydessä. Lisäksi 
maksutiliä pitävän palveluntarjoajan olisi momentin mukaan maksajan pyynnöstä 
ilmoitettava tälle korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevan palveluntarjo-
ajan yksilöintitiedot ja varojen käytettävissä oloa koskevaan pyyntöön annettu vah-
vistus. Säännöksillä pannaan täytäntöön direktiivin 65 artiklan 4 ja 5 kohta.  

Pykälän 4 momentissa kiellettäisiin vahvistuksen säilyttäminen ja käyttö muuhun 
tarkoitukseen kuin kyseisen korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen. 
Säännöksellä pannaan osittain täytäntöön direktiivin 65 artiklan 3 kohta. 

49 §. Maksunsaajan palveluntarjoajan noudatettava toteuttamisaika. Pykälän 1 mo-
mentti vastaisi nykyistä pykälää.  

Pykälän 2 momentin uuden säännöksen mukaan 1 momentin toteuttamisaikaa kos-
kevista velvoitteista voitaisiin poiketa maksunsaajan ja tämän palveluntarjoajan väli-
sessä sopimuksessa, jos viimeksi mainittu suorittaa maksutapahtumassa valuutan-
muunnon, joka ei ole euron ja Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan 
tai kahden Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan välinen. Poikkeus-
mahdollisuus koskisi siten esimerkiksi valuutanmuuntoa Yhdysvaltain dollarista eu-
roon tai eurosta Yhdysvaltain dollariin taikka muuntoa kahden Euroopan ulkopuoli-
sen valtion valuutan välillä. Toteuttamisajasta ei voitaisi sopia toisin esimerkiksi sil-
loin, kun kyse on valuutanmuunnosta euron ja Ruotsin kruunun välillä taikka Ruotsin 
kruunun ja Tanskan kruunun välillä, eikä silloin, kun maksutapahtumaan ei liity lain-
kaan valuutanmuuntoa tai valuutanmuunnon suorittaa maksajan palveluntarjoaja. 

Poikkeus, joka liittyy pykälän soveltamisalan laajentumiseen 5 §:ään ehdotettavien 
muutosten mukaisesti muihinkin kuin pelkästään euron tai Euroopan talousaluee-
seen kuuluvan valtion valuutan määräisiin maksuihin, perustuu uuden maksupalvelu-
direktiivin 87 artiklan 2 kohtaan. Kuten direktiivissä nimenomaisesti todetaan, pykä-
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län säännöksiä sovelletaan myös silloin kun sama palveluntarjoaja toimii sekä mak-
sajan että maksunsaajan palveluntarjoajana.  

53 §. Maksuvälineestä huolehtiminen. Pykälän 1 momentin säännöstä, joka koskee 
maksuvälineen haltijan velvollisuutta huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä 
tunnistetiedoista, täsmennettäisiin uuden maksupalveludirektiivin 69 artiklan 2 koh-
dan mukaisesti siten, että maksuvälineeseen liittyvien tunnistetietojen sijaan momen-
tissa säädettäisiin henkilökohtaisista turvatunnuksista huolehtimisesta. Henkilökoh-
taiset turvatunnukset määritellään 8 §:n 25 kohdassa. 

 
Lisäksi momenttiin ehdotetaan uutta säännöstä, jonka mukaan maksuvälineen 
myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät saa olla perusteettomia, kohtuuttomia 
tai syrjiviä. Säännöksellä pantaisiin täytäntöön uuden maksupalveludirektiivin 69 ar-
tiklan 1 kohdan a alakohta. Jo nykyisin esimerkiksi kohtuuttomat sopimusehdot ovat 
kiellettyjä varallisuusoikeudellisista oikeustoimista annetun lain (228/1928) 36 §:n, 
kuluttajansuojalain (38/1978) 3 ja 4 luvun säännösten, luottolaitostoiminnasta anne-
tun lain (610/2014) 15 luvun 3 §:n ja maksulaitoslain 33 §:n mukaisesti.   

Direktiivin johdanto-osan 69 kappaleen mukaan henkilökohtaisten turvatunnusten 
suojaamiseen liittyviä, palveluntarjoajien maksupalvelun käyttäjille asettamia ehtoja 
ja muita velvollisuuksia ei saa laatia tavalla, joka estää maksupalvelun käyttäjiä hyö-
dyntämästä muiden maksupalveluntarjoajien tarjoamia palveluja. Tällaisia palveluita 
voivat olla muun muassa maksutoimeksiantopalvelut ja tilitietopalvelut. Turvatunnus-
ten suojaamiseen liittyvät ehdot eivät kyseisen johdanto-osan kappaleen mukaan 
saa myöskään sisältää määräyksiä, jotka vaikeuttaisivat muiden direktiivin nojalla 
toimiluvan saaneiden tai rekisteröityjen maksupalveluntarjoajien maksupalvelujen 
käyttöä. Lisäksi maksuvälineen tarjoamiseen ja käyttöön liittyvät sopimusehdot, joi-
den vaikutuksesta kuluttajan todistustaakka kasvaisi tai liikkeeseenlaskijan todistus-
taakka kevenisi, olisi katsottava mitättömiksi direktiivin johdanto-osan 72 kappaleen 
mukaisesti. 

Pykälän 2 ja 3 momentti vastaisivat muuten voimassa olevan pykälän 1 momentin 
viimeistä virkettä ja 2 momenttia, mutta niihinkin tehtäisiin 69 artiklan 2 kohdan mu-
kaiset muutokset, eli maksuvälineeseen liittyvien tunnistetietojen sijaan niissä sää-
dettäisiin henkilökohtaisista turvatunnuksista.  

55 §. Keinot ilmoittaa maksuvälineen katoamisesta. Pykälän 1 momenttia muutettai-
siin siten, että maksuvälineen haltijalla on oltava mahdollisuus tehdä ilmoitus maksu-
välineen katoamisesta maksutta. Voimassa olevan lain 26 §:n mukaan palveluntar-
joaja ei saa periä maksua oikaisu- ja varotoimista, esimerkiksi katoamisilmoituksesta. 
Ehdotuksen mukaan katoamisilmoitus pitää voida tehdä muutenkin maksutta. Jos 
momentissa tarkoitettu mahdollisuus esimerkiksi tarjotaan puhelinpalvelun muodos-
sa, puhelun tulee siis olla maksuvälineen haltijalle maksuton. Muilta osin momentti 
vastaa voimassa olevaa 55 §:ää.  

Pykälän uudessa 2 momentissa säädettäisiin kadonneen maksuvälineen korvaami-
sesta perittävistä kustannuksista. Säännöksen mukaan palveluntarjoaja saa periä 
maksuvälineen haltijalta ainoastaan maksuvälineen uudella korvaamisesta välittö-
mästi johtuvat kustannukset.  

Muutokset perustuvat uuden maksupalveludirektiivin 70 artiklan 1 kohdan d alakoh-
taan.  
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60 §. Maksu tai alennus maksuvälineen käyttämisestä. Pykälän 1 momenttia täy-
dennettäisiin siten, että sen lisäksi, että palveluntarjoaja ei saa estää maksunsaajaa 
pyytämästä maksajalta maksua maksuvälineen käyttämisestä eikä tarjoamasta 
alennusta maksuvälineen käyttämisen vuoksi, tämä ei saa muillakaan tavoin estää 
maksunsaajaa ohjaamasta maksajaa tietyn maksuvälineen käyttöön. Muutos perus-
tuu uuden maksupalveludirektiivin 62 artiklan 3 kohtaan.  

Pykälän 2 momentissa jo nykyisin oleva säännös siitä, että maksuvälineen käyttämi-
sestä perittävän maksun on oltava asianmukainen eikä se saa ylittää maksunsaajalle 
aiheutuvia tosiasiallisia kustannuksia, vastaa asiallisesti direktiivin 62 artiklan 3 koh-
dan jälkimmäisen virkkeen uutta säännöstä veloitettavan palvelumaksun enimmäis-
määrästä. Tältä osin momentti jäisi ennalleen. Lisäksi momenttia täydennettäisiin 
viittauksella 46 §:n 2 momenttiin, jossa edellä esitetyin tavoin kielletään maksunsaa-
jaa veloittamasta palvelumaksua muun muassa korttimaksujen siirtohintoja koskevan 
asetuksen II luvun soveltamisalaan kuuluvien maksuvälineiden käytöstä. Nykyisten 
maksukäytäntöjen kannalta tämä tarkoittaa kuluttajien tavallisimpia maksukortteja, 
kuten Visa- ja MasterCard-korttijärjestelyjen piiriin kuuluvia maksukortteja. 

62 §. Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä. 
Pykälän 1 momenttia täsmennettäisiin, jotta lain sanamuodosta kävisi nimenomai-
sesti ilmi, että maksuvälinettä koskevan sopimuksen tehnyt maksupalvelun käyttäjä 
vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen käy-
töstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyt-
tö johtuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on menetellyt momentissa 
säädetyllä tavalla. Momenttiin ehdotetut muutokset yhdenmukaistaisivat kirjoitusta-
paa suhteessa direktiivin ja osoittaisivat selkeämmin, että vastuuperusteen ja oi-
keudettoman maksutapahtuman välillä pitää olla riittävä syy-yhteys.  

Esimerkiksi momentin 1 kohdassa tarkoitettu maksuvälineen luovuttaminen sen käyt-
töön oikeudettomalle ei näin ollen tarkoittaisi, että maksupalvelun käyttäjä rajatto-
masti vastaa kaikesta tämän jälkeen tapahtuneesta maksuvälineen oikeudettomasta 
käytöstä. Vaikka maksupalvelun käyttäjän on tällöin katsottava olevan vastuussa sen 
henkilön toimista ja huolellisuudesta, jolle maksuväline on luovutettu, syy-yhteyden 
riittävyys esimerkiksi tilanteessa, jossa kolmas henkilö anastaa maksuvälineen vii-
meksi mainitulta ja käyttää maksuvälinettä oikeudettomasti, on arvioitava tapauskoh-
taisesti.  Toisena esimerkkinä voidaan mainita, että viivyttely momentin 3 kohdassa 
tarkoitetun ilmoituksen tekemisessä ei perusta maksupalvelun käyttäjälle vastuuta 
sellaisesta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, joka olisi joka tapauksessa 
ehtinyt tapahtua, vaikka ilmoitus olisi tehty lain edellyttämässä ajassa. 

Pykälän 2 momentissa säädettyä maksupalvelun käyttäjän vastuun euromääräistä 
enimmäismäärää maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 koh-
dassa tarkoitetuissa tapauksissa alennettaisiin 50 euroon. Muutos perustuu uuden 
maksupalveludirektiivin 74 artiklan 1 kohtaan. Muilta osin momentti vastaisi voimas-
sa olevaa lakia. 

Pykälän 3 momentin uudessa 4 kohdassa säädettäisiin, että maksupalvelun käyttäjä 
ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos palveluntarjoaja ei ole edel-
lyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista. Palveluntarjoajalla kohdassa tarkoitetaan, 
kuten 1 momentista ilmenevällä tavalla pykälässä muutenkin, sitä palveluntarjoajaa, 
jonka kanssa maksupalvelun käyttäjä on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuk-
sen. Säännös perustuu uuden maksupalveludirektiivin 74 artiklan 2 kohdan 1 virk-
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keeseen, jonka mukaan maksaja ei ole vastuussa, jos maksajan palveluntarjoaja ei 
edellytä asiakkaan vahvaa tunnistamista.  

Palveluntarjoajan velvollisuudesta käyttää vahvaa tunnistamista säädetään 
85 b §:ssä. Nyt kysymyksessä olevan säännöksen soveltamisalaan kuuluvat esimer-
kiksi tilanteet, joissa maksajan palveluntarjoaja ei edellytä vahvaa tunnistamista sil-
loin, kun velvollisuudesta vahvaan tunnistamiseen voidaan poiketa lain 85 b §:n 5 
momentissa tarkoitetulla perusteella. Sen sijaan säännös ei koske tilanteita, joissa 
muu taho, jonka velvollisuutena on huolehtia tunnistamisesta – esimerkiksi maksun-
saaja tai tämän palveluntarjoaja, kun maksutapahtuma käynnistetään maksunsaajan 
välityksellä – laiminlyö velvollisuutensa vahvaan tunnistamiseen, ellei maksajan pal-
veluntarjoaja ole hyväksynyt menettelyä. Jos maksajan palveluntarjoaja on 63 §:n 
nojalla vastuussa tällaisesta oikeudettomasta maksutapahtumasta siksi, että maksu-
palvelun käyttäjä ei vastaa siitä 62 §:n muiden säännösten perusteella, maksajan 
palveluntarjoajalla on 74 §:n mukainen takautumisoikeus vahvan tunnistamisen vel-
vollisuutensa laiminlyönyttä maksunsaajaa tai tämän palveluntarjoajaa kohtaan. 
Vahvan tunnistamisen laiminlyönti voi aiheuttaa palveluntarjoajalle myös lain 69 §:n 
mukaisen vahingonkorvausvastuun. 

Muilta osin momentti vastaisi voimassaolevaa lakia. Direktiivin 74 artiklan 1 kohdan 
2(a) alakohdan mukaan maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudet-
tomasta käytöstä, jos maksuvälineen katoaminen, joutuminen oikeudettomasti toisen 
haltuun tai oikeudeton käyttö ei ollut maksajan todettavissa ennen oikeudetonta 
maksutapahtumaa, jollei maksaja ole toiminut petollisesti. Tällaisissa tilanteissa, 
joissa esimerkiksi maksukortin tiedot kopioidaan (ns. skimmaus), eivät pykälän 
1 momentin mukaiset perusteet maksupalvelun käyttäjän vastuulle täyty, koska kyse 
ei ole maksuvälineen luovuttamisesta, maksuvälineen haltijan huolimattomuudesta 
taikka siitä, että oikeudeton käyttö johtuu viivyttelystä sulkuilmoituksen tekemisessä. 
Sen vuoksi säännöksen erillinen täytäntöönpano ei ole tarpeen.  

Tarpeen ei ole myöskään panna erikseen täytäntöön direktiivin 74 artiklan 1 kohdan 
toisen alakohdan b alakohdan säännöstä siitä, että maksupalvelun käyttäjä ei vastaa 
maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä, jos oikeudettomasta käytöstä aiheutunut 
vahinko on johtunut palveluntarjoajan itsensä tai tähän samaistettavan tahon toimin-
nasta, koska maksupalvelun käyttäjän vastuu voi maksupalvelulain mukaan ylipää-
tään perustua vain maksupalvelun käyttäjän tai maksuvälineen muun haltijan omaan 
tekoon tai laiminlyöntiin.  

Pykälän 4 momentti vastaisi voimassa olevaa lakia. 

63 §. Palveluntarjoajan vastuu oikeudettomasta maksutapahtumasta. Pykälän 
1 momenttia muutettaisiin uuden maksupalveludirektiivin 73 artiklan 1 kohdan mu-
kaisesti siten, että palveluntarjoajan on täytettävä momentin mukainen velvollisuu-
tensa viimeistään seuraavana työpäivänä siitä, kun se havaitsi maksutapahtuman tai 
sille ilmoitettiin maksutapahtumasta.  

Palveluntarjoajalla olisi, kuten voimassa olevan lainkin mukaan, palautusvelvollisuus 
vain, jos maksutapahtuma on oikeudeton ja maksupalvelun käyttäjän vastuuta kos-
kevasta 62 §:stä ei muuta johdu. Palveluntarjoaja voi luonnollisesti ennen palautuk-
sen tekemistä pyrkiä selvittämään, onko maksupalvelun käyttäjä vastuussa oikeudet-
tomasta maksutapahtumasta, mutta tällöin palveluntarjoaja kantaa yleensä – 2 mo-
menttiin ehdotettavaa poikkeusta lukuun ottamatta –  riskin siitä, että palautuksen 
tekemisen katsotaan viivästyneen selvittelytyöhön käytettynä aikana, jos palveluntar-
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joaja ei loppujen lopuksi kykene osoittamaan, että sillä ei ole palautusvelvollisuutta. 
Viivästymisestä voi seurata muun muassa velvollisuus maksaa palautettavalle mää-
rälle viivästyskorkoa korkolain (633/1982) mukaisesti.   

Toisaalta momentin mukainen palauttaminen ei automaattisesti tarkoita, että vastuun 
jakautuminen palveluntarjoajan ja maksupalvelun käyttäjän välillä olisi ratkaistu mak-
supalvelun käyttäjän hyväksi palveluntarjoajaa sitovasti. Tältä osin palveluntarjoajan 
menettelyn sitovuutta on arvioitava yleisten sääntöjen mukaisesti. Epäselvyyksien 
välttämiseksi palveluntarjoaja voi esimerkiksi välittömän palautuksen tehdessään 
ilmaista selkeän varauman, jolla osoitetaan, että selvitystyötä jatketaan ja että pa-
lauttaminen ei vielä sisällä palveluntarjoajan sitovaa lopullista kannanottoa osapuol-
ten vastuunjakoon.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin poikkeuksesta palveluntarjoajalle 1 momentissa 
asetettuun määräaikaan palauttaa maksutapahtuman rahamäärä asiakkaalleen tai 
palauttaa maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta. Säännöksen 
mukaan 1 momentissa säädettyä ei sovelleta tapauksissa, joissa palveluntarjoajalla 
on perusteltu syy epäillä esimerkiksi maksupalvelun käyttäjän tahallista väärää ilmoi-
tusta tai muuta vastaavaa petollista menettelyä ja se ilmoittaa epäilystään sekä sen 
syistä kirjallisesti Finanssivalvonnalle. Ilmoituksen tekemisessä olisi noudatettava 
samaa määräaikaa kuin 1 momentissa säädetyissä tilanteissa. Näiden poikkeuksel-
listen edellytysten vallitessa palveluntarjoajan ei siis katsota viivästyneen palautuk-
sen suorittamisessa, vaikka epäily sittemmin osoittautuisi perusteettomaksi. Viimeksi 
mainitussa tapauksessa palautus on kuitenkin suoritettava välittömästi epäilyn pe-
rusteettomaksi osoittautumisen jälkeen. Säännöksellä pannaan osittain täytäntöön 
uuden maksupalveludirektiivin 73 artiklan 1 kohta.  

Finanssivalvonnalle tehtävällä ilmoituksella on merkitystä lähinnä maksupalveluntar-
joajien menettelyn asianmukaisuuden yleisen valvonnan näkökulmasta, eikä se kor-
vaa esimerkiksi poliisille tehtävää rikosilmoitusta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin maksutilin hyvityksen arvopäivästä. Momentin 
mukaan maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, jona oi-
keudettoman maksutapahtuman rahamäärä veloitettiin. Säännös perustuu uuden 
maksupalveludirektiivin 73 artiklan 1 kohtaan.  

Pykälän 4 momentin mukaan asianomaista maksutiliä pitävällä palveluntarjoajalla on 
pykälän mukainen palautusvelvollisuus myös silloin, kun maksutapahtuma on käyn-
nistetty maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä. Säännös perustuu uuden 
maksupalveludirektiivin 73 artiklan 2 kohdan ensimmäiseen alakohtaan. Selvyyden 
vuoksi momentissa säädettäisiin myös, että maksutiliä pitävän palveluntarjoajan ta-
kautumisoikeudesta maksutoimeksiantopalvelun tarjoajaa kohtaan säädetään 
74 §:ssä. Tämä täyttää direktiivin 73 artiklan 2 kohdan 2 alakohdan vaatimuksen 
siitä, että maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan, joka on vastuussa oikeudettomasta 
maksutapahtumasta, on korvattava tiliä pitävälle palveluntarjoajalle palautuksesta 
aiheutuneet menetykset ja suoritetut määrät. 

64 §. Vastuu maksajan käynnistämästä toteuttamatta jääneestä taikka virheellisesti 
tai myöhässä toteutetusta maksutapahtumasta. Pykälän otsikkoa täydennettäisiin 
siten, että se koskee myös myöhässä toteutettua maksutapahtumaa. 

Pykälän 1 momenttia täydennettäisiin direktiivin 89 artiklan 1 kohdan 3 alakohdan 
mukaisesti siten, että maksajan maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeis-
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tään se päivä, jona maksutapahtuman rahamäärä veloitettiin. Muilta osin momentti 
vastaisi voimassa olevaa lakia. 

Pykälän 2 momentin mukaan maksajan maksutiliä pitävällä palveluntarjoajalla on 
pykälän mukainen palautusvelvollisuus myös silloin, kun maksutapahtuma on käyn-
nistetty maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä. Momentilla pantaisiin täy-
täntöön direktiivin 90 artiklan 1 kohdan 1 alakohta. Lisäksi momentissa viitattaisiin 
selvyyden vuoksi 74 §:n takautumisoikeutta koskevaan säännökseen, joka täyttää 
direktiivin 90 artiklan 2 kohdan vaatimuksen siitä, että maksutoimeksiantopalvelun 
tarjoajan ollessa virheestä vastuussa sen on korvattava tiliä pitävälle palveluntarjo-
ajalle palautuksesta aiheutuneet menetykset tai suoritetut määrät. Sääntely, jonka 
mukaan maksutiliä pitävä palveluntarjoaja on ensisijaisesti vastuussa maksajaa koh-
taan, vastaa 63 §:n 4 momenttiin oikeudettomien maksutapahtumien osalta ehdotet-
tua sääntelyä.   

Pykälän 3 momentti vastaisi muilta osin voimassa olevan pykälän 2 momenttia, mut-
ta siihen lisättäisiin direktiivin 89 artiklan 1 kohdan 5 alakohdan mukainen säännös 
arvopäivästä. Säännöksen mukaan maksunsaajan maksutilin hyvityksen arvopäivän 
on oltava viimeistään se päivä, joka arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi 
toteutettu oikein. 

Pykälään lisättäisiin uusi 4 momentti, jossa säädettäisiin myöhässä toteutetun mak-
sutapahtuman asianmukaisen arvopäivän varmistamisesta. Momentin mukaan mak-
sunsaajan palveluntarjoajan olisi, jos maksajan palveluntarjoaja sitä maksajan puo-
lesta pyytää, varmistettava, että maksunsaajan maksutilin hyvityksen arvopäivä on 
viimeistään se päivä, joka arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu 
oikein.  Säännöksellä pantaisiin täytäntöön direktiivin 89 artiklan 1 kohdan 6 alakoh-
ta. 

65 §. Vastuu maksunsaajan käynnistämästä tai hänen välityksellään käynnistetystä 
toteuttamatta jääneestä taikka virheellisesti tai myöhässä toteutetusta maksutapah-
tumasta. Myös tämän pykälän otsikkoa täydennettäisiin siten, että se koskee myös 
myöhässä toteutettua maksutapahtumaa. 

Pykälän 1 momenttiin lisättäisiin direktiivin 89 artiklan 2 kohdan 4 alakohdan mukai-
nen säännös siitä, että maksajan maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeis-
tään se päivä, jona maksutapahtuman rahamäärä veloitettiin. Muilta osin momentti 
säilyisi ennallaan. 

Pykälän 2 momentin 1 kohta vastaisi voimassa olevan pykälän 2 momenttia. Mo-
mentin 2 kohdassa säädettäisiin, että palautusvelvollisuutta ei ole, jos maksajan pal-
veluntarjoaja voi osoittaa maksunsaajan palveluntarjoajan vastaanottaneen maksu-
tapahtuman rahamäärän, vaikka maksajan palveluntarjoajan suoritus olisi viivästy-
nyt. Kohdalla pantaisiin osittain täytäntöön 89 artiklan 2 kohdan 5 alakohta. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että jos maksutapahtuma toteutetaan myöhäs-
sä, maksunsaajan palveluntarjoajan maksunsaajan maksutilille suorittaman maksun 
arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, joka arvopäivä olisi ollut, jos maksutapah-
tuma olisi toteutettu oikein. Säännös soveltuisi riippumatta siitä, minkä maksutapah-
tumaan osallistuvan maksupalveluntarjoajan viivästyksestä maksutapahtuman myö-
hässä toteuttaminen johtuu. Syynä voi olla maksunsaajan palveluntarjoajan viivästys 
maksutoimeksiannon toimittamisessa, maksajan palveluntarjoajan suorituksen vii-
västyminen tai maksunsaajan palveluntarjoajan toimien viivästyminen sen jälkeen, 
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kun tämä on vastaanottanut maksutapahtuman rahamäärän.  Sen sijaan maksuta-
pahtuman myöhässä toteuttamisesta ei olisi kysymys, jos viivästys johtuu maksun-
saajan omasta maksutapahtuman käynnistämiseen liittyvästä virheestä tai laimin-
lyönnistä. Momentilla pantaisiin osittain täytäntöön 89 artiklan 2 kohdan 2, 3 ja 5 ala-
kohta.  

67 §. Velvollisuus palauttaa kulut ja korvata korko. Pykälää täydennettäisiin direktii-
vin 89 artiklan 3 kohdan mukaisesti siten, että palveluntarjoajalla olisi velvollisuus 
palauttaa kulut ja korvata maksupalvelun käyttäjän suorittama korko myös silloin, 
kun maksutapahtuma on toteutettu myöhässä. Samalla pykälästä poistettaisiin lain 
7 luvun muun vastuusääntelyn kanssa päällekkäinen säännös maksupalvelun käyt-
täjältä saamatta jääneen koron korvaamisesta. 

68 §. Virheellinen yksilöivä tunniste. Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa olevaa 
lakia. 

Pykälän 2 momenttia täydennettäisiin direktiivin 88 artiklan 3 kohdan 1 alakohdan 
mukaisesti siten, että maksunsaajan palveluntarjoajan on annettava maksajan palve-
luntarjoajalle kaikki varojen takaisin saamisen kannalta merkitykselliset tiedot ja 
muutenkin toimittava yhteistyössä tämän kanssa varojen takaisin saamiseksi. 

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin, että jos varojen takaisin saaminen ei ole mah-
dollista, maksajan palveluntarjoajan on maksajan kirjallisesta pyynnöstä toimitettava 
tälle kaikki saatavillaan olevat maksajalle merkitykselliset tiedot. Maksajalle merki-
tyksellisiä ovat tiedot, joita tämä tarvitsee oikeudellisen vaateen esittämiseksi mak-
sunsaajaa kohtaan varojen takaisin saamiseksi. Momentilla pantaisiin täytäntöön 
direktiivin 88 artiklan 3 kohdan 2 alakohta.  

Pykälän 4 momentti vastaisi voimassa olevan pykälän 2 momentin toista ja kolmatta 
virkettä. 

70 §. Ilmoitus oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä taikka virheellisesti tai myö-
hässä toteutetusta maksutapahtumasta. Pykälää otsikkoineen muutettaisiin siten, 
että se koskisi nimenomaisesti myös myöhässä toteutettuja maksutapahtumia. Tä-
män on katsottu vastaavan uuden maksupalveludirektiivin 71 artiklan tarkoitusta, 
vaikka myöhässä toteutettuja maksutapahtumia ei erikseen mainita artiklassa. Muilta 
osin pykälä vastaisi voimassa olevaa lakia. 

72 §. Todistustaakka. Pykälän 1 momentti vastaisi voimassa olevaa lakia.  

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos maksutapahtuma on käynnistetty mak-
sutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä, tällä on oman suorituksensa osalta 
todistustaakka 1 momentissa tarkoitetuista seikoista ja siitä, että maksajan maksuti-
liä pitävä palveluntarjoaja on vastaanottanut maksutoimeksiannon. Momentilla pan-
taisiin täytäntöön direktiivin 72 artiklan 1 kohdan 2 alakohta ja 90 artiklan 1 kohdan 2 
alakohta. Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja ei luonnollisestikaan voi vapautua 63 §:n 
4 momentin tai 64 §:n 4 momentin mukaisesta vastuustaan vetoamalla siihen, että 
todistustaakka vastuuseen vaikuttavista seikoista on maksutoimeksiantopalvelun 
tarjoajalla, vaan momentin todistustaakkasäännöksillä olisi merkitystä lähinnä palve-
luntarjoajien keskinäisiä vastuusuhteita selvitettäessä. 

Pykälän 3 momentti vastaisi voimassa olevan pykälän 2 momenttia. Momentti koskisi 
direktiivin 72 artiklan 2 kohdan mukaisesti sekä maksutiliä pitävää palveluntarjoajaa 
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että maksutoimeksiantopalvelun tarjoajaa. Yleisistä todistustaakan jakoa koskevista 
periaatteista seuraa, että mikäli maksutiliä pitävä palveluntarjoaja tai maksutoimek-
siantopalvelun tarjoaja väittää maksupalvelun käyttäjän toimineen petollisesti tai tör-
keän huolimattomasti, tämän on esitettävä kyseistä toimintaa tai huolimattomuutta 
tukevaa näyttöä. Näin ollen direktiivin 72 artiklan 2 kohdan näytön esittämistä koske-
va säännös ei edellyttäisi täytäntöönpanoa. 

74 §. Palveluntarjoajan takautumisoikeus. Pykälän 1 momenttia täydennettäisiin si-
ten, että se koskisi myös 63 §:ssä tarkoitettuja oikeudettomia maksutapahtumia. 
Muutos perustuu direktiivin 92 artiklan 1 kohtaan. Kuten viimeksi mainitusta nimen-
omaisesti ilmenee, takautumisvastuu voi perustua muun muassa palveluntarjoajan 
laiminlyöntiin huolehtia asiakkaan vahvasta tunnistamisesta. Tästä ei ole pidetty tar-
peellisena ottaa momenttiin nimenomaista mainintaa, varsinkin kun kyseisiin tilantei-
siin käytännössä yleensä sovellettaneen ehdotettavaa 2 momenttia. 

Muilta osin momentti säilyisi ennallaan. Momentin mukainen vastuu virheestä tarkoit-
taa kaikkia 64, 65 ja 67 §:n mukaisia virhetilanteita, eli toteutumatta jääneitä, virheel-
lisesti toteutettuja ja myöhässä toteutettuja maksutapahtumia. 

Pykälän 2 momentissa säädettäisiin, että jos maksunsaaja tai tämän palveluntarjoaja 
laiminlyö velvollisuutensa huolehtia maksajan vahvasta tunnistamisesta, sen on kor-
vattava maksajan palveluntarjoajalle oikeudettomasta maksutapahtumasta aiheutu-
nut vahinko. Maksunsaajan palveluntarjoajan velvollisuus vahvaan tunnistamiseen 
voi perustua lain 85 b §:ään mutta – esimerkiksi viimeksi mainitun pykälän 5 momen-
tissa tarkoitetuissa tapauksissa – myös sopimusvelvoitteeseen, jolloin käsillä oleva 
momentin korvaussäännös voidaan nähdä ilmauksena yleisistä sopimusoikeudelli-
sista periaatteista. Maksunsaajan velvollisuus huolehtia vahvasta tunnistamisesta voi 
vastaavasti perustua tätä velvoittaviin sopimusmääräyksiin. Sen sijaan lain 85 b §:n 
mukainen velvollisuus käyttää vahvaa tunnistamista koskee vain maksupalveluntar-
joajia. Momentin säännöksellä pantaisiin osittain täytäntöön direktiivin 74 artiklan 2 
kohta.  

Pykälän 3 momentti vastaisi muilta osin voimassa olevan pykälän 2 momenttia, mut-
ta siihen lisättäisiin viittaus uuteen 2 momenttiin.  

77 §. Vastuusta sopiminen käytettäessä pienmaksuvälinettä. Pykälän 2 momentissa 
viitattaisiin 62 §:n 3 momentin 1–3 kohtaan eikä ainoastaan 3 kohtaan, kuten voi-
massa olevassa laissa. Tämä merkitsee, että kun kyse on anonyymisti käytettävästä 
tai muuten ominaisuuksiltaan sellaisesta pienmaksuvälineestä, jota momentissa tar-
koitetaan, palveluntarjoajan vastuu voidaan sulkea sopimuksella pois myös siltä osin 
kuin palveluntarjoaja muuten olisi vastuussa siksi, että maksuvälinettä käytetään 
katoamisilmoituksen jälkeen tai palveluntarjoaja ei ole huolehtinut maksupalvelun 
käyttäjän mahdollisuudesta katoamisilmoituksen tekemiseen. Muutos perustuu uu-
den maksupalveludirektiivin 63 artiklan 1 kohdan b alakohtaan, jossa viitataan muun 
ohessa 74 artiklan 3 kohdan vastuusäännöksiin. 

79 §. Maksupalautuksen edellytykset. Pykälää, jossa säädetään maksunsaajan 
käynnistämiin tai maksunsaajan välityksellä käynnistettyihin maksutapahtumiin liitty-
vien maksupalautusten edellytyksistä, muutettaisiin siltä osin kuin uuden maksupal-
veludirektiivin 76 artiklan asiaa koskevat säännökset poikkeavat vanhasta direktiivis-
tä. 
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Pykälän 1 momentti vastaa nykyistä 1 momenttia. Artiklan 1 kohdan toisen alakoh-
dan mukaan maksajan on palveluntarjoajan pyynnöstä esitettävä näyttö siitä, että 
momentin mukaiset ehdot ovat täyttyneet. Säännöksen erillinen täytäntöönpano ei 
ole tarpeen, koska maksajalla on katsottava olevan näyttövelvollisuus tällaisessa 
tapauksessa jo yleisten Suomessa noudatettavien todistustaakkanormien perusteel-
la. Myöskään artiklan 2 kohdan erillinen täytäntöönpano ei ole tarpeen, koska selvää 
on, ettei maksaja voi vedota 2 kohdassa tarkoitetun edellytyksen tueksi valuutan 
muuntoon, jos valuutan muunnossa on käytetty viitekurssia, josta osapuolet ovat 
sopineet 12 §:n 9 kohdan tai 22 §:n 1 momentin mukaisesti. 

Pykälän 2 momenttiin otettaisiin uusi säännös, jonka mukaan maksajan maksutilin 
hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, jona kyseinen määrä veloitet-
tiin.  

Pykälän 3 momentissa säädettäisiin SEPA-asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja suo-
raveloituksia koskevasta poikkeuksesta. Niissä maksajalla olisi oikeus maksunpalau-
tukseen silloinkin, kun 1 momentin mukaiset palauttamisen edellytykset eivät täyty.  

Pykälän 4 momentti vastaa muilta osin nykyistä 2 momenttia, mutta momenttiin eh-
dotetaan tehtäväksi selventävä lisäys, jonka mukaan momenttia voidaan soveltaa 
1 ja 3 momentin estämättä. Säännöksessä mainituilla suoraveloituksilla tarkoitetaan 
siis nykyiseen tapaan sekä SEPA-asetuksen 1 artiklassa tarkoitettuja että muita suo-
raveloituksia. 

8 a luku. Tilitietopalvelut. Lakiin ehdotetaan lisättäväksi uusi tilitietopalveluja koske-
va luku, jonka säännöksillä (82 a, 82 b ja 82 c §) pannaan pääosin täytäntöön uuden 
maksupalveludirektiivin 67 artikla ja osittain 97 artiklan 5 kohta. Tilitietopalvelu määri-
tellään ehdotuksen 8 §:n 10 kohdassa.  

Direktiivin 67 artiklan 4 kohdasta ilmenevin tavoin luvun mukaiset oikeudet ja velvol-
lisuudet perustuisivat suoraan lakiin eivätkä riippuisi siitä, onko tilitietopalvelun tarjo-
ajan ja tiliä pitävien maksupalveluntarjoajien välillä sopimussuhdetta. Vastaavasti 
kuin 38 a §:n perusteluissa on todettu, tiliä pitävän palveluntarjoajan velvollisuus sal-
lia tilitietoihin pääsy tilitietopalvelun tarjoajan välityksellä koskee kuitenkin vain sellai-
sia tilitietopalvelun tarjoajia, joilla on direktiivin mukainen oikeus kyseisen palvelun 
tarjoamiseen.  

82 a §. Oikeus käyttää tilitietopalveluja. Pykälässä 1 momentissa ehdotetaan säädet-
täväksi maksupalvelun käyttäjän oikeudesta käyttää tilitietopalveluja, ja sillä pannaan 
täytäntöön direktiivin 67 artiklan 1 kohta. Maksupalvelun käyttäjällä on oikeus käyttää 
tilitietopalveluja eli oikeus saada tietoja tileistään myös tilitietopalvelun kautta, jos 
maksutiliä voidaan käyttää tietoverkon välityksellä. Tilitietopalvelujen tarjoamisen on 
tarkoitus palvella maksupalvelun käyttäjää (johdanto-osan kappale 28), ja näin ollen 
oikeus käyttää tilitietopalveluja koskee nimenomaisesti maksupalvelun käyttäjää eikä 
muita tahoja. Jos palvelussa on kyse muusta kuin direktiivissä tarkoitetusta kootun 
tiedon antamisesta maksupalvelun käyttäjälle, esimerkiksi tietojen hankkimisesta 
maksupalvelun käyttäjän luottokelpoisuuden arvioimiseksi, eivät pykälän säännökset 
tule sovellettaviksi. 

Edelleen momentissa säädettäisiin direktiivin 97 artiklan 5 kohdan mukaisesti tiliä 
pitävän palveluntarjoajan velvollisuudesta sallia tilitietopalvelun tarjoajan hyödyntää 
vahvan tunnistamisen menettelyjä, jotka tiliä pitävä palveluntarjoaja tarjoaa maksu-
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palvelun käyttäjälle laissa edellytetyllä tavalla. Tämä vastaa 38 a §:n 1 momenttiin 
maksutoimeksiantopalvelujen osalta ehdotettavaa säännöstä.  

Pykälän 2 momenttiin ehdotetaan säännöstä, jonka mukaan maksutiliä pitävän mak-
supalveluntarjoajan on käsiteltävä tilitietopalvelun tarjoajan palvelujen kautta välitetyt 
tietopyynnöt tasapuolisesti suhteessa muihin tietopyyntöihin. Säännöksellä, joka on 
osittain vastaava kuin maksutoimeksiantopalveluja koskeva 38 a §:n 4 momentin 2 
kohta, on tarkoitus ennen kaikkea varmistaa tilitietopalvelun tarjoajan välityksellä ja 
suoraan tehtyjen tietopyyntöjen tasapuolinen kohtelu. Momentilla pannaan täytän-
töön 67 artiklan 3 kohdan b alakohdan mukainen velvollisuus käsitellä tilitietopalve-
lun tarjoajan palvelujen kautta välitetyt tietopyynnöt syrjimättömästi, paitsi jos objek-
tiivisista syistä on toimittava toisin. 

82 b §. Tilitietopalvelun tarjoajan velvollisuudet. Pykälässä säädetään tilitietopalvelun 
tarjoajan velvollisuuksista. Pykälällä pannaan osittain täytäntöön direktiivin 67 artik-
lan 2 kohta.  

Pykälän 1 momentin mukaan tilitietopalvelun tarjoaja saa tarjota vain palveluja, joihin 
maksupalvelun käyttäjä on nimenomaisesti suostunut. Jotta suostumusta voidaan 
pitää nimenomaisena, tulee tarjottavien palvelujen ilmetä selkeästi ja ymmärrettäväs-
ti ennakkotiedoista tai sopimusehdoista. Nimenomaista suostumusta ei esimerkiksi 
merkitsisi se, että tilitietopalvelun tarjoaja on käyttänyt oletusvalintaa, joka maksu-
palvelun käyttäjän olisi hylättävä välttääkseen jonkin tietyn palvelun tarjoamisen. 
Momentti vastaa 67 artiklan 2 kohdan a alakohtaa. 

Pykälän 2 momentissa säädetään, ettei tilitietopalvelun tarjoajalla ole oikeutta kuin 
nimettyjen maksutilien ja niihin liittyvien maksutapahtumien tietoihin. Vaikka siis 
maksutilin tietojen noutamisen yhteydessä saatavilla olisi esimerkiksi tietoja muista 
tileistä tai maksutapahtumista, tilitietopalvelun tarjoajalla ei ole oikeutta näihin tietoi-
hin. Erikseen säädettäisiin, ettei tilitietopalvelun tarjoaja saa myöskään käyttää, 
hankkia tai säilyttää mitään tietoja muussa tarkoituksessa kuin tilitietopalvelun suorit-
tamiseksi maksupalvelun käyttäjän nimenomaisen pyynnön mukaisesti. Tämä mer-
kitsee sitä, ettei tilitietopalvelun tarjoaja saisi esimerkiksi tilitietoja maksupalvelun 
käyttäjän puolesta käyttäessään hankkia tietoja muussa tarkoituksessa kuin maksu-
palvelun käyttäjän nimenomaisesti pyytämän tilitietopalvelun suorittamiseksi, eikä 
pyytää maksupalvelun käyttäjältä muita kuin tilitietopalvelua varten tarvittavia tietoja. 
Lisäksi momentissa säädetään nimenomaisesta kiellosta pyytää maksutileihin liitty-
viä arkaluonteisia maksutietoja. Arkaluonteisten maksutietojen määritelmä sisältyy 
8 §:n 26 kohtaan. Momentti vastaa 67 artiklan 2 kohdan d–f alakohtaa.  

Pykälän 3 momentissa säädetään eräistä tilitietopalvelun tarjoajan tunnistautumi-
seen ja maksupalvelun käyttäjän henkilökohtaisista turvatunnuksista huolehtimiseen 
liittyvistä velvollisuuksista. Momentin 1 kohdan mukaan tilitietopalvelun tarjoajan on 
tunnistauduttava kunkin viestintätapahtuman yhteydessä kullekin maksupalvelun 
käyttäjän tilejä pitävälle maksupalveluntarjoajalle. Selvää on, että näitä voi olla yksi 
tai useampi. Kohdalla pannaan täytäntöön direktiivin 67 artiklan 2 kohdan c alakohta 
lukuun ottamatta yhteydenpidon tapaa, josta säädettäisiin 85 c §:ssä.  

Momentin 2 kohdan mukaan tilitietopalvelun tarjoajan on huolehdittava siitä, että 
maksupalvelun käyttäjän henkilökohtaiset turvatunnukset eivät ole muiden kuin käyt-
täjän ja tunnusten myöntäjän saatavilla. Kohdalla pannaan täytäntöön direktiivin 67 
artiklan 2 kohdan b alakohta. Mainittu huolenpitovelvollisuus sisältää direktiivissä 
erikseen mainitun velvollisuuden huolehtia henkilökohtaisten turvatunnusten välittä-
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miseen käytettyjen kanavien turvallisuudesta. Direktiivissä myös mainittu vaatimus 
kanavien toimivuudesta seuraa jo palveluntarjoajan sopimusvelvoitteista. Henkilö-
kohtaisten turvatunnusten määritelmä sisältyy 8 §:n 25 kohtaan. 

82 c §. Maksutilille pääsyn epääminen. Pykälään ehdotetaan 38 a §:n 5 momenttia 
vastaavia säännöksiä maksutiliä pitävän palveluntarjoajan mahdollisuudesta evätä 
tilitietopalvelun tarjoajan pääsy maksutilille. Pykälällä pannaan täytäntöön direktiivin 
68 artiklan 5 kohta tilitietopalvelujen osalta.  

85 b §. Tunnistaminen. Lain 10 lukuun (erinäiset säännökset ja voimaantulo) lisättä-
vässä uudessa pykälässä säädettäisiin maksupalveluntarjoajan velvollisuudesta 
käyttää vahvaa tunnistamista direktiivin 97 ja 98 artiklan mukaisesti. Vahva tunnis-
taminen määritellään lain 8 §:n 24 kohdassa. 

Pykälän 1 momentin mukaan palveluntarjoajan on käytettävä vahvaa tunnistamista 
tapauksissa, jotka määritellään direktiivin 97 artiklan 1 kohdassa. Kyseessä ovat 
pääsäännöt, joita koskevat poikkeukset määritellään 5 momentista ilmenevällä taval-
la direktiivin nojalla annetussa alemmanasteisessa sääntelyssä.  

Momentin 1 kohdan mukaan palveluntarjoajan on käytettävä vahvaa tunnistamista 
aina, kun maksaja käyttää maksutiliään tietoverkon välityksellä. Maksutiliä pitävällä 
palveluntarjoajalla on säännöksen mukaisesti velvollisuus maksupalvelun käyttäjän 
tunnistamiseen vahvaa tunnistamista käyttäen silloinkin, kun kyse ei ole maksuta-
pahtuman käynnistämisestä vaan muusta tietoverkon välityksellä tapahtuvasta mak-
sutilin käyttämisestä, joka 1 §:n mukaan kuuluu lain soveltamisalaan.  

Palveluntarjoajan velvollisuudesta käyttää vahvaa tunnistamista silloin, kun maksaja 
käynnistää sähköisen maksutapahtuman, säädettäisiin momentin 2 kohdassa. Vel-
vollisuus käyttää vahvaa tunnistamista koskee muitakin kuin maksajan tietoverkon 
välityksellä käynnistämiä sähköisiä maksutapahtumia. Tällaisia ovat esimerkiksi kort-
tipohjaiset sähköiset maksutapahtumat, jotka maksaja käynnistää maksunsaajan 
välityksellä. Toisaalta maksajan etäviestimellä käynnistämiä sähköisiä maksutapah-
tumia, kuten verkkopankissa tehtyjä tilisiirtoja, koskevat erityiset vaatimukset, joista 
säädetään jäljempänä 2 momentissa.  

Sähköisellä maksutapahtumalla ei tarkoiteta paperilla käynnistettäviä maksutapah-
tumia, kuten allekirjoitetulla pankkisiirtolomakkeella käynnistettäviä tilisiirtoja tai sel-
laisia korttitapahtumia, joissa kortin tiedot jäljennetään paperiselle tositteelle ja kor-
tinhaltija allekirjoittaa tositteen. Tällaisissa tilanteissa maksupalvelun käyttäjän henki-
löllisyys todennetaan käytännössä muuten kuin sähköisesti.    

Kohta ei koske maksunsaajan käynnistämiä maksutapahtumia, kuten suoraveloituk-
sia. Palveluntarjoajalla voi kuitenkin olla velvollisuus käyttää vahvaa tunnistamista 
maksajan antaessa suostumuksensa tällaiselle maksutapahtumalle, jos suostumus 
annetaan palveluntarjoajan välityksellä tavalla, josta säädetään momentin 3 kohdas-
sa. Sen mukaan palveluntarjoajan on käytettävä asiakkaan vahvaa tunnistamista 
aina, kun maksaja toteuttaa etäviestimellä toimen, johon voi liittyä väärinkäytöksen 
riski. Etäviestimellä tarkoitetaan 8 §:n 17 kohdan mukaan puhelinta, postia, televisio-
ta, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen 
ilman että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä. Toimen toteuttamisen etäviestimellä on 
katsottu vastaavan direktiivin 97 artiklan 1 kohdan c alakohdan ilmaisua, jonka mu-
kaan alakohta koskee toimen toteuttamisesta etäkanavan kautta. 
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Pykälän 2 momentissa asetettaisiin vahvalle tunnistamiselle direktiivin 97 artiklan 2 
kohdan mukaisesti erityisiä vaatimuksia silloin, kun maksaja käynnistää sähköisen 
maksutapahtuman etäviestimen välityksellä. Kyseisissä tapauksissa on käytettävä 
vahvaa tunnistamista, johon yhdistetään maksutapahtuman määrä ja maksunsaaja 
direktiivin 97 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. Direktiivin mainitun säännök-
sen sanamuodon mukaan sähköisten etämaksutapahtumien osalta on käytettävä 
vahvaa tunnistamista, joilla maksutapahtuma kytketään dynaamisesti määriteltyyn 
määrään ja tiettyyn maksunsaajaan. Tällä erityisellä vaatimuksella pyritään varmis-
tamaan, että maksutapahtuma toteutuu maksun määrän ja maksunsaajan osalta 
muuttumattomana.  Vaatimuksen tarkempi sisältö määräytyy komission teknisten 
sääntelystandardien perusteella siten kuin pykälän 4 momentissa säädetään. 

Pykälän 3 momenttiin ehdotetaan säännöstä palveluntarjoajan velvollisuudesta riittä-
vin turvatoimenpitein huolehtia vahvassa tunnistamisessa käytettävien henkilökoh-
taisten turvatunnusten luottamuksellisuuden ja eheyden suojaamisesta. Henkilökoh-
taiset turvatunnukset määritellään 8 §:n 25 kohdassa. Momentilla pannaan täytän-
töön direktiivin 97 artiklan 3 kohta.  

Direktiivin 97 artiklan 4 kohdassa säädetään nimenomaisesti, että artiklan 2 ja 3 koh-
taa sovelletaan myös käynnistettäessä maksutapahtuma maksutoimeksianto-
palvelun välityksellä sekä 1 ja 3 kohtaa pyydettäessä tilitietoja tilitietopalvelun väli-
tyksellä. Vastaavia nimenomaisia säännöksiä ei ehdoteta lakiin, koska pykälän 1–3 
momentin asianomaisten säännösten soveltuminen kyseisissä tilanteissa on itses-
tään selvää. Direktiivin 97 artiklan 5 kohta, joka koskee maksutoimeksiantopalvelun 
tarjoajan ja tilitietopalvelun tarjoajan oikeutta käyttää palveluntarjoajan maksupalve-
lun käyttäjälle tarjoamia tunnistamismenettelyjä, pantaisiin täytäntöön 38 a ja 
82 a §:ssä. 

Pykälän 4 momentissa säädettäisiin, että 1 ja 2 momentissa tarkoitetun vahvan tun-
nistamisen ja 3 momentissa tarkoitettujen turvatoimenpiteiden on täytettävä maksu-
palveludirektiivin 98 artiklassa tarkoitetuissa komission teknisissä sääntelystandar-
deissa asetettu tarkemmat vaatimukset. Direktiivin 98 artiklan 1 kohdan a ja c ala-
kohdan mukaan Euroopan pankkiviranomainen laatii kyseisiä standardeja koskevat 
luonnokset, jotka toimitetaan komission hyväksyttäväksi artiklan 4 kohdan mukaises-
ti. Artiklan 2 kohdan mukaan kyseiset standardit laaditaan seuraavia tarkoituksia 
varten: varmistetaan maksupalvelun käyttäjälle ja palveluntarjoajalle asianmukainen 
turvallisuustaso hyväksymällä tehokkaita ja riskiperusteisia vaatimuksia (a alakohta), 
varmistetaan maksupalvelun käyttäjien varojen ja henkilötietojen turvallisuus (b ala-
kohta), turvataan ja pidetään yllä kaikkien maksupalveluntarjoajien välistä tervettä 
kilpailua (c alakohta), varmistetaan teknologianeutraalius ja liiketoimintamallia kos-
keva neutraalius (d alakohta) sekä mahdollistetaan sellaisten käyttäjäystävällisten ja 
innovatiivisten maksutapojen kehittäminen, jotka ovat helposti saatavilla (e alakohta). 
Jotta standardit uudistuisivat teknologian ja liiketoimintamallien kehittyessä, artiklan 
5 kohdan mukaan Euroopan pankkiviranomainen tarkastelee niitä uudelleen sään-
nöllisesti ja päivittää niitä tarvittaessa. 

Direktiivin 98 artiklan 1 kohdan b alakohdan mukaan komission teknisissä sääntely-
standardeissa täsmennetään myös direktiivin 97 artiklan 1–3 kohdan soveltamista 
koskevat poikkeukset eli poikkeukset velvollisuudesta vahvaan tunnistamiseen sekä 
henkilökohtaisten turvatunnusten luottamuksellisuuden ja eheyden suojaamiseen. 
Tästä ehdotetaan säädettäväksi pykälän 5 momentissa, jonka mukaan pykälän 1–3 
momentin mukaisista velvollisuuksista voidaan poiketa, jos komission teknisissä 
sääntelystandardeissa niin säädetään. Direktiivin 98 artiklan 3 kohdan mukaan poik-
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keusten on perustuttava tarjottuun palveluun liittyvän riskin tasoon (a alakohta), 
maksutapahtumien määrään, toistuvuuteen tai molempiin (b alakohta) sekä maksu-
tapahtuman toteuttamiseen käytettyyn maksukanavaan (c alakohta). Tarkoituksena 
on, etteivät kohtuuttoman raskaat tunnistamisvaatimukset estäisi esimerkiksi lähi-
maksamisen kehittymistä. Myös tässä tarkoitettuja poikkeuksia koskee se, mitä edel-
lä on lausuttu standardien yleisestä valmistelusta ja tarkoituksesta, hyväksymisestä 
sekä uudelleentarkastelusta. 

Momentissa tarkoitettu poikkeus pykälän mukaisesta velvollisuudesta vahvaan tun-
nistamiseen ei estä palveluntarjoajaa käyttämästä vahvaa tunnistamista myös poik-
keuksen piiriin kuuluvissa tilanteissa. Lain 62–63 §:n ja 74 §:n mukaan sillä, onko 
vahvaa tunnistamista edellytetty ja käytetty, on tällöinkin merkitystä arvioitaessa pal-
veluntarjoajan vastuuta oikeudettomasta maksutapahtumasta.  

85 c §. Viestintästandardit. Pykälässä säädettäisiin maksupalveluntarjoajan velvolli-
suudesta noudattaa tunnistamista, todentamista, ilmoittamista, tietojen antamista ja 
turvatoimenpiteiden toteuttamista koskevissa yhteyksissään toisten maksupalvelun-
tarjoajien, maksajien ja maksunsaajien kanssa yhteisiä ja turvallisia avoimia säänte-
lystandardeja, joita koskevista vaatimuksista säädetään direktiivin 98 artiklan nojalla 
annetuissa komission teknisissä sääntelystandardeissa (1 kohdan d alakohta). Stan-
dardien valmistelua ja tarkoitusta, hyväksymistä sekä uudelleentarkastelua koskee, 
mitä edellä 85 b §:n yhteydessä on direktiivin 98 artiklan 2, 4 ja 5 kohdasta esitetty. 
Pykälällä pannaan samalla täytäntöön direktiivin 65 artiklan 2 kohdan c alakohdan, 
66 artiklan 3 kohdan d alakohdan ja 4 kohdan a alakohdan sekä 67 artiklan 2 kohdan 
c alakohdan ja 3 kohdan a alakohdan yksittäiset yhteydenpidon turvallisuutta koske-
vat vaatimukset, joissa viitataan 98 artiklan 1 kohdan d alakohtaan.  

86 §. Henkilötietojen käsittely. Pykälän 1 momenttia muutettaisiin siten, että palve-
luntarjoaja saa vain maksupalvelun käyttäjän nimenomaisella suostumuksella käsi-
tellä sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelujen tarjoamiseksi. Sään-
nöksellä pantaisiin täytäntöön direktiivin 94 artiklan 2 kohta. 

Momentin erityissäännös nimenomaisesta suostumuksesta koskee vain maksupal-
velujen tarjoamiseksi tarpeellisia henkilötietoja, ja tässä tarkoituksessa annettu suos-
tumus koskee vain tietojen käsittelemistä kyseiseen tarkoitukseen. Palveluntarjoajan 
oikeutta käsitellä muita maksupalvelun käyttäjän henkilötietoja tai maksupalvelujen 
tarjoamiseksi tarpeellisia tietoja muihin tarkoituksiin arvioidaan muun henkilötietojen 
suojaa koskevan lainsäädännön mukaisesti. 

Lähtökohtana on, että suostumuksen nimenomaisuudella tarkoitetaan momentissa 
samaa kuin muualla maksupalvelulaissa ja yleensä yksityisoikeudessa. Säännöstä 
tulkittaessa on lisäksi otettava huomioon, että kysymys on sopimuksen täyttämiseksi 
tarpeellisesta henkilötietojen käsittelystä. Momentissa ei näin ollen tarkoiteta esimer-
kiksi sellaista korostettua yksilöintivaatimusta, jota nimenomaisuusvaatimuksen on 
henkilötietolain (523/1999) 12 §:ää tulkittaessa saatettu katsoa tarkoittavan. Momen-
tissa tarkoitettu nimenomainen suostumus voidaan antaa esimerkiksi hyväksymällä 
suostumuksen sisältävät vakioehdot. Koska direktiivi edellyttää suostumukselta ni-
menomaisuutta, ei pelkkää hiljaista – esimerkiksi sopimuksen tarkoituksesta päätel-
tyä – suostumusta kuitenkaan voida katsoa riittäväksi. 

Maksupalvelun käyttäjä voi antaa nimenomaisen suostumuksen henkilötietojensa 
käsittelyyn puitesopimuksessa, jos kyse on henkilötietojen käsittelemisestä esimer-
kiksi puitesopimuksen piiriin kuuluvien maksutapahtumien toteuttamiseksi. Jos kyse 
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on sen sijaan esimerkiksi puitesopimuksen piiriin kuulumattoman maksutapahtuman 
toteuttamisesta tai maksutoimeksiantopalvelun tarjoamisesta ilman puitesopimusta, 
on nimenomainen suostumus tarpeelliseen henkilötietojen käsittelemiseen annettava 
muulla tavoin.  

Nykyisessä 1 momentissa viitataan yleisesti henkilötietolain soveltamiseen. EU:n 
yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) tuli voimaan 24 päivänä toukokuuta 2016. Ase-
tuksen soveltaminen alkaa 25 päivänä toukokuuta 2018, jolloin tietosuojadirektiivi 
(95/46/EY) kumoutuu. Tietosuoja-asetus tulee korvaamaan henkilötietolain yleisen 
sääntelyn, ja kansallisessa laissa tulee jatkossa olemaan vain asetusta täydentävää 
sääntelyä. Toisaalta ilman viittaustakin on selvää, että yleinen tietosuojalainsäädäntö 
tulee sovellettavaksi henkilötietojen käsittelyyn maksupalvelutoiminnassa sikäli kuin 
maksupalvelulain 86 §:stä ei johdu muuta. Näistä syistä momenttiin ei ehdoteta otet-
tavaksi nykyisen kaltaista viittaussäännöstä.  

Pykälän 2 momentti vastaisi muilta osin voimassa olevaa lakia, mutta edellä esitet-
tyihin syihin liittyen momentin viittaus henkilötietolakiin korvattaisiin yleisemmällä 
viittauksella henkilötietojen suojaa koskeviin säännöksiin. Momentin säännös, jonka 
mukaan henkilötietoja voidaan käsitellä viimeksi mainittujen säännösten ja tietojen 
salassapitoa koskevien säännösten estämättä, kun se on välttämätöntä maksupalve-
luihin liittyvien rikosten estämiseksi tai selvittämiseksi, perustuu maksupalveludirek-
tiivin 94 artiklan 1 kohtaan.    

Pykälän 3 ja 4 momentti, joissa on eräitä tarkempia säännöksiä 2 momentissa tarkoi-
tetuista tilanteista, vastaisivat voimassa olevaa lakia. Näiden säännösten suhdetta 
EU:n yleiseen tietosuoja-asetukseen arvioidaan myöhemmin erikseen asetuksen 
edellyttämien lainsäädäntötoimien valmistelun yhteydessä. 

86 a §. Asiakasvalitusten käsittely. Pykälä on uusi, ja se perustuu direktiivin 101 ar-
tiklan 1 ja 2 kohtaan. Sitä sovelletaan riippumatta siitä, onko maksupalvelun käyttäjä 
kuluttaja vai elinkeinonharjoittaja.  

Pykälän 1 momentissa säädetään maksupalveluntarjoajien velvollisuudesta järjestää 
tehokas asiakasvalitusten käsittelymenettely. Momentissa säädetään myös menette-
lyssä käytettävästä kielestä. 

Pykälän 2 momentti koskee käsittelyyn liittyviä muotovaatimuksia sekä valituksen 
käsittelyaikaa. Lähtökohtana on, että valitukseen on vastattava paperilla, mutta jos 
maksupalveluntarjoaja ja maksupalvelun käyttäjä ovat niin sopineet, vastaus voidaan 
antaa myös muulla pysyvällä tavalla. Vastauksessa on otettava kantaa kaikkiin vali-
tuksessa esille tuotuihin seikkoihin, ja se tulee antaa pääsäännön mukaan 15 työpäi-
vän kuluessa. Työpäivä on määritelty 8 §:n 20 kohdassa. Poikkeuksellisesti vastaus 
voidaan antaa myöhemmin, jos viivästys johtuu syistä, joihin maksupalveluntarjoaja 
ei voi vaikuttaa. Tällöin maksupalvelun käyttäjälle on annettava väliaikainen vastaus, 
jossa ilmoitetaan selkeästi syyt valitukseen annettavan vastauksen viivästymiseen 
sekä määräaika, johon mennessä maksupalvelun käyttäjä saa lopullisen vastauksen. 
Lisämääräaika on kuitenkin asetettava siten, ettei valituksen saapumisen ja lopulli-
sen vastauksen antamisen välinen aika ylitä 35 työpäivää. 

86 b §. Velvollisuus antaa tietoja tuomioistuimen ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä. 
Pykälässä säädetään palveluntarjoajan velvollisuudesta antaa tietoja vaihtoehtoisista 
riidanratkaisuelimistä, ja sillä pannaan täytäntöön direktiivin 101 artiklan 3 ja 4 kohta 
sekä 102 artiklan 1 kohta. Siinä käytettäisiin myös hyväksi direktiivin 61 artiklan 2 
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kohtaa, jonka mukaan jäsenvaltiot voivat säätää, että 102 artiklaa ei sovelleta, jos 
maksupalvelun käyttäjä ei ole kuluttaja. Koska 101 artiklan 3 ja 4 kohta ovat sidok-
sissa 102 artiklaan, optiota on tulkittava niin, että se kattaa myös 101 artiklan 3 ja 4 
kohdan. 

Sääntely on valtaosaltaan päällekkäistä kuluttajansuojalain 2 luvun 8 b §:n kanssa, 
mutta kyseisestä säännöksestä ei seuraa palveluntarjoajalle direktiivin 101 artiklan 4 
kohdan mukaista velvoitetta ilmoittaa riidanratkaisuelimistä konttorissa. Tämän 
vuoksi erillinen säännös on tarpeen.  Laissa käytettäisiin termiä liiketila. Säännös ei 
luonnollisesti – kuten ei myöskään ehdotettava 86 d §:n vastaava säännös – tule 
sovellettavaksi silloin, kun palveluntarjoajalla ei ole asiakaspalveluun käytettäviä lii-
ketiloja.  

86 c §. Korttimaksujen siirtohinta-asetukseen liittyvien riitojen ratkaisu. Pykälän ot-
sikkoa täsmennetään sen johdosta, että lukuun lisätään muita riitaisuuksien ratkai-
semiseen liittyviä säännöksiä. 

86 d §. Komission esite maksupalveluja koskevista kuluttajan oikeuksista. Uuden 
maksupalveludirektiivin 106 artiklassa säädetään komission velvollisuudesta laatia 
sähköinen esite oikeuksista, jotka kuluttajalla on maksupalveludirektiivin ja muun 
asiaan liittyvän unionin lainsäädännön mukaan. Pykälällä pantaisiin täytäntöön esit-
teen saataville asettamista koskevat palveluntarjoajan ja valvontaviranomaisten vel-
voitteet. Artiklan 2 kohdan 2 alakohdassa säädetään viranomaisten velvollisuudesta 
varmistaa, että esite asetetaan helposti saataville niiden verkkosivustoilla. Artiklan 3 
kohdassa säädetään palveluntarjoajien velvollisuudesta asettaa esite saataville 
mahdollisella verkkosivustollaan ja paperilla liiketiloissaan, sekä 5 kohdassa puoles-
taan asianmukaisten vaihtoehtoisten välineiden käytöstä vammaisten henkilöiden 
osalta artiklan säännöksiä sovellettaessa. Palveluntarjoajan liiketiloilla tarkoitetaan 
pykälässä direktiivin mukaisesti muun muassa palveluntarjoajan mahdollisia sivu-
konttoreita, asiamiesten toimistoja ja yksiköitä, joille toimintoja on ulkoistettu. Artiklan 
4 kohtaa, jossa kielletään palveluntarjoajaa perimästä tietojen antamisesta palvelu-
maksuja, ei pantaisi täytäntöön erillisellä säännöksellä, koska asia seuraa maksu-
palvelulain 26 §:n 1 momentin yleissäännöksestä. 

Voimaantulo- ja siirtymäsäännökset. Laki ehdotetaan tulevaksi voimaan 13 päivänä 
tammikuuta 2018, jolloin uusi maksupalveludirektiivi on direktiivin 115 artiklan 1 ja 2 
kohdan mukaan viimeistään pantava täytäntöön. Lain 85 b ja 85 c §:ää sovellettaisiin 
kuitenkin vasta 18 kuukauden kuluttua direktiivin 98 artiklassa tarkoitettujen komissi-
on teknisten sääntelystandardien voimaantulosta eli    päivästä     kuuta    20  . 
Viimeksi mainittu säännös perustuu direktiivin 115 artiklan 4 kohtaan.  

Pääsääntönä on, että lakia sovelletaan mainituista ajankohdista lukien, vaikka esi-
merkiksi palveluntarjoajan ja maksupalvelun käyttäjän välinen sopimus on tehty en-
nen lain voimaantuloa. Tähän ehdotetaan kuitenkin siirtymäsäännöksissä eräitä 
poikkeuksia. 

Ensinnäkin ehdotetaan, että maksutapahtumaan sovelletaan lain voimaan tullessa 
voimassa olleita säännöksiä, jos maksutapahtuman toteuttamiseen osallistuvan 
maksupalvelun käyttäjän palveluntarjoaja on vastaanottanut maksutapahtumaa kos-
kevan maksutoimeksiannon ennen lain voimaantuloa. Vanhoja säännöksiä siis so-
velletaan maksutapahtumaan kokonaisuudessaan, jos maksutoimeksiannon ensim-
mäisenä vastaanottava palveluntarjoaja – esimerkiksi tilisiirrossa maksajan palvelun-
tarjoaja ja korttipohjaisessa maksutapahtumassa maksunsaajan palveluntarjoaja – 
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on vastaanottanut toimeksiannon ennen lain voimaantuloa. Siirtymäsäännöksellä 
selkeytetään sitä, miltä osin uutta lakia sovelletaan juuri lain voimaantuloajankohdan 
molemmin puolin käynnistettäviin yksittäisiin maksutapahtumiin. 

Selvyyden vuoksi säädettäisiin myös, ettei lain 49 §:n 2 momentilla puututa takautu-
vasti sellaisiin maksutapalisiin, joista maksaja ja maksunsaaja ovat sopineet ennen 
lain voimaantuloa. 

Lisäksi säädettäisiin, että lain 62 §:n säännöksiä sovelletaan maksupalvelun käyttä-
jän vastuuseen maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä siltä osin kuin oikeudeton 
käyttö on tapahtunut lain voimaantulon jälkeen, vaikka se menettely, jonka perusteel-
la maksupalvelun käyttäjää vaaditaan vastuuseen, olisi tapahtunut ennen lain voi-
maantuloa. Uuden lain soveltaminen johtaa käytännössä maksupalvelun käyttäjän 
kannalta samaan tai lievempään lopputulokseen kuin vanhan lain soveltaminen joh-
taisi. Jos sen sijaan sekä maksupalvelun käyttäjän vastuun perusteena oleva menet-
tely että maksuvälineen oikeudeton käyttö ovat tapahtuneet ennen lain voimaantu-
loa, vastuuta arvioidaan vanhojen säännösten mukaisesti.  

Direktiivin 115 artiklan 6 kohdan mukaan jäsenvaltioiden on myös varmistettava, että 
siihen saakka, kun yksittäiset maksutilejä pitävät palveluntarjoajat noudattavat artik-
lan 4 kohdassa tarkoitettuja komission teknisiä sääntelystandardeja, maksutilejä pi-
tävät palveluntarjoajat eivät saa käyttää hyväkseen sitä, että ne eivät vielä noudata 
kyseisiä standardeja, estääkseen maksutoimeksiantopalvelujen ja tilitietopalvelujen 
käytön. Säännöksellä tarkoitettaneen lain voimaantulon sekä lain 85 b ja 85 c §:n 
soveltamisen välistä siirtymäkautta. Koska on selvää, että maksutiliä pitävän palve-
luntarjoajan on lain voimaantulon jälkeen sallittava maksutoimeksiantopalvelujen ja 
tilitietopalvelujen käyttö laissa säädettyjen edellytysten täyttyessä, direktiivin kyseistä 
säännöstä ei ehdoteta erikseen pantavaksi täytäntöön. 

 

7.2 Kuluttajansuojalaki 
 

7 luku Kuluttajaluotot 

15 §. Luotonhakijan henkilöllisyyden todentaminen. Pykälän 1 momenttiin sisältyvä 
viittaus vahvasta tunnistamisesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun lain 
(617/2009) 8 §:ään muutettaisiin lain nimen muuttumisen johdosta viittaukseksi vah-
vasta tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 8 §:ään. 

40 §. Kuluttajan vastuu luottokortin tai muun luoton käyttöön oikeuttavan tunnisteen 
oikeudettomasta käytöstä. Pykälän 1 momenttia täsmennettäisiin vastaavalla tavalla 
kuin 1. lakiehdotukseen sisältyvää 62 §:n 1 momenttia. Kyseisen säännöksen sisäl-
töä ja eroa nykyisin voimassa olevaan säännökseen on selostettu 1. lakiehdotuksen 
62 §:n perusteluissa. Tämän lisäksi muutosta nykyiseen merkitsisi se, että pykälää 
sovellettaisiin 1 momentin mukaan myös kertaluottoon, jota voidaan käyttää luoton 
käyttöön oikeuttavalla tunnisteella. Vaikka kertaluottoja ei tyypillisesti käytetä luotto-
kortilla tai muilla tunnisteilla, ei ole syytä rajata tällaisia luottoja kokonaan vas-
tuusääntelyn ulkopuolelle. 
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Pykälän 2 momentti vastaisi muilta osin voimassa olevaa lakia, mutta kuluttajan vas-
tuun euromääräistä enimmäismäärää tunnisteen oikeudettomasta käytöstä 1 mo-
mentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa alennettaisiin 50 euroon. Näin 
sääntely olisi yhdenmukaista 1. lakiehdotuksen 62 §:n 2 momentin kanssa. 

Pykälän 3 momentin 1-3 kohta vastaisivat voimassa olevaa lakia. Momenttiin lisättäi-
siin uusi 4 kohta, jonka mukaan kuluttaja ei vastaa tunnisteen oikeudettomasta käy-
töstä, jos luotonantaja ei ole edellyttänyt, että kuluttajan henkilöllisyys todennetaan 
luottoa käytettäessä kuluttajansuojalain 7 luvun 15 §:n 1 momentissa säädetyllä ta-
valla. Tällä tarkoitetaan kuluttajan henkilöllisyyden todentamista huolellisesti. Jos 
henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, tunnistusmenetelmän tulisi täyttää vahvasta 
sähköisestä tunnistamisesta ja sähköisistä luottamuspalveluista annetun lain 8 §:ssä 
säädetyt vaatimukset. Vastaavantyyppinen lisäys on ehdotettu tehtäväksi 1. lakieh-
dotuksen 62 §:n 3 momentin 4 kohtaan, ja sitä pidetään tarpeellisena lisäyksenä 
myös kuluttajansuojalain vastaavan pykälän soveltamisalaan kuuluvissa tapauksis-
sa. Säännöksen sisältöä on selostettu 1. lakiehdotuksen 62 §:n perusteluissa. Sel-
vyyden vuoksi voidaan todeta, ettei kohta merkitse velvollisuutta edellyttää esimer-
kiksi vahvaa sähköistä tunnistamista luottoa käytettäessä, mutta jos luotonantaja ei 
tätä edellytä, luotonantaja kantaa riskin luoton oikeudettomasta käytöstä. 

Pykälän 4 momentti vastaisi muilta osin nykyistä säännöstä, mutta sitä täydennettäi-
siin niin, että vastuu tunnisteen oikeudettomasta käytöstä on 3 momentin estämättä 
kuluttajalla myös silloin, jos muu tunnisteen haltija kuin hän itse on tahallaan tehnyt 
väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti. Maininta on jäänyt epähuomiossa 
lisäämättä siinä yhteydessä, kun pykälään on tehty eräitä terminologisia muutoksia. 

Siirtymäsäännös. Ehdotettu siirtymäsäännös vastaa 1. lakiehdotuksen 62 §:n osalta 
ehdotettua siirtymäsäännöstä. 

 

7.3 Tietoyhteiskuntakaari 
125 §. Viestintäpalvelun oikeudeton käyttö. Pykälän 4 momentin säännös, joka kos-
kee maksupalvelulain oikeudetonta käyttöä koskevien säännösten soveltamista 
maksupalvelulain 1 §:n 2 momentin alkuperäisessä 6 kohdassa tarkoitettuihin mak-
sutapahtumiin, korvattaisiin yleisemmällä maksupalvelulain säännösten ensisijaisuu-
den osoittavalla säännöksellä. Muutos liittyy maksupalvelulain entistä yleisempään 
soveltamisalan määrittelyyn, jota on käsitelty 1. lakiehdotuksen 1 §:n perusteluissa. 
Viestintäpalvelun oikeudettomaan käyttöön, jossa on kysymys maksupalvelulain eh-
dotetun 3 §:n 6 kohdan perusteella maksupalvelulain soveltamisalaan kuulumatto-
mista maksutapahtumista, sovellettaisiin tietoyhteiskuntakaaren oikeudetonta käyt-
töä koskevia säännöksiä. 

134 §. Laskun erittely ja yhteyskohtainen erittely. Pykälän 2 momentin 1 kohtaan 
ehdotetaan lakiteknistä muutosta, joka johtuu edellä mainitusta maksupalvelulain 
aikaisempaa yleisemmästä soveltamisalasta. Kohdasta ehdotetaan lisäksi poistetta-
vaksi tulkinnanvarainen maininta säännöksen soveltamisesta, jollei maksupalvelu-
laista muuta johdu. Selvää on, että maksupalvelulain soveltamisalaan kuuluvien 
maksutapahtumien osalta on noudatettava maksupalvelulain tiedonantovelvollisuutta 
koskevia säännöksiä sen ohella, mitä tietoyhteiskuntakaaressa säädetään. Sikäli 
kuin tietoyhteiskuntakaaren mukainen erittely täyttää sisältönsä ja antamistapansa 
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puolesta maksupalvelulain mukaisen tiedonantovelvollisuuden, ei samoja tietoja 
luonnollisesti tarvitse antaa kahteen kertaan.  

Momentin 2 kohtaan tehtäisiin kielellinen korjaus. Momentin 3 kohta vastaisi voimas-
sa olevaa lakia. 
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8 Voimaantulo 
 

Lait ehdotetaan tuleviksi voimaan 13 päivänä tammikuuta 2018, jolloin direktiivi on 
viimeistään pantava täytäntöön. Eräitä 1. lakiehdotuksen säännöksiä sovellettaisiin 
kuitenkin direktiivin mukaisesti vasta    päivästä       kuuta 20     lukien eli 18 kuukau-
den kuluttua direktiiviä täydentävien komission teknisten sääntelystandardien voi-
maantulosta. 

 

Edellä esitetyn perusteella annetaan eduskunnan hyväksyttäväksi seuraavat laki-
ehdotukset:  
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LAKIEHDOTUKSET 

 

1.  
Laki 

maksupalvelulain muuttamisesta 

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

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

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laissa 179/2014, 8 § osaksi laissa 90/2011 ja 86 a § 
laissa 59/2016, sekä 

lisätään lakiin uusi 25 a ja 25 b §, 38 §:n edelle uusi väliotsikko, uusi 38 a §, uusi 46 a ja 
46 b § sekä niiden edelle uusi väliotsikko, uusi 8 a luku sekä 10 lukuun uusi 85 b, 85 c ja 86 
a–86 d seuraavasti: 
 

1 § 
 

Soveltamisala 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  Tätä lakia sovelletaan seuraaviin maksupalveluihin: 
  1) palvelu käteispanon tekemiseksi maksutilille tai käteisen nostamiseksi maksutililtä sekä 
maksutilin hoitoon ja tarjoamiseen liittyvät toimet; 
  2) maksutapahtuman toteuttaminen tilisiirtona, varojen siirtona palveluntarjoajan maksutilil-
le, suoraveloituksena taikka maksukortilla tai muulla maksuvälineellä; 
  3) maksuvälineen liikkeeseenlasku; 
  4) maksunsaajan kanssa tehtyyn sopimukseen perustuva maksutapahtuman hyväksyminen ja 
käsitteleminen, joka johtaa varojen siirtämiseen maksunsaajalle;  
  5) rahanvälitys; 
  6) maksutoimeksiantopalvelu; 
  7) tilitietopalvelu. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

2 § 
 

Soveltamisalaan kuulumattomat palvelut 
 
  Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin palveluihin: 
  1) rahankuljetuspalvelu; 
  2) palvelu, jossa tavaraa, palvelua tai muuta hyödykettä hankittaessa maksunsaaja antaa 
maksajalle käteistä osana maksamista koskevaa maksutapahtumaa; 
  3) erityisiin rajoitetusti käytettäviin maksuvälineisiin perustuva palvelu, jos: 
  a) maksuvälineitä voidaan käyttää tavaran, palvelun tai muun hyödykkeen hankkimiseksi 
ainoastaan välineen liikkeeseenlaskijan käyttämissä tiloissa taikka liikkeeseenlaskijan kanssa 
suoraan tehdyn sopimuksen nojalla hyödykkeen tarjoajien rajatussa verkossa; tai  
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  b) maksuvälineitä voidaan käyttää ainoastaan valikoimaltaan erittäin rajattujen hyödykkei-
den hankkimiseksi; 
  c) maksuvälineitä, jotka tarjotaan yrityksen taikka julkisoikeudellisen yhteisön tai laitoksen 
pyynnöstä ja jotka ovat voimassa vain yhdessä Euroopan talousalueen valtiossa, säännellään 
erityisistä sosiaalisista tai verotuksellisista syistä tiettyjen hyödykkeiden hankkimiseksi liik-
keeseenlaskijan kanssa sopimuksen tehneiltä toimittajilta.  
 

3 § 
 

Soveltamisalaan kuulumattomat maksutapahtumat 
 
  Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin maksutapahtumiin: 
  1) kauppaedustajista ja myyntimiehistä annetussa laissa (417/1992) tarkoitetun kauppaedus-
tajan tai muun vastaavan edustajan päämiehensä puolesta neuvottelemaan tai tekemään tava-
raa, palvelua tai muuta hyödykettä koskevaan myynti- tai ostosopimukseen liittyvän maksun 
välittäminen, kun edustaja toimii ainoastaan maksajan tai maksunsaajan puolesta; 
  2) maksutapahtuma, jonka perustana on palveluntarjoajan maksettavaksi asetettu paperinen 
shekki, asete, maksukuponki, matkashekki, velkakirja tai postiosoitus ja jonka tarkoituksena 
on asettaa varoja maksunsaajan käytettäväksi; 
  3) maksujärjestelmässä tai arvopaperien selvitysjärjestelmässä toteutettavat maksutapahtu-
mat palveluntarjoajien ja selvitysosapuolten, keskusvastapuolen, selvitysyhteisöjen tai kes-
kuspankkien sekä muiden järjestelmään osallistuvien välillä; 
  4) sijoituspalveluyritysten, luottolaitosten, sellaisten yhteissijoitusyritysten, rahastoyhtiöiden 
ja vaihtoehtorahastojen hoitajien, jotka tarjoavat sijoituspalvelulain (747/2012) 1 luvun 
11 §:ssä tarkoitettua sijoituspalvelua, ja 3 kohdassa tarkoitettujen tai sellaisten muiden yritys-
ten, jotka voivat säilyttää arvopapereita, omaisuudenhoitoon taikka arvopaperien lunastuk-
seen tai myyntiin liittyvät maksutapahtumat; 
  5) maksutapahtumat ja niihin liittyvät palvelut emoyrityksen ja sen tytäryrityksen tai saman 
emoyrityksen tytäryritysten välillä, jos maksupalvelun välittäjä kuuluu samaan yritysryh-
mään, jonka muodostavat kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoitettu emoyritys, emoyrityksen 
tytäryritykset ja näiden rahoitus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta annetun lain 
(699/2004) 2 §:n 10 kohdassa tarkoitetut omistusyhteysyritykset; 
  6) tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) tarkoitetun teleyrityksen viestintäpalvelun käyttöön 
perustuvan laskutuksensa yhteydessä käyttäjältä perimät enintään 50 euron määräiset maksu-
tapahtumat, joiden yhteenlaskettu määrä on enintään 300 euroa kuukaudessa käyttäjää koh-
den, jos kysymys on: 
  a) maksutapahtumista digitaalisen sisällön tai ääniperusteisten palvelujen ostamista varten; 
tai 
  b) maksutapahtumista, jotka toteutetaan sähköisestä laitteesta tai sen välityksellä hyvänteke-
väisyystoiminnan yhteydessä tai matka-, pysäköinti-, pääsy- tai muiden sen kaltaisten lippu-
jen ostamista varten.  
 

4 § 
 

Palveluntarjoajan sijainnista ja maksutapahtumassa käytettävästä valuutasta johtuvat 
poikkeukset tiedonantovelvollisuudesta 

 
  Mitä 12 §:n 5 kohdassa ja 18 §:ssä säädetään toteuttamisaikaa koskevien tietojen antamises-
ta, ei sovelleta maksutapahtumaan: 
  1) jonka toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan 
tai maksunsaajan palveluntarjoaja; tai 
  2) joka on muun valuutan kuin euron tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuu-
tan määräinen. 
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  Mitä 12 §:n 7 kohdassa ja 18 §:ssä säädetään perittäviä kuluja koskevien tietojen antamises-
ta, ei sovelleta sellaisiin 1 momentissa tarkoitetun maksutapahtuman osiin, jotka toteutetaan 
Euroopan talousalueen ulkopuolella. Palveluntarjoajan on kuitenkin tällöin ilmoitettava mak-
supalvelun käyttäjälle, että tältä saatetaan periä muitakin kuluja kuin ne, joista palveluntarjo-
ajan on annettava tieto.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

5 § 
 
Muut palveluntarjoajan sijainnista ja maksutapahtumassa käytettävästä valuutasta johtuvat 

rajoitukset 
 
Lain 45 ja 47 §:ää ei sovelleta maksutapahtumaan: 
  1) jonka toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan 
tai maksunsaajan palveluntarjoaja; tai 
  2) joka on muun valuutan kuin euron tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuu-
tan määräinen. 
  Lain 46 §:ää, 64 §:n 1, 3 ja 4 momenttia, 65 ja 67 §:ää sekä 79 ja 80 §:ää ei sovelleta maksu-
tapahtumaan, jonka toteuttamiseen osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolella sijaitseva 
maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja. Lain 74 §:n 1 momenttia ei sovelleta tällaiseen 
maksutapahtumaan, ellei kyse ole 64 §:n 2 momentissa tarkoitetusta tilanteesta. 
  Lain 48 ja 52 §:ää ei sovelleta maksutapahtumaan, joka on muun valuutan kuin euron tai 
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan määräinen. 
 

8 § 
 

Määritelmät 
 
  Tässä laissa tarkoitetaan: 
  1) maksupalvelun käyttäjällä sitä, joka palveluntarjoajan kanssa tekemänsä sopimuksen 
perusteella voi käyttää maksupalvelua maksajana tai maksunsaajana; 
  2) palveluntarjoajalla luonnollista henkilöä taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, 
joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saadakseen ammattimaisesti tarjoaa maksupalveluja; 
  3) maksutapahtumalla toimenpidettä, jolla varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan käytettä-
väksi; 
  4) maksutoimeksiannolla maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoajalleen antamaa määrä-
ystä toteuttaa maksutapahtuma; 
  5) maksutilillä tiliä, jota voidaan käyttää maksutapahtumiin; 
  6) tilisiirrolla maksajan maksutilin veloittamista maksajan toimeksiannosta varojen siirtämi-
seksi maksunsaajan maksutilille;  
  7) suoraveloituksella maksajan maksutilin veloittamista maksunsaajan aloitteesta varojen 
siirtämiseksi maksunsaajan maksutilille, kun maksaja on antanut suostumuksensa maksuta-
pahtumaan joko maksunsaajalle tai maksunsaajan palveluntarjoajalle taikka omalle palvelun-
tarjoajalleen; 
  8) rahanvälityksellä palvelua, jossa palveluntarjoaja vastaanottaa maksajalta varoja perus-
tamatta maksutiliä maksajan tai maksunsaajan nimiin ainoana tarkoituksena siirtää vastaan-
otettuja varoja vastaava määrä maksunsaajalle tai maksunsaajan puolesta toimivalle toiselle 
palveluntarjoajalle taikka jossa palveluntarjoaja vastaanottaa varat maksunsaajan puolesta ja 
asettaa ne tämän käyttöön; 
  9) maksutoimeksiantopalvelulla palvelua, jossa palveluntarjoaja käynnistää toisen palvelun-
tarjoajan pitämää maksutiliä koskevan maksutoimeksiannon maksupalvelun käyttäjän pyyn-
nöstä; 
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  10) tilitietopalvelulla palvelua, jossa palveluntarjoaja antaa tietoverkon välityksellä koottua 
tietoa toisen palveluntarjoajan tai useamman palveluntarjoajan pitämistä maksupalvelun käyt-
täjän maksutileistä; 
  11) maksuvälineellä maksukorttia tai muuta käyttäjäkohtaista välinettä tai menettelytapaa 
taikka näiden yhdistelmää, jonka käyttämisestä maksutoimeksiantoihin maksupalvelun käyt-
täjä ja palveluntarjoaja ovat sopineet; 
  12) maksuvälineen haltijalla sitä, jolle on myönnetty maksuvälineen käyttöoikeus; 
  13) pienmaksuvälineellä maksuvälinettä: 
  a) jota puitesopimuksen mukaan voidaan käyttää enintään 30 euron tai, jos maksuvälinettä 
voidaan käyttää vain kotimaan maksutapahtumiin, enintään 60 euron määräisiin maksutapah-
tumiin; 
  b) jonka käyttöraja puitesopimuksen mukaan on enintään 150 euroa tai, jos maksuvälinettä 
voidaan käyttää vain kotimaan maksutapahtumiin, enintään 300 euroa; taikka 
  c) jolle tallennettujen varojen määrä ei puitesopimuksen mukaan voi ylittää 150 euroa tai, 
jos maksuvälinettä voidaan käyttää vain kotimaan maksutapahtumiin, 500 euroa; 
  14) pienmaksuvälineen haltijalla sitä, jolle on myönnetty pienmaksuvälineen käyttöoikeus; 
  15) puitesopimuksella tili- tai muuta sopimusta, jonka perusteella voidaan toteuttaa yksittäi-
siä tai peräkkäisiä maksutapahtumia; 
  16) erillisellä maksutapahtumalla maksutapahtumaa, joka ei kuulu puitesopimuksen piiriin; 
  17) etäviestimellä puhelinta, postia, televisiota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota voi-
daan käyttää sopimuksen tekemiseen ilman että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä; 
  18) varoilla käteistä, tilille kirjattua raha-arvoa ja maksulaitoslain (297/2010) 5 §:n 6 a koh-
dassa tarkoitettua sähköistä rahaa;  
  19) arvopäivällä viiteajankohtaa, jota palveluntarjoaja käyttää laskiessaan korkoa varoille, 
jotka veloitetaan maksutililtä tai maksetaan maksutilille; 
  20) työpäivällä päivää, jona maksajan tai maksunsaajan palveluntarjoaja on avoinna siten, 
että se voi osaltaan toteuttaa maksutapahtuman; 
  21) yksilöivällä tunnisteella  palveluntarjoajan maksupalvelun käyttäjälle määrittämää kir-
jain-, numero- tai merkkiyhdistelmää, joka maksupalvelun käyttäjän on esitettävä, jotta toi-
nen maksutapahtumaan liittyvä maksupalvelun käyttäjä tai tämän maksutili voidaan yksilöi-
dä; 
  22) tietojen antamisella pysyvällä tavalla tietojen antamista maksupalvelun käyttäjälle hen-
kilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti siten, että tämä voi tallentaa ja toisintaa ne muut-
tumattomina; 
  23) maksujärjestelmällä sääntöihin perustuvaa järjestelmää, jossa määritetään tai toteutetaan 
rahamääräisiä velvoitteita taikka siirretään maksutapahtumien katteet; 
  24) vahvalla tunnistamisella maksupalvelun käyttäjän sähköistä tunnistamista, jossa suoja-
taan tunnistamistiedon luottamuksellisuutta ja käytetään menettelyä, joka perustuu vähintään 
kahteen seuraavista kolmesta toisistaan riippumattomasta vaihtoehdosta:  
  a) johonkin, mitä vain maksupalvelun käyttäjä tietää; 
  b) johonkin, mitä vain maksupalvelun käyttäjällä on hallussaan;  
  c) maksupalvelun käyttäjän yksilöivään ominaisuuteen; 
  25) henkilökohtaisilla turvatunnuksilla henkilökohtaisia toimintoja, jotka palveluntarjoaja 
antaa maksupalvelun käyttäjälle tunnistamistarkoituksiin; 
  26) arkaluonteisilla maksutiedoilla henkilökohtaisia turvatunnuksia ja muita maksutietoja, 
joita voidaan käyttää petollisesti, lukuun ottamatta tilinhaltijan nimeä ja tilinumeroa. 
 

9 § 
 

Yleissäännös annettavista tiedoista ja ilmoituksista 
 
  Palveluntarjoajan on annettava tässä laissa tarkoitetut tiedot ja ilmoitukset maksupalvelun 
käyttäjälle selkeässä ja helposti ymmärrettävässä muodossa. Jolleivät osapuolet sovi muun 
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kielen käyttämisestä, tiedot ja ilmoitukset on annettava suomeksi tai ruotsiksi taikka, jos 
maksupalvelua tarjotaan muualla kuin Suomessa, kyseisen valtion virallisella kielellä. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

12 § 
 

Maksupalvelusta ja maksutilistä annettavat tiedot 
 
  Maksupalvelusta on annettava seuraavat tiedot: 
  1) kuvaus maksupalvelun pääominaisuuksista; 
  2) kuvaus yksilöivästä tunnisteesta tai muista tiedoista, jotka maksupalvelun käyttäjän on 
annettava maksutoimeksiannon käynnistämiseksi tai toteuttamiseksi; 
  3) tieto siitä, miten maksupalvelun käyttäjä voi antaa ja peruuttaa suostumuksensa maksu-
toimeksiannon käynnistämiseen tai maksutapahtuman toteuttamiseen;  
  4) tieto ajankohdasta, jona maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, sekä tieto maksa-
jan palveluntarjoajan mahdollisesti asettamasta aikarajasta, jonka jälkeen vastaanotettu mak-
sutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi seuraavana työpäivänä; 
  5) tieto siitä, mikä on enimmäisaika, jonka kuluessa maksupalvelu toteutetaan; 
  6) tieto siitä, onko puitesopimuksessa tarkoitus sopia maksuvälineen käyttörajoista; 
  7) tieto maksupalvelun käyttäjältä perittävien kulujen yhteismäärästä ja, jos mahdollista, 
kulujen erittely; 
  8) tieto mahdollisesta korosta ja käytettäessä viitekorkoa sovellettavan koron määräytymis-
perusteesta, viitekoron määrityspäivästä sekä indeksistä tai muusta laskentaperusteesta; 
  9) tieto sovellettavasta valuutan vaihtokurssista tai käytettäessä viitekurssia viitekurssin 
määrityspäivästä sekä indeksistä tai muusta laskentaperusteesta; 
  10) tieto mahdollisesta sopimusehdosta, jonka mukaan koron tai vaihtokurssin muutoksia 
sovelletaan välittömästi, sekä selvitys tällöin noudatettavasta palveluntarjoajan tiedonanto-
velvollisuudesta; 
  11) tieto mahdollisista korttimaksujen siirtohintoja koskevan asetuksen 8 artiklan mukaisista 
maksutuotemerkkien yhdistelmäkäyttöön liittyvistä maksupalvelun käyttäjän oikeuksista. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

14 § 
 

Varotoimista, vastuukysymyksistä ja oikeussuojakeinoista annettavat tiedot 
 
  Varotoimista, vastuukysymyksistä ja oikeussuojakeinoista on annettava seuraavat tiedot: 
  1) selvitys siitä, millaisiin toimiin maksuvälineen haltijan on ryhdyttävä pitääkseen maksu-
välineen turvassa, sekä siitä, miten palveluntarjoajalle tehdään ilmoitus maksuvälineen ka-
toamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 
  2) selvitys turvallisesta menettelystä, jolla palveluntarjoaja ilmoittaa maksupalvelun käyttä-
jälle petolliseen toimintaan tai turvallisuuteen liittyvistä uhkista; 
  3) selvitys edellytyksistä, joiden täyttyessä palveluntarjoajalla on oikeus estää maksuväli-
neen käyttö, jos tällaisesta oikeudesta on puitesopimuksessa tarkoitus sopia; 
  4) selvitys maksupalvelun käyttäjän vastuusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä sekä 
tieto vastuun määrästä; 
  5) tieto siitä, millä tavoin ja missä ajassa maksupalvelun käyttäjän on ilmoitettava palvelun-
tarjoajalle oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta maksutapah-
tumasta; 
  6) selvitys palveluntarjoajan vastuusta oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai virheelli-
sesti toteutetusta maksutapahtumasta; 
  7) selvitys 79 §:ssä tarkoitetun maksupalautuksen edellytyksistä ja määräajasta sen pyytämi-
selle sekä selvitys palveluntarjoajan velvollisuuksista palautuspyynnön käsittelyssä; 
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  8) tieto mahdollisesta sopimusehdosta puitesopimukseen sovellettavasta laista tai toimival-
taisesta tuomioistuimesta; 
  9) tieto mahdollisuudesta ilmoittaa palveluntarjoajan menettelystä palveluntarjoajan toimin-
taa valvovalle viranomaiselle ja mahdollisuudesta saattaa puitesopimukseen perustuva riita 
kuluttajariitalautakunnan tai muun vastaavan elimen käsiteltäväksi. 
 

19 § 
 

Toteutetusta maksutapahtumasta maksajalle annettavat tiedot 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  Jollei puitesopimuksessa ole sovittu, millä tavalla 1 momentissa tarkoitetut tiedot annetaan, 
palveluntarjoajan on toimitettava ne kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Jollei ole sovit-
tu, kuinka usein tiedot annetaan, ne on annettava ilman aiheetonta viivytystä sen jälkeen, kun 
maksutapahtuma on veloitettu maksajan maksutililtä tai, jollei maksaja käytä maksutiliä, kun 
palveluntarjoaja on vastaanottanut maksutoimeksiannon. Maksaja voi kuitenkin vaatia, että 
tiedot annetaan määräajoin ja sovitulla tavalla noudattaen, mitä 2 momentissa säädetään. Pui-
tesopimuksessa on mainittava tästä oikeudesta.  
 

25 a § 
 

Ennakkotiedot erillisestä maksutoimeksiannon käynnistämistä koskevasta sopimuksesta 
 
  Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan tiedonantovelvollisuuteen sovelletaan, mitä 22 §:ssä 
säädetään erillistä maksutapahtumaa koskevasta sopimuksesta annettavista ennakkotiedoista. 
  Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on lisäksi annettava maksajalle ennen toimeksiannon 
käynnistämistä 11 §:n 1–3 ja 5 kohdassa tarkoitetut tiedot noudattaen, mitä 22 §:ssä sääde-
tään.  

 
25 b § 

 
Maksutoimeksiannon käynnistämisen jälkeen annettavat tiedot 

 
  Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on välittömästi maksutoimeksiannon käynnistettyään 
annettava maksajalle tai asetettava tämän helposti saataville seuraavat tiedot: 
  1) tieto siitä, että maksutoimeksianto on käynnistetty; 
  2) tieto, jonka avulla maksutapahtuma voidaan tunnistaa; 
  3) maksutapahtuman yhteydessä siirrettävät tiedot; 
  4) tieto maksutapahtuman määrästä; 
  5) tieto maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan tältä perimien kulujen määrästä sekä, jos mah-
dollista, kulujen erittely. 
  Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on välittömästi maksutoimeksiannon käynnistettyään 
annettava maksunsaajalle tai asetettava tämän saataville 1 momentissa tarkoitetut tiedot tä-
män osalta sekä, jos mahdollista, lisäksi tieto, jonka avulla maksunsaaja voi tunnistaa maksa-
jan.  
  Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on asetettava maksutiliä pitävän palveluntarjoajan 
saataville tiedot, joiden avulla maksutapahtuma voidaan tunnistaa. 
 

28 § 
 

Valuutan muuntaminen 
 
  Jos maksunsaaja tarjoaa maksajalle valuutan muuntamista ennen maksutapahtuman käynnis-
tämistä tai jos muu kuin maksunsaaja tarjoaa valuutan muuntamista myyntipaikassa tai pank-
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kiautomaatissa, maksajalle on ilmoitettava valuutan muuntamisesta aiheutuvat kulut ja käy-
tettävä vaihtokurssi ennen maksutapahtuman käynnistämistä. 
 

29 § 
 

Maksuvälineen käyttämisestä johtuvat lisäkulut tai alennukset 
 
  Jos maksunsaaja pyytää maksajalta maksua tietyn maksuvälineen käyttämisestä tai tarjoaa 
alennusta sen vuoksi, että tiettyä maksuvälinettä käytetään, maksunsaajan on ilmoitettava 
tästä maksajalle ennen maksutapahtuman käynnistämistä. 
   Jos palveluntarjoaja tai muu taho pyytää maksupalvelun käyttäjältä palvelumaksua tietyn 
maksuvälineen käyttämisestä, palveluntarjoajan tai muun tahon on ilmoitettava palvelumak-
susta maksupalvelun käyttäjälle ennen maksutapahtuman käynnistämistä. 
  Maksajalla ei ole velvollisuutta maksaa palvelumaksuja, joista ei ole ilmoitettu hänelle 1 ja 
2 momentin mukaisesti. 
 

30 § 
 

Puitesopimuksen muuttaminen palveluntarjoajan aloitteesta 
 
  Jos palveluntarjoaja ehdottaa muutoksia puitesopimukseen, ehdotus on toimitettava maksu-
palvelun käyttäjälle kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla vähintään kaksi kuukautta ennen 
muutosten ehdotettua voimaantulopäivää. Ennen tätä päivää maksupalvelun käyttäjä voi joko 
hyväksyä muutokset tai vastustaa niitä. Palveluntarjoajan on vastaavasti ilmoitettava maksu-
palvelun käyttäjälle, jos muissa tiedoissa, jotka palveluntarjoajan on 11–15 §:n mukaisesti 
annettava, tapahtuu muutoksia. 
  Jos puitesopimukseen sisältyy ehto, jonka mukaan maksupalvelun käyttäjän katsotaan hy-
väksyneen palveluntarjoajan ehdottamat sopimusehtojen muutokset, jollei hän ennen muutos-
ten ehdotettua voimaantulopäivää vastusta niitä, maksupalvelun käyttäjää on muutosehdotuk-
sessa muistutettava hänen oikeudestaan vastustaa muutoksia. Maksupalvelun käyttäjällä on 
muutosten ehdotettuun voimaantulopäivään saakka oikeus irtisanoa puitesopimus päättyväksi 
heti tai myöhemmästä ehdotettua voimaantulopäivää edeltävästä ajankohdasta lukien. Muu-
tosehdotuksessa on mainittava tästä oikeudesta. 
 

Maksutapahtuman käynnistämistä ja toteuttamista koskevat yleiset säännökset 
 

38 § 
__ __ __ __ __ __ __ 

 
38 a § 

 
Maksutoimeksiantopalvelun käyttö 

 
  Jos maksutiliä voidaan käyttää tietoverkon välityksellä, maksutiliä pitävän palveluntarjoajan 
on sallittava maksajan käynnistää maksutapahtuma maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan 
välityksellä. Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on sallittava maksutoimeksiantopalvelun 
tarjoajan hyödyntää vahvan tunnistamisen menettelyjä, jotka maksutiliä pitävä palveluntar-
joaja tarjoaa maksupalvelun käyttäjälle tässä laissa edellytetyllä tavalla. 
  Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on: 
  1) tunnistauduttava maksajan maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle aina, kun maksutapah-
tuma käynnistetään sen välityksellä;  
  2) huolehdittava siitä, että maksupalvelun käyttäjän henkilökohtaiset turvatunnukset eivät 
ole muiden kuin maksupalvelun käyttäjän ja tunnusten myöntäjän saatavilla; 
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  3) huolehdittava siitä, että muut maksupalvelun käyttäjää koskevat tiedot annetaan ainoas-
taan maksunsaajalle siinä laajuudessa kuin maksupalvelun käyttäjä on tähän nimenomaisesti 
suostunut. 
 Maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja ei saa: 
  1) pitää hallussaan maksajan varoja maksutoimeksiantopalvelun tarjoamisen yhteydessä; 
  2) tallentaa maksupalvelunkäyttäjän arkaluonteisia maksutietoja; 
  3) käyttää, hankkia tai säilyttää mitään tietoja muuten kuin maksutoimeksiantopalvelun suo-
rittamiseksi maksajan nimenomaisen pyynnön mukaisesti; 
  4) muuttaa maksutapahtuman määrää tai muita ominaisuuksia. 
  Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan, joka saa maksutoimeksiantopalvelua käyttävältä mak-
sajalta nimenomaisen suostumuksen maksutapahtuman toteuttamiseen 38 §:n mukaisesti, on: 
  1) annettava maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalle tai asetettava tämän saataville välittö-
mästi maksutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen kaikki tiedot maksutapahtuman käyn-
nistämisestä sekä saatavillaan olevat tiedot maksutapahtuman toteuttamisesta; 
  2) käsiteltävä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä annettuja maksutoimeksian-
toja ja maksajan suoraan antamia maksutoimeksiantoja tasapuolisesti erityisesti toteuttamis-
ajan, toteuttamisjärjestyksen ja palvelumaksujen suhteen. 
 Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja voi evätä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalta pääsyn 
maksutilille, jos se voi osoittaa, että epäämiselle on perusteltu syy, joka liittyy asianomaisen 
maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan oikeudettomaan tai petolliseen maksutilin käyttöön. 
Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on ilmoitettava epäämisestä ja sen perusteista maksajalle 
sovitulla tavalla, jollei ilmoittamatta jättämiselle ole perusteltuja turvallisuussyitä tai ilmoit-
tamista ole muualla laissa kielletty. Ilmoitus on toimitettava, jos mahdollista, ennen pääsyn 
epäämistä ja viimeistään välittömästi epäämisen jälkeen. Pääsy maksutilille on sallittava, kun 
epäämiselle ei enää ole perustetta. 
 

39 § 
 

Maksutoimeksiannon vastaanottohetki 
 
  Maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuksi, kun maksajan palveluntarjoaja on vastaanot-
tanut sen. Maksajan tiliä ei saa veloittaa ennen maksutoimeksiannon vastaanottamista. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

40 § 
 

Maksutoimeksiannon peruuttaminen 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  Jos maksutapahtuma käynnistetään maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä, mak-
saja ei voi peruuttaa maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun suostumus maksutapahtuman 
käynnistämiseen on annettu maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalle. Jos maksutapahtuma on 
maksunsaajan käynnistämä tai hänen välityksellään käynnistetty, maksaja ei voi peruuttaa 
maksutoimeksiantoa sen jälkeen, kun toimeksianto tai maksajan suostumus maksutapahtu-
man toteuttamiseen on annettu maksunsaajalle. Suoraveloitusta koskevan toimeksiannon 
maksaja voi kuitenkin peruuttaa viimeistään sitä päivää edeltävänä työpäivänä, jona varat on 
sovittu veloitettaviksi. 
  Edellä 1–3 momentissa tarkoitetun ajankohdan jälkeen maksutoimeksianto voidaan peruut-
taa vain, jos maksupalvelun käyttäjä ja asianomaiset palveluntarjoajat niin sopivat. Edellä 3 
momentissa tarkoitetussa tapauksessa edellytyksenä on lisäksi, että maksunsaaja suostuu 
toimeksiannon peruuttamiseen. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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42 § 
 

Ilmoitus maksutoimeksiannon toteuttamisesta tai maksutapahtuman käynnistämisestä 
kieltäytymisestä 

 
  Jos palveluntarjoaja kieltäytyy toteuttamasta maksutoimeksiantoa tai käynnistämästä mak-
sutapahtumaa, palveluntarjoajan on ilmoitettava maksupalvelun käyttäjälle kieltäytymisestä, 
kieltäytymisen perusteesta sekä menettelystä, jolla kieltäytymiseen johtanut virhe tai puute 
voidaan korjata, jollei ilmoittamista ole muualla laissa kielletty.  
  Ilmoitus on toimitettava maksupalvelun käyttäjälle tai asetettava hänen saatavilleen sovitulla 
tavalla mahdollisimman pian. Ilmoitus on tehtävä ennen kuin se määräaika, jonka kuluessa 
maksutoimeksianto tulisi toteuttaa, päättyy. 
  Osapuolet voivat puitesopimuksessa sopia, että palveluntarjoajalla on oikeus periä kulut 
ilmoituksen tekemisestä, jos palveluntarjoajalla on ollut perusteltu syy kieltäytymiseen. Perit-
tävien kulujen on oltava asianmukaiset eivätkä ne saa ylittää palveluntarjoajan tosiasiallisia 
kustannuksia. 
 

46 § 
 

Maksutapahtuman toteuttamisesta perittävät kulut 
 
  Maksaja ja maksunsaaja vastaavat kumpikin oman palveluntarjoajansa maksutapahtuman 
toteuttamisesta perimistä kuluista.  
  Maksunsaaja ei saa periä maksua sellaisten maksuvälineiden käytöstä, joihin liittyvistä siir-
tohinnoista säädetään korttimaksujen siirtohintoja koskevan asetuksen II luvussa eikä maksu-
palveluista, joihin sovelletaan euromääräisiä tilisiirtoja ja suoraveloituksia koskevista tekni-
sistä ja liiketoimintaa koskevista vaatimuksista sekä asetuksen (EY) N:o 924/2009 muuttami-
sesta annettua Euroopan parlamentin ja neuvoston asetusta (EU) N:o 260/2012, jäljempänä 
SEPA-asetus. 
 

Maksutapahtuman katetta koskevat erityiset säännökset 
 

46 a § 
 

Rahamäärältään avoin maksutapahtuma 
 
  Jos kyse on maksunsaajan käynnistämästä tai maksunsaajan välityksellä käynnistetystä kort-
tipohjaisesta maksutapahtumasta, jonka tarkka rahamäärä ei ole tiedossa sillä hetkellä, kun 
maksaja antaa suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, maksajan palveluntarjoaja 
voi tehdä katevarauksen maksajan maksutilille vain, jos maksaja on antanut suostumuksen, 
jossa on yksilöity katevarauksen tarkka rahamäärä.  
  Maksajan palveluntarjoajan on vapautettava 1 momentissa tarkoitettu katevaraus maksajan 
maksutililtä ilman aiheetonta viivytystä maksutapahtuman tarkasta rahamäärästä tiedon saa-
tuaan sen ylittäviltä osin ja kokonaisuudessaan viimeistään välittömästi maksutoimeksiannon 
vastaanottamisen jälkeen. 
 

46 b § 
 

Korttipohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen tarvittavien varojen käytettävissä olon 
vahvistaminen 

 
  Korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskeva palveluntarjoaja voi pyytää maksutiliä 
pitävältä palveluntarjoajalta vahvistusta siitä, onko korttipohjaisen maksutapahtuman toteut-
tamiseen tarvittava määrä käytettävissä maksajan maksutilillä, jos: 
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  1) maksaja on antanut palveluntarjoajalle nimenomaisen suostumuksen vahvistuksen pyy-
tämiseen; 
  2) maksaja on käynnistänyt maksutapahtuman palveluntarjoajan liikkeeseen laskemalla 
korttipohjaisella maksuvälineellä; 
  3) palveluntarjoaja tunnistautuu kyseistä maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle ennen kuta-
kin vahvistuspyyntöä. 
  Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on annettava 1 momentissa tarkoitettu vahvistus välit-
tömästi, jos: 
   1) maksajan maksutiliä voidaan käyttää tietoverkon välityksellä pyynnön esittämisajankoh-
tana; 
  2) maksaja on antanut maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle etukäteen nimenomaisen suos-
tumuksen vastata tietyn palveluntarjoajan pyyntöön saada 1 momentissa tarkoitettu vahvistus.  
  Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja ei saa vahvistuksen antamisen yhteydessä tehdä katevara-
usta maksajan maksutilille. Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on maksajan pyynnöstä il-
moitettava tälle korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen laskevan palveluntarjoajan yksi-
löintitiedot ja annettu vahvistus.  
  Vahvistusta ei saa säilyttää eikä käyttää muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen korttipohjaisen 
maksutapahtuman toteuttamiseen. 
 

49 § 
 

Maksunsaajan palveluntarjoajan noudatettava toteuttamisaika 
 
  Maksunsaajan palveluntarjoajan on maksettava maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan 
maksutilille välittömästi saatuaan sen tililleen. Jos maksunsaajalla ei ole palveluntarjoajan 
pitämää maksutiliä, maksunsaajan palveluntarjoajan on samassa ajassa asetettava maksuta-
pahtuman rahamäärä maksunsaajan käytettäväksi. 
  Maksunsaajan palveluntarjoajan noudatettavasta toteuttamisajasta voidaan sopia toisin, jos 
maksunsaajan palveluntarjoaja suorittaa maksutapahtumassa sellaisen valuutanmuunnon, 
joka ei ole euron ja Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan tai kahden Euroopan 
talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan välinen. 
 

53 § 
  

Maksuvälineestä huolehtiminen 
 
  Maksuvälineen haltijan on käytettävä maksuvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä koskevien 
ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava maksuväli-
neestä ja siihen liittyvistä henkilökohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen myöntämistä ja 
käyttöä koskevat ehdot eivät kuitenkaan saa olla perusteettomia, kohtuuttomia tai syrjiviä. 
  Maksuvälineen haltijan velvollisuus huolehtia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilö-
kohtaisista turvatunnuksista alkaa, kun hän vastaanottaa ne. 
  Palveluntarjoajan on osaltaan varmistettava, että muilla kuin maksuvälineen haltijalla ei ole 
pääsyä maksuvälineeseen liittyviin henkilökohtaisiin turvatunnuksiin. 
 

55 § 
 

Keinot ilmoittaa maksuvälineen katoamisesta 
 

  Palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus tehdä 
milloin tahansa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle muulle taholle maksutta ilmoitus mak-
suvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta 
käytöstä.   
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  Palveluntarjoaja saa 1 momentissa tarkoitetussa tapauksessa periä maksuvälineen haltijalta 
vain kustannukset, jotka välittömästi johtuvat maksuvälineen korvaamisesta uudella.  
 

60 § 
 

Maksu tai alennus maksuvälineen käyttämisestä 
 
  Palveluntarjoaja ei saa estää maksunsaajaa pyytämästä maksajalta maksua maksuvälineen 
käyttämisestä eikä tarjoamasta alennusta sen vuoksi, että maksuvälinettä käytetään, taikka 
muutoin ohjaamasta häntä tietyn maksuvälineen käyttöön. 
  Maksunsaajan maksuvälineen käyttämisestä perimän maksun on oltava asianmukainen eikä 
se saa ylittää maksunsaajalle aiheutuvia tosiasiallisia kustannuksia. Kiellosta periä maksua 
eräiden maksuvälineiden käyttämisestä säädetään 46 §:n 2 momentissa. 
 

62 § 
 

Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 
 

  Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt maksuvälinettä koskevan sopimuksen palveluntar-
joajan kanssa, vastaa kadonneen tai oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen maksuvälineen 
käytöstä tai muusta maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton käyttö joh-
tuu siitä, että hän tai muu maksuvälineen haltija on: 
  1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön oikeudettomalle; 
  2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taikka 
  3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen nimeämälle 
muulle taholle havaitsemastaan maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti 
toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä. 
  Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 2 ja 3 
kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelleta, jos 
maksupalvelun käyttäjä tai muu maksuvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai törkeän 
huolimattomasti. 
  Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä: 
  1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen 
nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta oikeudet-
tomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä; 
  2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on mah-
dollisuus tehdä milloin tahansa 1 kohdassa tarkoitettu ilmoitus;  
  3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä käytettäessä asianmukaisesti varmistunut maksajan 
oikeudesta käyttää maksuvälinettä; tai 
  4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt maksajan vahvaa tunnistamista. 
 Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksuvä-
lineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan tehnyt 
väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petollisesti. 
 

63 § 
 

Palveluntarjoajan vastuu oikeudettomasta maksutapahtumasta 
 

  Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudettomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, palveluntarjo-
ajan, jonka asiakkaan varoja on käytetty maksutapahtuman toteuttamiseen, on välittömästi ja 
viimeistään seuraavana työpäivänä siitä, kun se havaitsi maksutapahtuman tai sille ilmoitet-
tiin maksutapahtumasta, palautettava maksutapahtuman rahamäärä asiakkaalleen tai palautet-
tava tämän maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta.  
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  Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, jos palveluntarjoajalla on perusteltu syy epäillä 
tahallista väärää ilmoitusta tai muuta sellaista petollista menettelyä ja palveluntarjoaja ilmoit-
taa tästä sekä epäilyksen syistä kirjallisesti Finanssivalvonnalle.   
  Maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, jona oikeudettoman mak-
sutapahtuman rahamäärä veloitettiin. 
  Jos maksutapahtuma on käynnistetty maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä, 
tämän pykälän mukainen palautusvelvollisuus on asianomaista maksutiliä pitävällä palvelun-
tarjoajalla. Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan takautumisoikeudesta maksutoimeksianto-
palvelun tarjoajaa kohtaan säädetään 74 §:ssä. 
 

64 § 
 

Vastuu maksajan käynnistämästä toteuttamatta jääneestä taikka virheellisesti tai myöhässä 
toteutetusta maksutapahtumasta 

 
  Jos maksajan käynnistämä maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu vir-
heellisesti, maksajan palveluntarjoajan on ilman aiheetonta viivytystä palautettava maksuta-
pahtuman rahamäärä maksajalle tai palautettava maksajan maksutili siihen tilaan, jossa se 
olisi ollut ilman veloitusta. Maksajan maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään 
se päivä, jona maksutapahtuman rahamäärä veloitettiin. 
  Jos maksutapahtuma on käynnistetty maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä, 
palautusvelvollisuus on maksajan maksutiliä pitävällä palveluntarjoajalla. Maksutiliä pitävän 
palveluntarjoajan takautumisoikeudesta maksutoimeksiantopalvelun tarjoajaa kohtaan sääde-
tään 74 §:ssä. 
  Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos maksajan palveluntarjoaja voi osoittaa maksun-
saajan palveluntarjoajan vastaanottaneen maksutapahtuman rahamäärän 47 §:n mukaisessa 
määräajassa. Maksunsaajan palveluntarjoajan on tällöin välittömästi maksettava maksutapah-
tuman rahamäärä maksunsaajan maksutilille tai, jollei maksunsaaja käytä maksutiliä, asetet-
tava maksutapahtuman rahamäärä hänen käytettäväkseen. Maksunsaajan maksutilin hyvityk-
sen arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, joka arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma 
olisi toteutettu oikein. 
  Jos maksutapahtuma on toteutettu myöhässä, maksunsaajan palveluntarjoajan on maksajan 
palveluntarjoajan maksajan puolesta esittämästä pyynnöstä varmistettava, että maksunsaajan 
maksutilin hyvityksen arvopäivä on viimeistään se päivä, joka arvopäivä olisi ollut, jos mak-
su-tapahtuma olisi toteutettu oikein. 
 

65 § 
 

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

   
  Jos maksunsaajan käynnistämä tai hänen välityksellään käynnistetty maksutapahtuma on 
jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti, maksajan palveluntarjoajan on ilman 
aiheetonta viivytystä palautettava maksutapahtuman rahamäärä maksajalle tai palautettava 
maksajan maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloitusta. Maksajan maksutilin 
hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, jona maksutapahtuman rahamäärä 
veloitettiin. 
  Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos: 
  1) maksutapahtuman toteuttamatta jääminen tai virheellinen toteuttaminen johtuu siitä, että 
maksunsaajan palveluntarjoaja on laiminlyönyt 48 tai 49 §:n mukaisia velvollisuuksiaan; 
taikka 
  2) maksajan palveluntarjoaja voi osoittaa maksunsaajan palveluntarjoajan vastaanottaneen 
maksutapahtuman rahamäärän, vaikka maksajan palveluntarjoajan suoritus olisi viivästynyt. 
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  Jos maksutapahtuma toteutetaan myöhässä, maksunsaajan palveluntarjoajan maksunsaajan 
maksutilille suorittaman maksun arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, joka arvopäivä 
olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutettu oikein. 
 

67 § 
 

Velvollisuus palauttaa kulut ja korvata korko 
 
  Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu virheellisesti tai myöhässä, 
maksupalvelun käyttäjällä on oikeus saada palveluntarjoajaltaan takaisin kulut, jotka häneltä 
on peritty maksutapahtumasta. Lisäksi maksupalvelun käyttäjällä on oikeus saada palvelun-
tarjoajaltaan korvaus korosta, jonka hän joutuu suorittamaan maksutapahtuman toteuttamatta 
jäämisen taikka virheellisen tai myöhästyneen toteuttamisen vuoksi. 
 

68 § 
 

Virheellinen yksilöivä tunniste 
 
  Palveluntarjoaja ei ole 64–67 §:n mukaisesti vastuussa toteuttamatta jääneestä tai virheelli-
sesti toteutetusta maksutapahtumasta, jos syynä on se, että maksupalvelun käyttäjän antama 
yksilöivä tunniste on virheellinen. 
  Maksajan palveluntarjoajan on 1 momentissa tarkoitetussa tilanteessa kuitenkin kohtuullisin 
toimenpitein pyrittävä saamaan virheellisesti toteutetun maksutapahtuman varat takaisin. 
Maksunsaajan palveluntarjoajan on annettava maksajan palveluntarjoajalle kaikki varojen 
takaisin saamisen kannalta merkitykselliset tiedot ja muutenkin toimittava yhteistyössä tämän 
kanssa varojen takaisin saamiseksi.  
  Jos varojen takaisin saaminen ei ole mahdollista, maksajan palveluntarjoajan on maksajan 
kirjallisesta pyynnöstä toimitettava tälle kaikki saatavillaan olevat maksajalle merkitykselliset 
tiedot. 
  Palveluntarjoaja saa periä maksupalvelun käyttäjältä kulut maksutapahtuman varojen takai-
sin hankkimisesta, jos tällaisesta oikeudesta on sovittu puitesopimuksessa. Perittävien kulujen 
on oltava asianmukaiset eivätkä ne saa ylittää palveluntarjoajan tosiasiallisia kustannuksia. 
 

70 § 
 
Ilmoitus oikeudettomasta, toteuttamatta jääneestä taikka virheellisesti tai myöhässä toteute-

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

72 § 
 

Todistustaakka 
 
  Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää antaneensa suostumuksensa maksutapahtuman toteutta-
miseen, hänen palveluntarjoajansa on osoitettava, että suostumus on annettu sovitulla tavalla. 
Jos maksupalvelun käyttäjä väittää, että maksutapahtumaa ei ole toteutettu asianmukaisesti, 
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palveluntarjoajan on osoitettava, että maksutapahtuma on kirjattu ja merkitty tileille oikein ja 
ettei maksutapahtuman käsittelyyn ole vaikuttanut tekninen vika tai muu häiriö. 
  Jos maksutapahtuma on käynnistetty maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä, tällä 
on todistustaakka 1 momentissa tarkoitetuista seikoista oman suorituksensa osalta ja siitä, että 
maksajan maksutiliä pitävä palveluntarjoaja on vastaanottanut maksutoimeksiannon. 
  Se seikka, että palveluntarjoaja voi näyttää, että suostumus maksutapahtuman toteuttami-
seen on annettu maksuvälineellä, ei välttämättä yksin riitä osoittamaan, että maksuvälineen 
haltija on antanut suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, toiminut petollisesti 
taikka laiminlyönyt tahallisesti tai törkeän huolimattomasti 53 ja 54 §:ssä säädettyjä velvolli-
suuksiaan. 
 

74 § 
 

Palveluntarjoajan takautumisoikeus 
 
  Jos palveluntarjoaja on 63–65 tai 67 §:n nojalla joutunut vastuuseen maksupalvelun käyttä-
jälle sellaisesta oikeudettomasta maksutapahtumasta tai virheestä, joka johtuu toisesta maksu-
tapahtuman toteuttamiseen osallistuvasta palveluntarjoajasta tai välittäjästä, palveluntarjoajal-
la on oikeus saada suorittamansa palautus tai hyvitys kyseiseltä palveluntarjoajalta tai välittä-
jältä. 
  Jos maksunsaaja tai tämän palveluntarjoaja laiminlyö velvollisuutensa huolehtia maksajan 
vahvasta tunnistamisesta, sen on korvattava maksajan palveluntarjoajalle oikeudettomasta 
maksutapahtumasta aiheutunut vahinko. 
  Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei rajoita palveluntarjoajan lakiin tai sopimukseen perus-
tuvia muita oikeuksia. 
 

77 § 
 

Vastuusta sopiminen käytettäessä pienmaksuvälinettä 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  Jos pienmaksuväline on ominaisuuksiltaan sellainen, että sitä käytettäessä käyttäjän henki-
löllisyys ei tule ilmi, tai jos palveluntarjoaja ei voi muista pienmaksuvälineen ominaisuuksiin 
liittyvistä syistä osoittaa, että pienmaksuvälineen haltija on antanut suostumuksensa maksuta-
pahtuman toteuttamiseen, osapuolet voivat sopia, ettei pienmaksuvälinettä koskevaan sopi-
mukseen sovelleta, mitä 62 §:n 1 ja 2 momentissa ja 3 momentin 1–3 kohdassa sekä 63 ja 
72 §:ssä säädetään. 
 

79 § 
 

Maksupalautuksen edellytykset 
 
  Maksajan palveluntarjoajan on maksajan pyynnöstä palautettava maksunsaajan käynnistä-
män tai maksunsaajan välityksellä käynnistetyn maksutapahtuman rahamäärä kokonaisuudes-
saan maksajalle, jos maksutapahtuman rahamäärä:   
  1) ei täsmällisesti ilmene maksajan antamassa suostumuksessa; ja 
  2) on suurempi kuin maksaja on kohtuudella voinut odottaa ottaen huomioon hänen aikai-
sempi kulutuskäyttäytymisensä, puitesopimuksen ehdot sekä muut olosuhteet. 
  Maksajan maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava viimeistään se päivä, jona kyseinen 
määrä veloitettiin. 
  Jos kyse on SEPA-asetuksen 1 artiklassa tarkoitetusta suoraveloituksesta, maksajalla on 
oikeus maksupalautukseen silloinkin, kun 1 momentin mukaiset edellytykset eivät täyty.  
  Maksaja ja hänen palveluntarjoajansa voivat puitesopimuksessa 1 ja 3 momentin estämättä 
sopia, ettei maksajalla ole suoraveloituksessa oikeutta maksupalautukseen, jos maksaja on 
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antanut suostumuksensa maksutapahtuman toteuttamiseen palveluntarjoajalleen ja palvelun-
tarjoaja tai maksunsaaja on ilmoittanut hänelle maksutapahtuman veloittamisesta sovitulla 
tavalla vähintään neljä viikkoa ennen eräpäivää. 
 

8 a luku 
 

Tilitietopalvelut 
 

82 a § 
 

Oikeus käyttää tilitietopalveluja 
 
  Jos maksutiliä voidaan käyttää tietoverkon välityksellä, maksutiliä pitävän palveluntarjoajan 
on sallittava maksupalvelun käyttäjän käyttää tilitietopalveluja. Maksutiliä pitävän palvelun-
tarjoajan on sallittava tilitietopalvelun tarjoajan hyödyntää vahvan tunnistamisen menettelyjä, 
jotka maksutiliä pitävä palveluntarjoaja tarjoaa maksupalvelun käyttäjälle tässä laissa edelly-
tetyllä tavalla.  
  Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on käsiteltävä tilitietopalvelujen tarjoajan palvelujen 
kautta välitettyjä tietopyyntöjä tasapuolisesti suhteessa muihin tietopyyntöihin.   
 

82 b § 
 

Tilitietopalvelun tarjoajan velvollisuudet 
 
  Tilitietopalvelun tarjoaja saa tarjota vain palveluja, joihin maksupalvelun käyttäjä on ni-
menomaisesti suostunut.  
  Tilitietopalvelun tarjoajalla ei ole oikeutta kuin nimettyjen maksutilien ja niihin liittyvien 
maksutapahtumien tietoihin, eikä se saa käyttää, hankkia tai säilyttää mitään tietoja muussa 
tarkoituksessa kuin tilitietopalvelun suorittamiseksi maksupalvelun käyttäjän nimenomaisen 
pyynnön mukaisesti. Tilitietopalvelun tarjoaja ei saa pyytää maksutileihin liittyviä arkaluon-
teisia maksutietoja. 
  Tilitietopalvelun tarjoajan on: 
  1) tunnistauduttava kunkin viestintätapahtuman yhteydessä kullekin maksupalvelun käyttä-
jän tilejä pitävälle palveluntarjoajalle; 
  2) huolehdittava siitä, että maksupalvelun käyttäjän henkilökohtaiset turvatunnukset eivät 
ole muiden kuin käyttäjän ja niiden myöntäjän saatavilla. 
 

82 c § 
 

Maksutilille pääsyn epääminen 
 

  Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja voi evätä tilitietopalvelun tarjoajalta pääsyn maksutilille, 
jos se voi osoittaa, että epäämiselle on perusteltu syy, joka liittyy asianomaisen tilitietopalve-
lun tarjoajan oikeudettomaan tai petolliseen maksutilin käyttöön. Maksutiliä pitävän palve-
lun-tarjoajan on ilmoitettava epäämisestä ja sen perusteista maksajalle sovitulla tavalla, jollei 
ilmoittamatta jättämiselle ole perusteltuja turvallisuussyitä tai ilmoittamista ole muualla laissa 
kielletty. Ilmoitus on toimitettava, jos mahdollista, ennen pääsyn epäämistä ja viimeistään 
välittömästi epäämisen jälkeen. Pääsy maksutilille on sallittava, kun epäämiselle ei enää ole 
perustetta. 
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10 luku 
 

Erinäiset säännökset ja voimaantulo 
 

85 b § 
 

Tunnistaminen 
 
  Palveluntarjoajan on käytettävä vahvaa tunnistamista, jos maksaja: 
  1) käyttää maksutiliään tietoverkon välityksellä; 
  2) käynnistää sähköisen maksutapahtuman; 
  3) toteuttaa etäviestimellä toimen, johon voi liittyä väärinkäytöksen riski.  
  Jos maksaja käynnistää sähköisen maksutapahtuman etäviestimellä, palveluntarjoajan on 
käytettävä vahvaa tunnistamista, johon yhdistetään maksutapahtuman määrä ja maksunsaaja 
maksupalveluista sisämarkkinoilla, direktiivien 2002/65, EY, 2009/110/EY ja 2013/36/EU ja 
asetuksen (EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta 
annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston direktiivin, jäljempänä maksupalveludirektiivi, 
97 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 
  Palveluntarjoajan on riittävin turvatoimenpitein huolehdittava vahvassa tunnistamisessa 
käytettävien henkilökohtaisten turvatunnusten luottamuksellisuuden ja eheyden suojaamises-
ta. 
  Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun vahvan tunnistamisen sekä 3 momentissa tarkoitettujen 
turvatoimenpiteiden on täytettävä tarkemmat vaatimukset, joista säädetään maksupalvelu-
direktiivin 98 artiklan nojalla annetuissa komission teknisissä sääntelystandardeissa. 
  Tämän pykälän mukaisesta velvollisuudesta vahvaan tunnistamiseen sekä henkilökohtaisten 
turvatunnusten luottamuksellisuuden ja eheyden suojaamiseen voidaan poiketa, jos maksu-
palveludirektiivin 98 artiklan nojalla annetuissa komission teknisissä sääntelystandardeissa 
niin säädetään. 
 

85 c § 
 

Viestintästandardit 
 
  Palveluntarjoajan on tunnistamista, todentamista, ilmoittamista, tietojen antamista ja turva-
toimenpiteiden toteuttamista koskevissa yhteyksissään toisten palveluntarjoajien, maksajien 
ja maksunsaajien kanssa noudatettava yhteisiä ja turvallisia avoimia viestintästandardeja, 
joita koskevista vaatimuksista säädetään maksupalveludirektiivin 98 artiklan nojalla annetuis-
sa komission teknisissä sääntelystandardeissa. 
 

86 § 
 

Henkilötietojen käsittely 
 
  Palveluntarjoaja saa vain maksupalvelun käyttäjän nimenomaisella suostumuksella käsitellä 
sellaisia henkilötietoja, jotka ovat tarpeen maksupalvelujen tarjoamiseksi.  
  Palveluntarjoaja saa kuitenkin sen estämättä, mitä henkilötietojen suojasta ja tietojen salas-
sapidosta on säädetty, luovuttaa toiselle palveluntarjoajalle ja muuten käsitellä tietoja harjoit-
tamaansa maksupalvelutoimintaan kohdistuneista epäillyistä ja tehdyistä rikoksista, jos tieto-
jen käsittely on välttämätöntä maksupalveluihin liittyvien rikosten estämiseksi tai selvittämi-
seksi.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
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86 a § 
 

Asiakasvalitusten käsittely 
 
  Palveluntarjoajilla on oltava tehokkaat menettelytavat maksupalvelun käyttäjien tämän lain 
mukaisia oikeuksia ja velvollisuuksia koskevien valitusten käsittelemiseksi. Jolleivät osapuo-
let sovi muun kielen käyttämisestä, menettelyssä on käytettävä suomea tai ruotsia taikka, jos 
maksupalvelua tarjotaan muualla kuin Suomessa, kyseisen valtion virallista kieltä. 
  Palveluntarjoajan on vastattava valitukseen paperilla, jolleivät osapuolet ole sopineet, että 
vastaus annetaan muulla pysyvällä tavalla. Vastauksessa on otettava kantaa kaikkiin valituk-
sessa esitettyihin seikkoihin, ja se on toimitettava maksupalvelun käyttäjälle 15 työpäivän 
kuluessa valituksen vastaanottamisesta. Jos vastausta ei palveluntarjoajasta riippumattomista 
ja poikkeuksellisista syistä voida antaa määräajassa, palveluntarjoajan on annettava maksu-
palvelun käyttäjälle väliaikainen vastaus, jossa ilmoitetaan vastauksen viivästymisen syy sekä 
määräaika, johon mennessä maksupalvelun käyttäjä saa lopullisen vastauksen. Lopullinen 
vastaus on joka tapauksessa toimitettava maksupalvelun käyttäjälle 35 työpäivän kuluessa 
valituksen vastaanottamisesta.  
 
   

86 b § 
 

Velvollisuus antaa tietoja tuomioistuimen ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä 
 
  Sen lisäksi, mitä kuluttajansuojalain (38/1978) 2 luvun 8 b §:ssä säädetään, palveluntarjo-
ajan on esitettävä liiketiloissaan tieto vähintään yhdestä sellaisesta riidanratkaisuelimestä, 
joka on ilmoitettu kuluttajariitojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä asetuksen (EY) N:o 
2006/2004 ja direktiivin 2009/22/EY muuttamisesta annetun Euroopan parlamentin ja neu-
voston direktiivin 2013/11/EU 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti Euroopan komissiolle ja joka 
on toimivaltainen käsittelemään tämän lain mukaisiin oikeuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä 
riita-asioita elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan välillä.  
 
 

86 c § 
 

Korttimaksujen siirtohinta-asetukseen liittyvien riitojen ratkaisu 
 
  Maksunsaajien palveluntarjoajien on varmistettava, että maksunsaajien ja niiden palvelun-
tarjoajien väliset korttimaksujen siirtohintoja koskevan asetuksen soveltamista koskevat yk-
sittäiset erimielisyydet voidaan saattaa ratkaisusuosituksia antavan riippumattoman toimieli-
men käsiteltäväksi. Toimielimen sääntöjen tulee turvata erimielisyyksien puolueeton, asian-
tunteva, avoin, tehokas ja oikeudenmukainen käsittely. 
  Palveluntarjoajan on ilmoitettava Finanssivalvonnalle 1 momentissa tarkoitetun toimielimen 
nimi ja yhteystiedot. Finanssivalvonnan pyynnöstä palveluntarjoajan on toimitettava Finans-
sivalvonnalle toimielimen säännöt ja muut 1 momentin säännösten noudattamisen valvontaa 
varten tarvittavat Finanssivalvonnan määräämät selvitykset. 
 

86 d § 
 

Komission esite maksupalveluja koskevista kuluttajien oikeuksista 
 

   Palveluntarjoajan on asetettava maksupalveludirektiivissä tarkoitettu komission laatima 
esite kuluttajien oikeuksista helposti saataville mahdollisella verkkosivustollaan ja paperilla 
liike-tiloissaan. Lisäksi esitteen on oltava helposti saatavilla 83 §:ssä tarkoitettujen viran-
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omaisten verkkosivustoilla. Esitteen tiedot on asetettava myös vammaisten henkilöiden saa-
taville asian-mukaisten vaihtoehtoisten välineiden avulla. 

——— 
Tämä laki tulee voimaan    päivänä                  kuuta 20  . Sen 85 b ja 85 c §:ää sovelletaan 

kuitenkin vasta   päivästä   kuuta 20  . 
Maksutapahtumaan, jota koskevan toimeksiannon maksutapahtuman toteuttamiseen osallis-

tuvan maksupalvelun käyttäjän palveluntarjoaja on vastaanottanut ennen tämän lain voimaan-
tuloa, sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännöksiä. 

Lain 46 §:n 2 momentin sijasta sovelletaan lain voimaan tullessa voimassa olleita säännök-
siä, jos maksutavasta perittävästä maksusta on sovittu ennen lain voimaantuloa.  

Lain 62 §:ää sovelletaan siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty oikeudettomasti lain 
voimaantulon jälkeen, vaikka se menettely, jonka perusteella maksupalvelun käyttäjää vaadi-
taan vastuuseen, olisi tapahtunut ennen lain voimaantuloa. 

————— 
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2.  
Laki 

kuluttajansuojalain 7 luvun 15 ja 40 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 15 §:n 1 momentti ja 40 §, sellaisina kuin 

ne ovat laissa 746/2010, seuraavasti: 
 

7 luku 
 

Kuluttajaluotot 
 

15 § 
 

Luotonhakijan henkilöllisyyden todentaminen 
 
   Luotonantajan on ennen kuluttajaluottosopimuksen päättämistä todennettava luottoa hake-
van henkilöllisyys huolellisesti. Jos henkilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonantajan on 
käytettävä tunnistusmenetelmää, joka täyttää vahvasta sähköisestä tunnistamisesta ja sähköi-
sistä luottamuspalveluista annetun lain (617/2009) 8 §:ssä säädetyt vaatimukset. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
   

40 § 
 

Kuluttajan vastuu luottokortin tai muun luoton käyttöön oikeuttavan tunnisteen 
oikeudettomasta käytöstä 

 
   Kuluttaja, joka on tehnyt luottosopimuksen luotonantajan kanssa, vastaa kadonneen tai 
oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen luottokortin tai luoton käyttöön oikeuttavan muun 
tunnisteen käytöstä taikka muusta tunnisteen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oikeudeton 
käyttö johtuu siitä, että hän tai muu tunnisteen haltija on: 
   1) luovuttanut tunnisteen sen käyttöön oikeudettomalle; 
   2) menetellyt huolimattomasti; taikka 
   3) laiminlyönyt ilmoittaa luotonantajalle tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oikeudetto-
masti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. 
   Kuluttaja vastaa 1 momentin 2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa tunnisteen oikeudet-
tomasta käytöstä enintään 50 euroon saakka. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelleta, jos hän 
on toiminut tahallisesti tai törkeän huolimattomasti. 
   Kuluttaja ei kuitenkaan vastaa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä: 
   1) siltä osin kuin tunnistetta on käytetty sen jälkeen, kun luotonantajalle on ilmoitettu tun-
nisteen katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudettomasta käytös-
tä; 
   2) jos luotonantaja on laiminlyönyt huolehtia siitä, että tunnisteen haltijalla on mahdollisuus 
täyttää 1 momentin 3 kohdan mukainen ilmoitusvelvollisuutensa; 
   3) jos myyjä tai palveluksen suorittaja taikka se, joka näiden edustajana on ottanut vastaan 
tunnisteen, ei ole asianmukaisesti varmistunut haltijan oikeudesta käyttää tunnistetta; tai 
   4) jos luotonantaja ei ole edellyttänyt, että kuluttajan henkilöllisyys todennetaan tunnistetta 
käytettäessä tämän luvun 15 §:n 1 momentissa säädetyllä tavalla. 
   Kuluttaja on 3 momentin estämättä vastuussa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä, jos hän 
tai muu tunnisteen haltija on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muuten petolli-
sesti. 

——— 
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Tämä laki tulee voimaan    päivänä        kuuta 20  . Lain 40 §:ää sovelletaan siltä osin kuin 
tunnistetta on käytetty oikeudettomasti lain voimaantulon jälkeen, vaikka se menettely, jonka 
perusteella kuluttajaa vaaditaan vastuuseen, olisi tapahtunut ennen lain voimaantuloa. 

————— 
  



   
  

 
 
 

 96  
 
 
 
 

 

3.  
Laki 

tietoyhteiskuntakaaren 125 ja 134 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 125 §:n 4 momentti ja 134 §:n 2 momentti 

seuraavasti: 
 

125 § 
 

Viestintäpalvelun oikeudeton käyttö 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, sovelletaan, jollei maksupalvelulaista (290/2010) 
muuta johdu. 

 
134 § 

 
Laskun erittely ja yhteyskohtainen erittely 

 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  Edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetuista lisämaksullisista palveluista teleyrityksen on 
eriteltävä laskulle: 
   1) maksun määrä, ajankohta ja saaja yhteyksistä, joissa on kyse maksupalvelulain sovelta-
misalaan kuuluvista maksutapahtumista;    
   2) maksun määrä, ajankohta ja saaja yhteyksistä, joissa on kyse yksinomaan maksupalvelu-
lain soveltamisalaan kuulumattomasta hyödykkeen tai palvelun maksamisesta automaattises-
sa palvelussa ja joista aiheutuu tilaajalle ensisijaisesti muita kuin viestintäpalvelun käytöstä 
johtuvia maksuja; 
   3) palvelutyypeittäin sellaiset muut kuin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetut yhteydet, joista aiheu-
tuu tilaajalle muita kuin viestintäpalvelun käytöstä johtuvia maksuja. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
——— 

Tämä laki tulee voimaan    päivänä      kuuta 20  . 
————— 
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RINNAKKAISTEKSTIT 

 

 
1. 
 

Laki 
maksupalvelulain muuttamisesta 

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

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

sellaisina kuin niistä ovat 3 § osaksi laissa 179/2014, 8 § osaksi laissa 90/2011 ja 86 a § 
laissa 59/2016, sekä 

lisätään lakiin uusi 25 a ja 25 b §, 38 §:n edelle uusi väliotsikko, uusi 38 a §, uusi 46 a ja 46 
b § sekä niiden edelle uusi väliotsikko, uusi 8 a luku sekä 10 lukuun uusi 85 b, 85 c ja 86 a–
86 d seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

1 § 
 

Soveltamisala 
— — — — — — — — — — — — — — 
  Tätä lakia sovelletaan seuraaviin maksupal-
veluihin: 
  1) palvelu käteispanon tekemiseksi maksuti-
lille tai käteisen nostamiseksi maksutililtä 
sekä maksutilin hoitoon ja tarjoamiseen liit-
tyvät toimet; 
  2) maksutapahtuman toteuttaminen tilisiir-
tona, varojen siirtona palveluntarjoajan mak-
sutilille, suoraveloituksena taikka maksukor-
tilla tai muulla maksuvälineellä; 
  3) maksuvälineen liikkeeseenlasku; 
  4) maksuvälineellä toteutettavaa maksuta-
pahtumaa koskeva tapahtumahyvitys; 
   
 
  5) rahanvälitys; 
  6) maksutapahtuman toteuttaminen siten, 
että maksajan suostumus maksutapahtuman 
toteuttamiseen annetaan matkapuhelimella tai 
tietokoneella taikka muulla telepäätelaitteella 
tai tietoteknisellä laitteella ja maksu suorite-

1 § 
 

Soveltamisala 
— — — — — — — — — — — — — —  
Tätä lakia sovelletaan seuraaviin maksupal-
veluihin: 
  1) palvelu käteispanon tekemiseksi maksuti-
lille tai käteisen nostamiseksi maksutililtä 
sekä maksutilin hoitoon ja tarjoamiseen liit-
tyvät toimet; 
  2) maksutapahtuman toteuttaminen tilisiir-
tona, varojen siirtona palveluntarjoajan mak-
sutilille, suoraveloituksena taikka maksukor-
tilla tai muulla maksuvälineellä; 
  3) maksuvälineen liikkeeseenlasku; 
  4) maksunsaajan kanssa tehtyyn sopimuk-
seen perustuva maksutapahtuman hyväksy-
minen ja käsitteleminen, joka johtaa varojen 
siirtämiseen maksunsaajalle;  
  5) rahanvälitys; 
  6) maksutoimeksiantopalvelu; 
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taan sellaiselle televiestintä- tai tietotekniik-
kajärjestelmää tai -verkkoa hoitavalle yrityk-
selle, joka toimii ainoastaan maksutapahtu-
man välittäjänä maksupalvelun käyttäjän ja 
tavaran, palvelun tai muun hyödykkeen toi-
mittajan välillä. 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

2 § 
 

Soveltamisalaan kuulumattomat palvelut 
 
  Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin palvelui-
hin: 
  1) rahankuljetuspalvelu; 
  2) palvelu, jossa tavaraa, palvelua tai muuta 
hyödykettä hankittaessa maksunsaaja antaa 
maksajalle käteistä osana maksamista koske-
vaa maksutapahtumaa; 
  3) sellaisiin välineisiin perustuva palvelu, 
joita voidaan käyttää tavaran, palvelun tai 
muun hyödykkeen hankkimiseksi ainoastaan 
välineen liikkeeseenlaskijan käyttämissä 
tiloissa taikka liikkeeseenlaskijan kanssa 
solmitun sopimuksen nojalla joko hyödyk-
keen tarjoajien rajatussa verkossa tai määrät-
tyjen hyödykkeiden hankkimiseksi. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
   
7) tilitietopalvelu. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
2 § 

 
Soveltamisalaan kuulumattomat palvelut 

 
  Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin palvelui-
hin: 
  1) rahankuljetuspalvelu; 
  2) palvelu, jossa tavaraa, palvelua tai muuta 
hyödykettä hankittaessa maksunsaaja antaa 
maksajalle käteistä osana maksamista koske-
vaa maksutapahtumaa; 
  3) erityisiin rajoitetusti käytettäviin maksu-
välineisiin perustuva palvelu, jos: 
  a) maksuvälineitä voidaan käyttää tavaran, 
palvelun tai muun hyödykkeen hankki-
miseksi ainoastaan välineen liikkeeseenlaski-
jan käyttämissä tiloissa taikka liikkeeseen-
laskijan kanssa suoraan tehdyn sopimuksen 
nojalla hyödykkeen tarjoajien rajatussa ver-
kossa;  
  b) maksuvälineitä voidaan käyttää ainoas-
taan valikoimaltaan erittäin rajattujen hyö-
dykkeiden hankkimiseksi; tai 
  c) maksuvälineitä, jotka tarjotaan yrityksen 
taikka julkisoikeudellisen yhteisön tai laitok-
sen pyynnöstä ja jotka ovat voimassa vain 
yhdessä Euroopan talousalueen valtiossa, 
säännellään erityisistä sosiaalisista tai vero-
tuksellisista syistä tiettyjen hyödykkeiden 
hankkimiseksi liikkeeseenlaskijan kanssa 
sopimuksen tehneiltä toimittajilta. 
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3 § 
 

Soveltamisalaan kuulumattoma 
 maksutapahtumat 

 
  Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin maksuta-
pahtumiin: 
  1) kauppaedustajista ja myyntimiehistä 
annetussa laissa (417/1992) tarkoitetun 
kauppaedustajan tai muun vastaavan edusta-
jan päämiehensä puolesta neuvottelemaan tai 
tekemään tavaraa, palvelua tai muuta hyödy-
kettä koskevaan myynti- tai ostosopimukseen 
liittyvän maksun välittäminen; 
   
   
2) maksutapahtuma, jonka perustana on pal-
veluntarjoajan maksettavaksi asetettu paperi-
nen shekki, asete, maksukuponki, matka-
shekki, velkakirja tai postiosoitus ja jonka 
tarkoituksena on asettaa varoja maksunsaajan 
käytettäväksi; 
  3) maksujärjestelmässä tai arvopaperien 
selvitysjärjestelmässä toteutettavat maksuta-
pahtumat palveluntarjoajien ja selvi-
tysosapuolten, keskusvastapuolen, selvi-
tysyhteisöjen tai keskuspankkien sekä mui-
den järjestelmään osallistuvien välillä; 
  4) sijoituspalveluyritysten, luottolaitosten, 
sellaisten yhteissijoitusyritysten, rahastoyhti-
öiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien, jotka 
tarjoavat sijoituspalvelulain (747/2012) 1 
luvun 11 §:ssä tarkoitettua sijoituspalvelua, 
ja 3 kohdassa tarkoitettujen tai sellaisten 
muiden yritysten, jotka voivat säilyttää arvo-
papereita, omaisuudenhoitoon taikka arvopa-
perien lunastukseen tai myyntiin liittyvät 
maksutapahtumat;  
  5) maksutapahtumat emoyrityksen ja sen 
tytäryrityksen tai saman emoyrityksen tytär-
yritysten välillä, jos maksupalvelun välittäjä 
kuuluu samaan yritysryhmään, jonka muo-
dostavat kirjanpitolaissa (1336/1997) tarkoi-
tettu emoyritys, emoyrityksen tytäryritykset 
ja näiden rahoitus- ja vakuutusryhmittymien 
valvonnasta annetun lain (699/2004) 2 §:n 10 
kohdassa tarkoitetut omistusyhteysyritykset. 

3 § 
 

Soveltamisalaan kuulumattomat 
maksutapahtumat 

 
  Tätä lakia ei sovelleta seuraaviin maksuta-
pahtumiin: 
  1) kauppaedustajista ja myyntimiehistä 
annetussa laissa (417/1992) tarkoitetun 
kauppaedustajan tai muun vastaavan edusta-
jan päämiehensä puolesta neuvottelemaan tai 
tekemään tavaraa, palvelua tai muuta hyödy-
kettä koskevaan myynti- tai ostosopimukseen 
liittyvän maksun välittäminen, kun edustaja 
toimii ainoastaan maksajan tai maksunsaa-
jan puolesta; 
  2) maksutapahtuma, jonka perustana on 
palveluntarjoajan maksettavaksi asetettu 
paperinen shekki, asete, maksukuponki, mat-
kashekki, velkakirja tai postiosoitus ja jonka 
tarkoituksena on asettaa varoja maksunsaajan 
käytettäväksi; 
  3) maksujärjestelmässä tai arvopaperien 
selvitysjärjestelmässä toteutettavat maksuta-
pahtumat palveluntarjoajien ja selvi-
tysosapuolten, keskusvastapuolen, selvi-
tysyhteisöjen tai keskuspankkien sekä mui-
den järjestelmään osallistuvien välillä; 
  4) sijoituspalveluyritysten, luottolaitosten, 
sellaisten yhteissijoitusyritysten, rahastoyhti-
öiden ja vaihtoehtorahastojen hoitajien, jotka 
tarjoavat sijoituspalvelulain (747/2012) 1 
luvun 11 §:ssä tarkoitettua sijoituspalvelua, 
ja 3 kohdassa tarkoitettujen tai sellaisten 
muiden yritysten, jotka voivat säilyttää arvo-
papereita, omaisuudenhoitoon taikka arvopa-
perien lunastukseen tai myyntiin liittyvät 
maksutapahtumat; 
  5) maksutapahtumat ja niihin liittyvät palve-
lut emoyrityksen ja sen tytäryrityksen tai 
saman emoyrityksen tytäryritysten välillä, jos 
maksupalvelun välittäjä kuuluu samaan yri-
tysryhmään, jonka muodostavat kirjanpito-
laissa (1336/1997) tarkoitettu emoyritys, 
emoyrityksen tytäryritykset ja näiden rahoi-
tus- ja vakuutusryhmittymien valvonnasta 
annetun lain (699/2004) 2 §:n 10 kohdassa 
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4 § 

 
Palveluntarjoajan sijainnista ja maksutapah-

tumassa käytettävästä valuutasta johtuvat 
poikkeukset tiedonantovelvollisuudesta 

 
  Mitä 12 §:n 5 ja 7 kohdassa sekä 18 §:ssä 
säädetään toteuttamisaikaa ja perittäviä kulu-
ja koskevien tietojen antamisesta, ei sovelleta 
maksutapahtumaan: 
  1) jonka toteuttamiseen osallistuu Euroopan 
talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan 
tai maksunsaajan palveluntarjoaja; tai 
  2) joka on muun valuutan kuin euron tai 
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 
valuutan määräinen.   
  Sen estämättä, mitä 1 momentissa sääde-
tään, palveluntarjoajan on kuitenkin 12 ja 
18 §:ssä tarkoitetuissa tilanteissa aina annet-
tava maksupalvelun käyttäjälle tieto ainakin 
niistä kuluista, jotka se itse perii maksutapah-
tuman toteuttamisesta, sekä ilmoitettava 
mahdollisuudesta, että myös muut maksuta-
pahtuman toteuttamiseen osallistuvat palve-
luntarjoajat ja välittäjät perivät siitä kuluja. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
 
 

tarkoitetut omistusyhteysyritykset; 
  6) tietoyhteiskuntakaaressa (917/2014) 
tarkoitetun teleyrityksen viestintäpalvelun 
käyttöön perustuvan laskutuksensa yhteydes-
sä käyttäjältä perimät enintään 50 euron 
määräiset maksutapahtumat, joiden yhteen-
laskettu määrä on enintään 300 euroa kuu-
kaudessa käyttäjää kohden, jos kysymys on: 
  a) maksutapahtumista digitaalisen sisällön 
tai ääniperusteisten palvelujen ostamista 
varten; tai 
  b) maksutapahtumista, jotka toteutetaan 
sähköisestä laitteesta tai sen välityksellä 
hyväntekeväisyystoiminnan yhteydessä tai 
matka-, pysäköinti-, pääsy- tai muiden sen 
kaltaisten lippujen ostamista varten.  
 

4 § 
 
Palveluntarjoajan sijainnista ja maksutapah-

tumassa käytettävästä valuutasta johtuvat 
poikkeukset tiedonantovelvollisuudesta 

 
  Mitä 12 §:n 5 kohdassa ja 18 §:ssä sääde-
tään toteuttamisaikaa koskevien tietojen an-
tamisesta, ei sovelleta maksutapahtumaan: 
   
  1) jonka toteuttamiseen osallistuu Euroopan 
talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan 
tai maksunsaajan palveluntarjoaja; tai 
  2) joka on muun valuutan kuin euron tai 
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 
valuutan määräinen. 
  Mitä 12 §:n 7 kohdassa ja 18 §:ssä sääde-
tään perittäviä kuluja koskevien tietojen an-
tamisesta, ei sovelleta sellaisiin 1 momentis-
sa tarkoitetun maksutapahtuman osiin, jotka 
toteutetaan Euroopan talousalueen ulkopuo-
lella. Palveluntarjoajan on kuitenkin tällöin 
ilmoitettava maksupalvelun käyttäjälle, että 
tältä saatetaan periä muitakin kuluja kuin ne, 
joista palveluntarjoajan on annettava tieto.  
— — — — — — — — — — — — — — 
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5 § 
 

Muut palveluntarjoajan sijainnista ja 
maksutapahtumassa käytettävästä valuutasta 

johtuvat rajoitukset 
 
  Lain 39, 45–48, 64, 65, 67, 70, 74, 79, 80 ja 
88 §:ää ei sovelleta maksutapahtumaan: 
  1) jonka toteuttamiseen osallistuu Euroopan 
talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan 
tai maksunsaajan palveluntarjoaja; tai 
  2) joka on muun valuutan kuin euron tai 
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 
valuutan määräinen. 
   
 
 
 
 
 
 
 
 
Lain 49, 51 ja 52 §:ää ei sovelleta maksuta-
pahtumaan, joka on muun valuutan kuin eu-
ron tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan 
valtion valuutan määräinen. 

 
8 § 

 
Määritelmät 

 
  Tässä laissa tarkoitetaan: 
  1) maksupalvelun käyttäjällä sitä, joka pal-
veluntarjoajan kanssa tekemänsä sopimuksen 
perusteella voi käyttää maksupalvelua mak-
sajana tai maksunsaajana; 
  2) palveluntarjoajalla luonnollista henkilöä 
taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, 
joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saa-
dakseen ammattimaisesti tarjoaa maksupal-
veluja; 
  3) maksutapahtumalla toimenpidettä, jolla 
varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan käy-
tettäväksi; 
  4) maksutoimeksiannolla maksajan tai mak-
sunsaajan palveluntarjoajalleen antamaa 

5 § 
 

Muut palveluntarjoajan sijainnista ja 
maksutapahtumassa käytettävästä valuutasta 

johtuvat rajoitukset 
 
Lain 45 ja 47 §:ää ei sovelleta maksutapah-
tumaan: 
  1) jonka toteuttamiseen osallistuu Euroopan 
talousalueen ulkopuolella sijaitseva maksajan 
tai maksunsaajan palveluntarjoaja; tai 
  2) joka on muun valuutan kuin euron tai 
Euroopan talousalueeseen kuuluvan valtion 
valuutan määräinen. 
  Lain 46 §:ää, 64 §:n 1, 3 ja 4 momenttia, 
65 ja 67 §:ää sekä 79 ja 80 §:ää ei sovelleta 
maksutapahtumaan, jonka toteuttamiseen 
osallistuu Euroopan talousalueen ulkopuolel-
la sijaitseva maksajan tai maksunsaajan 
palveluntarjoaja. Lain 74 §:n 1 momenttia ei 
sovelleta tällaiseen maksutapahtumaan, ellei 
kyse ole 64 §:n 2 momentissa tarkoitetusta 
tilanteesta. 
  Lain 48 ja 52 §:ää ei sovelleta maksutapah-
tumaan, joka on muun valuutan kuin euron 
tai Euroopan talousalueeseen kuuluvan valti-
on valuutan määräinen. 
 

8 § 
 

Määritelmät 
 
  Tässä laissa tarkoitetaan: 
  1) maksupalvelun käyttäjällä sitä, joka pal-
veluntarjoajan kanssa tekemänsä sopimuksen 
perusteella voi käyttää maksupalvelua mak-
sajana tai maksunsaajana; 
  2) palveluntarjoajalla luonnollista henkilöä 
taikka yksityistä tai julkista oikeushenkilöä, 
joka tuloa tai muuta taloudellista hyötyä saa-
dakseen ammattimaisesti tarjoaa maksupal-
veluja; 
  3) maksutapahtumalla toimenpidettä, jolla 
varoja siirretään, nostetaan tai asetetaan käy-
tettäväksi; 
  4) maksutoimeksiannolla maksajan tai mak-
sunsaajan palveluntarjoajalleen antamaa 
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määräystä toteuttaa maksutapahtuma; 
  5) maksutilillä tiliä, jota voidaan käyttää 
maksutapahtumiin; 
  6) tilisiirrolla maksajan maksutilin veloit-
tamista maksajan aloitteesta varojen siirtämi-
seksi maksunsaajan maksutilille; 
  7) suoraveloituksella maksajan maksutilin 
veloittamista maksunsaajan aloitteesta varo-
jen siirtämiseksi maksunsaajan maksutilille, 
kun maksaja on antanut suostumuksensa 
maksutapahtumaan joko maksunsaajalle tai 
maksunsaajan palveluntarjoajalle taikka 
omalle palveluntarjoajalleen; 
  8) rahanvälityksellä palvelua, jossa palve-
luntarjoaja vastaanottaa maksajalta varoja 
perustamatta maksutiliä maksajan tai mak-
sunsaajan nimiin ainoana tarkoituksena siir-
tää vastaanotettuja varoja vastaava määrä 
maksunsaajalle tai maksunsaajan puolesta 
toimivalle toiselle palveluntarjoajalle taikka 
jossa palveluntarjoaja vastaanottaa varat 
maksunsaajan puolesta ja asettaa ne tämän 
käyttöön; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   
9) maksuvälineellä maksukorttia tai muuta 
käyttäjäkohtaista välinettä tai menettelytapaa 
taikka näiden yhdistelmää, jonka käyttämi-
sestä maksutoimeksiantoihin maksupalvelun 
käyttäjä ja palveluntarjoaja ovat sopineet; 
  10) maksuvälineen haltijalla sitä, jolle on 
myönnetty maksuvälineen käyttöoikeus; 
  11) pienmaksuvälineellä maksuvälinettä: 
  a) jota puitesopimuksen mukaan voidaan 
käyttää enintään 30 euron tai, jos maksuvä-
linettä voidaan käyttää vain kotimaan maksu-
tapahtumiin, enintään 60 euron määräisiin 
maksutapahtumiin; 
  b) jonka käyttöraja puitesopimuksen mu-

määräystä toteuttaa maksutapahtuma; 
  5) maksutilillä tiliä, jota voidaan käyttää 
maksutapahtumiin; 
  6) tilisiirrolla maksajan maksutilin veloit-
tamista maksajan toimeksiannosta varojen 
siirtämiseksi maksunsaajan maksutilille;  
  7) suoraveloituksella maksajan maksutilin 
veloittamista maksunsaajan aloitteesta varo-
jen siirtämiseksi maksunsaajan maksutilille, 
kun maksaja on antanut suostumuksensa 
maksutapahtumaan joko maksunsaajalle tai 
maksunsaajan palveluntarjoajalle taikka 
omalle palveluntarjoajalleen; 
  8) rahanvälityksellä palvelua, jossa palve-
luntarjoaja vastaanottaa maksajalta varoja 
perustamatta maksutiliä maksajan tai mak-
sunsaajan nimiin ainoana tarkoituksena siir-
tää vastaanotettuja varoja vastaava määrä 
maksunsaajalle tai maksunsaajan puolesta 
toimivalle toiselle palveluntarjoajalle taikka 
jossa palveluntarjoaja vastaanottaa varat 
maksunsaajan puolesta ja asettaa ne tämän 
käyttöön; 
  9) maksutoimeksiantopalvelulla palvelua, 
jossa palveluntarjoaja käynnistää toisen 
palveluntarjoajan pitämää maksutiliä koske-
van maksutoimeksiannon maksupalvelun 
käyttäjän pyynnöstä; 
  10) tilitietopalvelulla palvelua, jossa palve-
luntarjoaja antaa tietoverkon välityksellä 
koottua tietoa toisen palveluntarjoajan tai 
useamman palveluntarjoajan pitämistä mak-
supalvelun käyttäjän maksutileistä; 
  11) maksuvälineellä maksukorttia tai muuta 
käyttäjäkohtaista välinettä tai menettelytapaa 
taikka näiden yhdistelmää, jonka käyttämi-
sestä maksutoimeksiantoihin maksupalvelun 
käyttäjä ja palveluntarjoaja ovat sopineet; 
  12) maksuvälineen haltijalla sitä, jolle on 
myönnetty maksuvälineen käyttöoikeus; 
  13) pienmaksuvälineellä maksuvälinettä: 
  a) jota puitesopimuksen mukaan voidaan 
käyttää enintään 30 euron tai, jos maksuvä-
linettä voidaan käyttää vain kotimaan maksu-
tapahtumiin, enintään 60 euron määräisiin 
maksutapahtumiin; 
  b) jonka käyttöraja puitesopimuksen mu-
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kaan on enintään 150 euroa tai, jos maksuvä-
linettä voidaan käyttää vain kotimaan maksu-
tapahtumiin, enintään 300 euroa; taikka 
  c) jolle tallennettujen varojen määrä ei pui-
tesopimuksen mukaan voi ylittää 150 euroa 
tai, jos maksuvälinettä voidaan käyttää vain 
kotimaan maksutapahtumiin, 500 euroa; 
  12) pienmaksuvälineenhaltijalla sitä, jolle 
on myönnetty pienmaksuvälineen käyttöoi-
keus; 
  13) puitesopimuksella tili- tai muuta sopi-
musta, jonka perusteella voidaan toteuttaa 
yksittäisiä tai peräkkäisiä maksutapahtumia; 
  14) erillisellä maksutapahtumalla maksu-
tapahtumaa, joka ei kuulu puitesopimuksen 
piiriin; 
  15) etäviestimellä puhelinta, postia, televi-
siota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota 
voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen il-
man että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä; 
  16) varoilla käteistä, tilille kirjattua raha-
arvoa ja maksulaitoslain (297/2010) 5 §:n 6 a 
kohdassa tarkoitettua sähköistä rahaa;  
  17) arvopäivällä viiteajankohtaa, jota palve-
luntarjoaja käyttää laskiessaan korkoa varoil-
le, jotka veloitetaan maksutililtä tai makse-
taan maksutilille; 
  18) työpäivällä päivää, jona maksajan tai 
maksunsaajan palveluntarjoaja on avoinna 
siten, että se voi osaltaan toteuttaa maksuta-
pahtuman; 
  19) yksilöivällä tunnisteella palveluntarjo-
ajan maksupalvelun käyttäjälle määrittämää 
kirjain-, numero- tai merkkiyhdistelmää, joka 
maksupalvelun käyttäjän on esitettävä, jotta 
toinen maksutapahtumaan liittyvä maksupal-
velun käyttäjä tai tämän maksutili voidaan 
yksilöidä; 
  20) tietojen antamisella pysyvällä tavalla 
tietojen antamista maksupalvelun käyttäjälle 
henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti 
siten, että tämä voi tallentaa ja toisintaa ne 
muuttumattomina; 
  21) maksujärjestelmällä sääntöihin perustu-
vaa järjestelmää, jossa määritetään tai toteu-
tetaan rahamääräisiä velvoitteita taikka siirre-
tään maksutapahtumien katteet. 

kaan on enintään 150 euroa tai, jos maksuvä-
linettä voidaan käyttää vain kotimaan maksu-
tapahtumiin, enintään 300 euroa; taikka 
  c) jolle tallennettujen varojen määrä ei pui-
tesopimuksen mukaan voi ylittää 150 euroa 
tai, jos maksuvälinettä voidaan käyttää vain 
kotimaan maksutapahtumiin, 500 euroa; 
  14) pienmaksuvälineenhaltijalla sitä, jolle 
on myönnetty pienmaksuvälineen käyttöoi-
keus; 
  15) puitesopimuksella tili- tai muuta sopi-
musta, jonka perusteella voidaan toteuttaa 
yksittäisiä tai peräkkäisiä maksutapahtumia; 
  16) erillisellä maksutapahtumalla maksu-
tapahtumaa, joka ei kuulu puitesopimuksen 
piiriin; 
  17) etäviestimellä puhelinta, postia, televi-
siota, tietoverkkoa tai muuta välinettä, jota 
voidaan käyttää sopimuksen tekemiseen il-
man että osapuolet ovat yhtä aikaa läsnä; 
  18) varoilla käteistä, tilille kirjattua raha-
arvoa ja maksulaitoslain (297/2010) 5 §:n 6 a 
kohdassa tarkoitettua sähköistä rahaa;  
  19) arvopäivällä viiteajankohtaa, jota palve-
luntarjoaja käyttää laskiessaan korkoa varoil-
le, jotka veloitetaan maksutililtä tai makse-
taan maksutilille; 
  20) työpäivällä päivää, jona maksajan tai 
maksunsaajan palveluntarjoaja on avoinna 
siten, että se voi osaltaan toteuttaa maksuta-
pahtuman; 
  21) yksilöivällä tunnisteella palveluntarjo-
ajan maksupalvelun käyttäjälle määrittämää 
kirjain-, numero- tai merkkiyhdistelmää, joka 
maksupalvelun käyttäjän on esitettävä, jotta 
toinen maksutapahtumaan liittyvä maksupal-
velun käyttäjä tai tämän maksutili voidaan 
yksilöidä; 
  22) tietojen antamisella pysyvällä tavalla 
tietojen antamista maksupalvelun käyttäjälle 
henkilökohtaisesti, kirjallisesti tai sähköisesti 
siten, että tämä voi tallentaa ja toisintaa ne 
muuttumattomina; 
  23) maksujärjestelmällä sääntöihin perustu-
vaa järjestelmää, jossa määritetään tai toteu-
tetaan rahamääräisiä velvoitteita taikka siirre-
tään maksutapahtumien katteet; 



   
  

 
 
 

 104  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

9 § 
 

Yleissäännös annettavista tiedoista ja 
ilmoituksista 

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

12 § 
 
Maksupalvelusta ja maksutilistä annettavat 

tiedot 
 
  Maksupalvelusta on annettava seuraavat 
tiedot: 
  1) kuvaus maksupalvelun pääominaisuuk-
sista; 

  24) vahvalla tunnistamisella maksupalve-
lun käyttäjän sähköistä tunnistamista, jossa 
suojataan tunnistamistiedon luottamukselli-
suutta ja käytetään menettelyä, joka perustuu 
vähintään kahteen seuraavista kolmesta toi-
sistaan riippumattomasta vaihtoehdosta:  
  a) johonkin, mitä vain maksupalvelun käyt-
täjä tietää; 
  b) johonkin, mitä vain maksupalvelun käyt-
täjällä on hallussaan;  
  c) maksupalvelun käyttäjän yksilöivään 
ominaisuuteen; 
  25) henkilökohtaisilla turvatunnuksilla 
henkilökohtaisia toimintoja, jotka palvelun-
tarjoaja antaa maksupalvelun käyttäjälle 
tunnistamistarkoituksiin; 
  26) arkaluonteisilla maksutiedoilla henki-
lökohtaisia turvatunnuksia ja muita maksu-
tietoja, joita voidaan käyttää petollisesti, 
lukuun ottamatta tilinhaltijan nimeä ja tili-
numeroa. 

 
9 § 

 
Yleissäännös annettavista tiedoista ja 

ilmoituksista 
 
Palveluntarjoajan on annettava tässä laissa 
tarkoitetut tiedot ja ilmoitukset maksupalve-
lun käyttäjälle selkeässä ja helposti ymmär-
rettävässä muodossa. Jolleivät osapuolet sovi 
muun kielen käyttämisestä, tiedot ja ilmoi-
tukset on annettava suomeksi tai ruotsiksi 
taikka, jos maksupalvelua tarjotaan muualla 
kuin Suomessa, kyseisen valtion virallisella 
kielellä. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
12 § 

 
Maksupalvelusta ja maksutilistä annettavat 

tiedot 
 
  Maksupalvelusta on annettava seuraavat 
tiedot: 
  1) kuvaus maksupalvelun pääominaisuuk-
sista; 
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  2) kuvaus yksilöivästä tunnisteesta tai muis-
ta tiedoista, jotka maksupalvelun käyttäjän 
on annettava maksutoimeksiannon toteutta-
miseksi; 
  3) tieto siitä, miten maksupalvelun käyttäjä 
voi antaa ja peruuttaa suostumuksensa mak-
sutapahtuman toteuttamiseen; 
   
  4) tieto ajankohdasta, jona maksutoimek-
sianto katsotaan vastaanotetuksi, sekä tieto 
maksajan palveluntarjoajan mahdollisesti 
asettamasta aikarajasta, jonka jälkeen vas-
taanotettu maksutoimeksianto katsotaan vas-
taanotetuksi seuraavana työpäivänä; 
  5) tieto siitä, mikä on enimmäisaika, jonka 
kuluessa maksupalvelu toteutetaan; 
  6) tieto siitä, onko puitesopimuksessa tar-
koitus sopia maksuvälineen käyttörajoista; 
  7) tieto maksupalvelun käyttäjältä perittävi-
en kulujen yhteismäärästä ja, jos mahdollista, 
kulujen erittely; 
  8) tieto mahdollisesta korosta ja käytettäes-
sä viitekorkoa sovellettavan koron määräy-
tymisperusteesta, viitekoron määrityspäivästä 
sekä indeksistä tai muusta laskentaperustees-
ta; 
  9) tieto sovellettavasta valuutan vaihtokurs-
sista tai käytettäessä viitekurssia viitekurssin 
määrityspäivästä sekä indeksistä tai muusta 
laskentaperusteesta; 
  10) tieto mahdollisesta sopimusehdosta, 
jonka mukaan koron tai vaihtokurssin muu-
toksia sovelletaan välittömästi, sekä selvitys 
tällöin noudatettavasta palveluntarjoajan 
tiedonantovelvollisuudesta. 
 
 
 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
 
 
 
 

  2) kuvaus yksilöivästä tunnisteesta tai muis-
ta tiedoista, jotka maksupalvelun käyttäjän 
on annettava maksutoimeksiannon käynnis-
tämiseksi tai toteuttamiseksi; 
  3) tieto siitä, miten maksupalvelun käyttäjä 
voi antaa ja peruuttaa suostumuksensa mak-
sutoimeksiannon käynnistämiseen tai maksu-
tapahtuman toteuttamiseen;  
  4) tieto ajankohdasta, jona maksutoimek-
sianto katsotaan vastaanotetuksi, sekä tieto 
maksajan palveluntarjoajan mahdollisesti 
asettamasta aikarajasta, jonka jälkeen vas-
taanotettu maksutoimeksianto katsotaan vas-
taanotetuksi seuraavana työpäivänä; 
  5) tieto siitä, mikä on enimmäisaika, jonka 
kuluessa maksupalvelu toteutetaan; 
  6) tieto siitä, onko puitesopimuksessa tar-
koitus sopia maksuvälineen käyttörajoista; 
  7) tieto maksupalvelun käyttäjältä perittävi-
en kulujen yhteismäärästä ja, jos mahdollista, 
kulujen erittely; 
  8) tieto mahdollisesta korosta ja käytettäes-
sä viitekorkoa sovellettavan koron määräy-
tymisperusteesta, viitekoron määrityspäivästä 
sekä indeksistä tai muusta laskentaperustees-
ta; 
  9) tieto sovellettavasta valuutan vaihtokurs-
sista tai käytettäessä viitekurssia viitekurssin 
määrityspäivästä sekä indeksistä tai muusta 
laskentaperusteesta; 
  10) tieto mahdollisesta sopimusehdosta, 
jonka mukaan koron tai vaihtokurssin muu-
toksia sovelletaan välittömästi, sekä selvitys 
tällöin noudatettavasta palveluntarjoajan 
tiedonantovelvollisuudesta; 
  11) tieto mahdollisista korttimaksujen siir-
tohintoja koskevan asetuksen 8 artiklan mu-
kaisista maksutuotemerkkien yhdistelmäkäyt-
töön liittyvistä maksupalvelun käyttäjän oi-
keuksista. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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14 § 
 

Varotoimista, vastuukysymyksistä ja 
oikeussuojakeinoista annettavat tiedot 

 
  Varotoimista, vastuukysymyksistä ja oike-
ussuojakeinoista on annettava seuraavat tie-
dot: 
  1) selvitys siitä, millaisiin toimiin maksuvä-
lineen haltijan on ryhdyttävä pitääkseen mak-
suvälineen turvassa, sekä siitä, miten palve-
luntarjoajalle tehdään ilmoitus maksuväli-
neen katoamisesta, joutumisesta oikeudetto-
masti toisen haltuun tai oikeudettomasta käy-
töstä; 
   
 
 
 
2) selvitys edellytyksistä, joiden täyttyessä 
palveluntarjoajalla on oikeus estää maksuvä-
lineen käyttö, jos tällaisesta oikeudesta on 
puitesopimuksessa tarkoitus sopia; 
  3) selvitys maksupalvelun käyttäjän vas-
tuusta maksuvälineen oikeudettomasta käy-
töstä sekä tieto vastuun määrästä; 
  4) tieto siitä, millä tavoin ja missä ajassa 
maksupalvelun käyttäjän on ilmoitettava 
palveluntarjoajalle oikeudettomasta, toteut-
tamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetus-
ta maksutapahtumasta; 
  5) selvitys palveluntarjoajan vastuusta oi-
keudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai 
virheellisesti toteutetusta maksutapahtumas-
ta; 
  6) selvitys 79 §:ssä tarkoitetun maksupalau-
tuksen edellytyksistä ja määräajasta sen pyy-
tämiselle sekä selvitys palveluntarjoajan 
velvollisuuksista palautuspyynnön käsittelys-
sä; 
  7) tieto mahdollisesta sopimusehdosta pui-
tesopimukseen sovellettavasta laista tai toi-
mivaltaisesta tuomioistuimesta; 
  8) tieto mahdollisuudesta ilmoittaa palve-
luntarjoajan menettelystä palveluntarjoajan 
toimintaa valvovalle viranomaiselle ja mah-
dollisuudesta saattaa puitesopimukseen pe-

14 § 
 

Varotoimista, vastuukysymyksistä ja 
oikeussuojakeinoista annettavat tiedot 

 
  Varotoimista, vastuukysymyksistä ja oike-
ussuojakeinoista on annettava seuraavat tie-
dot: 
  1) selvitys siitä, millaisiin toimiin maksuvä-
lineen haltijan on ryhdyttävä pitääkseen mak-
suvälineen turvassa, sekä siitä, miten palve-
luntarjoajalle tehdään ilmoitus maksuväli-
neen katoamisesta, joutumisesta oikeudetto-
masti toisen haltuun tai oikeudettomasta käy-
töstä; 
  2) selvitys turvallisesta menettelystä, jolla 
palveluntarjoaja ilmoittaa maksupalvelun 
käyttäjälle petolliseen toimintaan tai turvalli-
suuteen liittyvistä uhkista; 
  3) selvitys edellytyksistä, joiden täyttyessä 
palveluntarjoajalla on oikeus estää maksuvä-
lineen käyttö, jos tällaisesta oikeudesta on 
puitesopimuksessa tarkoitus sopia; 
  4) selvitys maksupalvelun käyttäjän vas-
tuusta maksuvälineen oikeudettomasta käy-
töstä sekä tieto vastuun määrästä; 
  5) tieto siitä, millä tavoin ja missä ajassa 
maksupalvelun käyttäjän on ilmoitettava 
palveluntarjoajalle oikeudettomasta, toteut-
tamatta jääneestä tai virheellisesti toteutetus-
ta maksutapahtumasta; 
  6) selvitys palveluntarjoajan vastuusta oi-
keudettomasta, toteuttamatta jääneestä tai 
virheellisesti toteutetusta maksutapahtumas-
ta; 
  7) selvitys 79 §:ssä tarkoitetun maksupalau-
tuksen edellytyksistä ja määräajasta sen pyy-
tämiselle sekä selvitys palveluntarjoajan 
velvollisuuksista palautuspyynnön käsittelys-
sä; 
  8) tieto mahdollisesta sopimusehdosta pui-
tesopimukseen sovellettavasta laista tai toi-
mivaltaisesta tuomioistuimesta; 
  9) tieto mahdollisuudesta ilmoittaa palve-
luntarjoajan menettelystä palveluntarjoajan 
toimintaa valvovalle viranomaiselle ja mah-
dollisuudesta saattaa puitesopimukseen pe-
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rustuva riita kuluttajariitalautakunnan tai 
muun vastaavan elimen käsiteltäväksi. 
 

19 § 
 
Toteutetusta maksutapahtumasta maksajalle 

annettavat tiedot 
— — — — — — — — — — — — — — 
  Jollei puitesopimuksessa ole sovittu, millä 
tavalla 1 momentissa tarkoitetut tiedot anne-
taan, palveluntarjoajan on toimitettava ne 
kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Joll-
ei ole sovittu, kuinka usein tiedot annetaan, 
ne on annettava ilman aiheetonta viivytystä 
sen jälkeen, kun maksutapahtuma on veloi-
tettu maksajan maksutililtä tai, jollei maksaja 
käytä maksutiliä, kun palveluntarjoaja on 
vastaanottanut maksutoimeksiannon. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

rustuva riita kuluttajariitalautakunnan tai 
muun vastaavan elimen käsiteltäväksi. 
 

19 § 
 
Toteutetusta maksutapahtumasta maksajalle 

annettavat tiedot 
— — — — — — — — — — — — — —  
Jollei puitesopimuksessa ole sovittu, millä 
tavalla 1 momentissa tarkoitetut tiedot anne-
taan, palveluntarjoajan on toimitettava ne 
kirjallisesti tai muulla pysyvällä tavalla. Joll-
ei ole sovittu, kuinka usein tiedot annetaan, 
ne on annettava ilman aiheetonta viivytystä 
sen jälkeen, kun maksutapahtuma on veloi-
tettu maksajan maksutililtä tai, jollei maksaja 
käytä maksutiliä, kun palveluntarjoaja on 
vastaanottanut maksutoimeksiannon. Maksa-
ja voi kuitenkin vaatia, että tiedot annetaan 
määräajoin ja sovitulla tavalla noudattaen, 
mitä 2 momentissa säädetään. Puitesopimuk-
sessa on mainittava tästä oikeudesta.  
 

25 a § 
 

Ennakkotiedot erillisestä 
maksutoimeksiannon käynnistämistä 

koskevasta sopimuksesta 
 
  Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan tie-
donantovelvollisuuteen sovelletaan, mitä 
22 §:ssä säädetään erillistä maksutapahtu-
maa koskevasta sopimuksesta annettavista 
ennakkotiedoista. 
  Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on 
lisäksi annettava maksajalle ennen toimeksi-
annon käynnistämistä 11 §:n 1–3 ja 5 koh-
dassa tarkoitetut tiedot noudattaen, mitä 
22 §:ssä säädetään.  
 

25 b § 
 
Maksutoimeksiannon käynnistämisen jälkeen 

annettavat tiedot 
 
  Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on 
välittömästi maksutoimeksiannon käynnis-
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28 § 
 

Valuutan muuntaminen 
 
  Jos maksunsaaja tarjoaa maksajalle valuu-
tan muuntamista ennen maksutapahtuman 
käynnistämistä tai jos muu kuin maksunsaaja 
tarjoaa valuutan muuntamista myyntipaikas-
sa, maksajalle on ilmoitettava valuutan 
muuntamisesta aiheutuvat kulut ja käytettävä 
vaihtokurssi ennen maksutapahtuman käyn-
nistämistä. 

 
29 § 

 
Maksuvälineen käyttämisestä johtuvat 

lisäkulut tai alennukset 
   
Jos maksunsaaja pyytää maksajalta maksua 
tietyn maksuvälineen käyttämisestä tai tarjo-
aa alennusta sen vuoksi, että tiettyä maksuvä-
linettä käytetään, maksunsaajan on ilmoitet-
tava tästä maksajalle ennen maksutapahtu-

tettyään annettava maksajalle tai asetettava 
tämän helposti saataville seuraavat tiedot: 
  1) tieto siitä, että maksutoimeksianto on 
käynnistetty; 
  2) tieto, jonka avulla maksutapahtuma voi-
daan tunnistaa; 
  3) maksutapahtuman yhteydessä siirrettävät 
tiedot; 
  4) tieto maksutapahtuman määrästä; 
  5) tieto maksutoimeksiantopalvelun tarjo-
ajan tältä perimien kulujen määrästä sekä, 
jos mahdollista, kulujen erittely. 
  Maksutoimeksantopalvelun tarjoajan on 
välittömästi maksutoimeksiannon käynnistet-
tyään annettava maksunsaajalle tai asetetta-
va tämän saataville 1 momentissa tarkoitetut 
tiedot tämän osalta sekä, jos mahdollista, 
lisäksi tieto, jonka avulla maksunsaaja voi 
tunnistaa maksajan.  
  Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on 
asetettava maksutiliä pitävän palveluntarjo-
ajan saataville tiedot, joiden avulla maksuta-
pahtuma voidaan tunnistaa. 

 
28 § 

 
Valuutan muuntaminen 

 
  Jos maksunsaaja tarjoaa maksajalle valuu-
tan muuntamista ennen maksutapahtuman 
käynnistämistä tai jos muu kuin maksunsaaja 
tarjoaa valuutan muuntamista myyntipaikassa 
tai pankkiautomaatissa, maksajalle on ilmoi-
tettava valuutan muuntamisesta aiheutuvat 
kulut ja käytettävä vaihtokurssi ennen mak-
sutapahtuman käynnistämistä. 
 

29 § 
 

Maksuvälineen käyttämisestä johtuvat 
lisäkulut tai alennukset 

 
  Jos maksunsaaja pyytää maksajalta maksua 
tietyn maksuvälineen käyttämisestä tai tarjo-
aa alennusta sen vuoksi, että tiettyä maksuvä-
linettä käytetään, maksunsaajan on ilmoitet-
tava tästä maksajalle ennen maksutapahtu-
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man käynnistämistä. 
  Jos palveluntarjoaja tai muu taho pyytää 
maksupalvelun käyttäjältä maksua tietyn 
maksuvälineen käyttämisestä, palveluntarjo-
ajan tai muun tahon on ilmoitettava maksusta 
maksupalvelun käyttäjälle ennen maksuta-
pahtuman käynnistämistä. 
 
 
 
 

30 § 
 
Puitesopimuksen muuttaminen palveluntar-

joajan aloitteesta 
 
  Jos palveluntarjoaja ehdottaa muutoksia 
puitesopimukseen, ehdotus on toimitettava 
maksupalvelun käyttäjälle kirjallisesti tai 
muulla pysyvällä tavalla vähintään kaksi 
kuukautta ennen muutosten ehdotettua voi-
maantulopäivää. Palveluntarjoajan on vas-
taavasti ilmoitettava maksupalvelun käyttä-
jälle, jos muissa tiedoissa, jotka palveluntar-
joajan on 11–15 §:n mukaisesti annettava, 
tapahtuu muutoksia. 
 
 
  Jos puitesopimukseen sisältyy ehto, jonka 
mukaan maksupalvelun käyttäjän katsotaan 
hyväksyneen palveluntarjoajan ehdottamat 
sopimusehtojen muutokset, jollei hän muu-
tosten ehdotettuun voimaantulopäivään men-
nessä vastusta niitä, maksupalvelun käyttäjää 
on muutosehdotuksessa muistutettava hänen 
oikeudestaan vastustaa muutoksia. Maksu-
palvelun käyttäjällä on muutosten ehdotet-
tuun voimaantulopäivään saakka oikeus irti-
sanoa puitesopimus päättyväksi heti. Muu-
tosehdotuksessa on mainittava tästä oikeu-
desta. 
 
 
 
 
 

 

man käynnistämistä. 
   Jos palveluntarjoaja tai muu taho pyytää 
maksupalvelun käyttäjältä palvelumaksua 
tietyn maksuvälineen käyttämisestä, palve-
luntarjoajan tai muun tahon on ilmoitettava 
palvelumaksusta maksupalvelun käyttäjälle 
ennen maksutapahtuman käynnistämistä. 
  Maksajalla ei ole velvollisuutta maksaa pal-
velumaksuja, joista ei ole ilmoitettu hänelle 
1 ja 2 momentin mukaisesti. 
 

30 § 
 
Puitesopimuksen muuttaminen palveluntar-

joajan aloitteesta 
 
  Jos palveluntarjoaja ehdottaa muutoksia 
puitesopimukseen, ehdotus on toimitettava 
maksupalvelun käyttäjälle kirjallisesti tai 
muulla pysyvällä tavalla vähintään kaksi 
kuukautta ennen muutosten ehdotettua voi-
maantulopäivää. Ennen tätä päivää maksu-
palvelun käyttäjä voi joko hyväksyä muutok-
set tai vastustaa niitä. Palveluntarjoajan on 
vastaavasti ilmoitettava maksupalvelun käyt-
täjälle, jos muissa tiedoissa, jotka palvelun-
tarjoajan on 11–15 §:n mukaisesti annettava, 
tapahtuu muutoksia. 
  Jos puitesopimukseen sisältyy ehto, jonka 
mukaan maksupalvelun käyttäjän katsotaan 
hyväksyneen palveluntarjoajan ehdottamat 
sopimusehtojen muutokset, jollei hän ennen 
muutosten ehdotettua voimaantulopäivää 
vastusta niitä, maksupalvelun käyttäjää on 
muutosehdotuksessa muistutettava hänen 
oikeudestaan vastustaa muutoksia. Maksu-
palvelun käyttäjällä on muutosten ehdotet-
tuun voimaantulopäivään saakka oikeus irti-
sanoa puitesopimus päättyväksi heti tai myö-
hemmästä ehdotettua voimaantulopäivää 
edeltävästä ajankohdasta lukien. Muutoseh-
dotuksessa on mainittava tästä oikeudesta. 
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38 § 
— — — — — — — 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Maksutapahtuman käynnistämistä ja toteut-
tamista koskevat yleiset säännökset 

 
38 § 

— — — — — — — 
 

38 a § 
 

Maksutoimeksiantopalvelun käyttö 
 
  Jos maksutiliä voidaan käyttää tietoverkon 
välityksellä, maksutiliä pitävän palveluntar-
joajan on sallittava maksajan käynnistää 
maksutapahtuma maksutoimeksiantopalvelun 
tarjoajan välityksellä. Maksutiliä pitävän 
palveluntarjoajan on sallittava maksutoimek-
siantopalvelun tarjoajan hyödyntää vahvan 
tunnistamisen menettelyjä, jotka maksutiliä 
pitävä palveluntarjoaja tarjoaa maksupalve-
lun käyttäjälle tässä laissa edellytetyllä ta-
valla. 
  Maksutoimeksiantopalvelun tarjoajan on: 
  1) tunnistauduttava maksajan maksutiliä 
pitävälle palveluntarjoajalle aina, kun mak-
sutapahtuma käynnistetään sen välityksellä;  
  2) huolehdittava siitä, että maksupalvelun 
käyttäjän henkilökohtaiset turvatunnukset 
eivät ole muiden kuin maksupalvelun käyttä-
jän ja tunnusten myöntäjän saatavilla; 
  3) huolehdittava siitä, että muut maksupal-
velun käyttäjää koskevat tiedot annetaan 
ainoastaan maksunsaajalle siinä laajuudessa 
kuin maksupalvelun käyttäjä on tähän ni-
menomaisesti suostunut. 
 Maksutoimeksiantopalvelun tarjoaja ei saa: 
  1) pitää hallussaan maksajan varoja mak-
sutoimeksiantopalvelun tarjoamisen yhtey-
dessä; 
  2) tallentaa maksupalvelunkäyttäjän arka-
luonteisia maksutietoja; 
  3) käyttää, hankkia tai säilyttää mitään 
tietoja muuten kuin maksutoimeksi-
antopalvelun suorittamiseksi maksajan ni-
menomaisen pyynnön mukaisesti; 
  4) muuttaa maksutapahtuman määrää tai 
muita ominaisuuksia. 
  Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan, joka 
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39 § 
 

Maksutoimeksiannon vastaanottohetki 
 
Maksutoimeksianto katsotaan vastaanotetuk-
si, kun maksajan palveluntarjoaja on vas-
taanottanut sen. 
 
 
— — — — — — — — — — — — — — 
 

 
 

saa maksutoimeksiantopalvelua käyttävältä 
maksajalta nimenomaisen suostumuksen 
maksutapahtuman toteuttamiseen 38 §:n 
mukaisesti, on: 
  1) annettava maksutoimeksiantopalvelun 
tarjoajalle tai asetettava tämän saataville 
välittömästi maksutoimeksiannon vastaan-
ottamisen jälkeen kaikki tiedot maksu-
tapahtuman käynnistämisestä sekä saatavil-
laan olevat tiedot maksutapahtuman toteut-
tamisesta; 
  2) käsiteltävä maksutoimeksiantopalvelun 
tarjoajan välityksellä annettuja maksu-
toimeksiantoja ja maksajan suoraan antamia 
maksutoimeksiantoja tasapuolisesti erityises-
ti toteuttamisajan, toteuttamisjärjestyksen ja 
palvelumaksujen suhteen. 
  Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja voi evä-
tä maksutoimeksiantopalvelun tarjoajalta 
pääsyn maksutilille, jos se voi osoittaa, että 
epäämiselle on perusteltu syy, joka liittyy 
asianomaisen maksutoimeksiantopalvelun 
tarjoajan oikeudettomaan tai petolliseen 
maksutilin käyttöön. Maksutiliä pitävän pal-
veluntarjoajan on ilmoitettava epäämisestä 
ja sen perusteista maksajalle sovitulla taval-
la, jollei ilmoittamatta jättämiselle ole perus-
teltuja turvallisuussyitä tai ilmoittamista ole 
muualla laissa kielletty. Ilmoitus on toimitet-
tava, jos mahdollista, ennen pääsyn epäämis-
tä ja viimeistään välittömästi epäämisen 
jälkeen. Pääsy maksutilille on sallittava, kun 
epäämiselle ei enää ole perustetta. 
 

39 § 
 

Maksutoimeksiannon vastaanottohetki 
 
  Maksutoimeksianto katsotaan vastaanote-
tuksi, kun maksajan palveluntarjoaja on vas-
taanottanut sen. Maksajan tiliä ei saa veloit-
taa ennen maksutoimeksiannon vastaanotta-
mista. 
— — — — — — — — — — — — — — 
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40 § 
 

Maksutoimeksiannon peruuttaminen 
— — — — — — — — — — — — — — 
  Jos maksutapahtuma on maksunsaajan 
käynnistämä tai hänen välityksellään käyn-
nistetty, maksaja ei voi peruuttaa maksutoi-
meksiantoa sen jälkeen, kun toimeksianto tai 
maksajan suostumus maksutapahtuman to-
teuttamiseen on annettu maksunsaajalle. Suo-
raveloitusta koskevan toimeksiannon maksa-
ja voi kuitenkin peruuttaa viimeistään sitä 
päivää edeltävänä työpäivänä, jona varat on 
sovittu veloitettaviksi. 
 
 
 
 
 
 
  Edellä 1–3 momentissa tarkoitetun ajan-
kohdan jälkeen maksutoimeksianto voidaan 
peruuttaa vain, jos maksupalvelun käyttäjä ja 
hänen palveluntarjoajansa niin sopivat. Edel-
lä 3 momentissa tarkoitetussa tapauksessa 
edellytyksenä on lisäksi, että maksunsaaja 
suostuu toimeksiannon peruuttamiseen.  
— — — — — — — — — — — — — — 

 
42 § 

 
Ilmoitus maksutoimeksiannon toteuttamisesta 

kieltäytymisestä 
 
 
  Jos palveluntarjoaja kieltäytyy toteuttamasta 
maksutoimeksiantoa, palveluntarjoajan on 
ilmoitettava maksupalvelun käyttäjälle kiel-
täytymisestä, kieltäytymisen perusteesta sekä 
menettelystä, jolla kieltäytymiseen johtanut 
virhe tai puute voidaan korjata, jollei ilmoit-
tamista ole muualla laissa kielletty. 
 
  Ilmoitus on toimitettava maksupalvelun 
käyttäjälle tai asetettava hänen saatavilleen 
sovitulla tavalla mahdollisimman pian. Ilmoi-
tus on tehtävä ennen kuin se määräaika, jon-

40 § 
 

Maksutoimeksiannon peruuttaminen 
— — — — — — — — — — — — — —  
Jos maksutapahtuma käynnistetään maksu-
toimeksiantopalvelun tarjoajan välityksellä, 
maksaja ei voi peruuttaa maksutoimeksian-
toa sen jälkeen, kun suostumus maksutapah-
tuman käynnistämiseen on annettu maksu-
toimeksiantopalvelun tarjoajalle. Jos maksu-
tapahtuma on maksunsaajan käynnistämä tai 
hänen välityksellään käynnistetty, maksaja ei 
voi peruuttaa maksutoimeksiantoa sen jäl-
keen, kun toimeksianto tai maksajan suostu-
mus maksutapahtuman toteuttamiseen on 
annettu maksunsaajalle. Suoraveloitusta kos-
kevan toimeksiannon maksaja voi kuitenkin 
peruuttaa viimeistään sitä päivää edeltävänä 
työpäivänä, jona varat on sovittu veloitetta-
viksi. 
  Edellä 1–3 momentissa tarkoitetun ajan-
kohdan jälkeen maksutoimeksianto voidaan 
peruuttaa vain, jos maksupalvelun käyttäjä ja 
asianomaiset palveluntarjoajat niin sopivat. 
Edellä 3 momentissa tarkoitetussa tapaukses-
sa edellytyksenä on lisäksi, että maksunsaaja 
suostuu toimeksiannon peruuttamiseen. 
— — — — — — — — — — — — — — 

 
42 § 

 
Ilmoitus maksutoimeksiannon toteuttamisesta 

tai maksutapahtuman käynnistämisestä 
kieltäytymisestä 

 
  Jos palveluntarjoaja kieltäytyy toteuttamasta 
maksutoimeksiantoa tai käynnistämästä mak-
sutapahtumaa, palveluntarjoajan on ilmoitet-
tava maksupalvelun käyttäjälle kieltäytymi-
sestä, kieltäytymisen perusteesta sekä menet-
telystä, jolla kieltäytymiseen johtanut virhe 
tai puute voidaan korjata, jollei ilmoittamista 
ole muualla laissa kielletty.  
  Ilmoitus on toimitettava maksupalvelun 
käyttäjälle tai asetettava hänen saatavilleen 
sovitulla tavalla mahdollisimman pian. Ilmoi-
tus on tehtävä ennen kuin se määräaika, jon-
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ka kuluessa maksutoimeksianto tulisi toteut-
taa, päättyy.      
  Osapuolet voivat puitesopimuksessa sopia, 
että palveluntarjoajalla on oikeus periä kulut 
ilmoituksen tekemisestä, jos palveluntarjo-
ajalla on ollut perusteltu syy kieltäytyä to-
teuttamasta toimeksiantoa. Perittävien kulu-
jen on oltava asianmukaiset eivätkä ne saa 
ylittää palveluntarjoajan tosiasiallisia kustan-
nuksia. 
 

46 § 
 
Maksutapahtuman toteuttamisesta perittävät 

kulut 
 
  Maksaja ja maksunsaaja vastaavat kumpikin 
oman palveluntarjoajansa maksutapahtuman 
toteuttamisesta perimistä kuluista. Osapuolet 
voivat kuitenkin sopia kuluvastuusta toisin, 
jos maksutapahtumassa suoritetaan valuu-
tanmuunto. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ka kuluessa maksutoimeksianto tulisi toteut-
taa, päättyy. 
  Osapuolet voivat puitesopimuksessa sopia, 
että palveluntarjoajalla on oikeus periä kulut 
ilmoituksen tekemisestä, jos palveluntarjo-
ajalla on ollut perusteltu syy kieltäytymiseen. 
Perittävien kulujen on oltava asianmukaiset 
eivätkä ne saa ylittää palveluntarjoajan tosi-
asiallisia kustannuksia. 
 

 
46 § 

 
Maksutapahtuman toteuttamisesta perittävät 

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

 
Maksutapahtuman katetta koskevat erityiset 

säännökset 
 

46 a § 
 

Rahamäärältään avoin maksutapahtuma 
 
  Jos kyse on maksunsaajan käynnistämästä 
tai maksunsaajan välityksellä käynnistetystä 
korttipohjaisesta maksutapahtumasta, jonka 
tarkka rahamäärä ei ole tiedossa sillä hetkel-
lä, kun maksaja antaa suostumuksensa mak-
sutapahtuman toteuttamiseen, maksajan pal-



   
  

 
 
 

 114  
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

veluntarjoaja voi tehdä katevarauksen mak-
sajan maksutilille vain, jos maksaja on anta-
nut suostumuksen, jossa on yksilöity kateva-
rauksen tarkka rahamäärä.  
  Maksajan palveluntarjoajan on vapautetta-
va 1 momentissa tarkoitettu katevaraus mak-
sajan maksutililtä ilman aiheetonta viivytystä 
maksutapahtuman tarkasta rahamäärästä 
tiedon saatuaan sen ylittäviltä osin ja koko-
naisuudessaan viimeistään välittömästi mak-
sutoimeksiannon vastaanottamisen jälkeen. 
 

46 b § 
 

Korttipohjaisen maksutapahtuman toteutta-
miseen tarvittavien varojen käytettävissä 

olon vahvistaminen 
 
  Korttipohjaisia maksuvälineitä liikkeeseen 
laskeva palveluntarjoaja voi pyytää maksuti-
liä pitävältä palveluntarjoajalta vahvistusta 
siitä, onko korttipohjaisen maksutapahtuman 
toteuttamiseen tarvittava määrä käytettävissä 
maksajan maksutilillä, jos: 
  1) maksaja on antanut palveluntarjoajalle 
nimenomaisen suostumuksen vahvistuksen 
pyytämiseen; 
  2) maksaja on käynnistänyt maksutapahtu-
man palveluntarjoajan liikkeeseen laskemal-
la korttipohjaisella maksuvälineellä; 
  3) palveluntarjoaja tunnistautuu kyseistä 
maksutiliä pitävälle palveluntarjoajalle en-
nen kutakin vahvistuspyyntöä. 
  Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on 
annettava 1 momentissa tarkoitettu vahvistus 
välittömästi, jos: 
   1) maksajan maksutiliä voidaan käyttää 
tietoverkon välityksellä pyynnön esittä-
misajankohtana; 
  2) maksaja on antanut maksutiliä pitävälle 
palveluntarjoajalle etukäteen nimenomaisen 
suostumuksen vastata tietyn palveluntarjo-
ajan pyyntöön saada 1 momentissa tarkoitet-
tu vahvistus.  
  Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja ei saa 
vahvistuksen antamisen yhteydessä tehdä 
katevarausta maksajan maksutilille. Maksuti-
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49 § 
 

Maksunsaajan palveluntarjoajan 
noudatettava toteuttamisaika 

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

 
53 § 

 
Maksuvälineestä huolehtiminen 

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

liä pitävän palveluntarjoajan on maksajan 
pyynnöstä ilmoitettava tälle korttipohjaisia 
maksuvälineitä liikkeeseen laskevan palve-
luntarjoajan yksilöintitiedot ja annettu vah-
vistus.  
  Vahvistusta ei saa säilyttää eikä käyttää 
muuhun tarkoitukseen kuin kyseisen kortti-
pohjaisen maksutapahtuman toteuttamiseen. 
 

49 § 
 

Maksunsaajan palveluntarjoajan 
noudatettava toteuttamisaika 

 
  Maksunsaajan palveluntarjoajan on makset-
tava maksutapahtuman rahamäärä maksun-
saajan maksutilille välittömästi saatuaan sen 
tililleen. Jos maksunsaajalla ei ole palvelun-
tarjoajan pitämää maksutiliä, maksunsaajan 
palveluntarjoajan on samassa ajassa asetetta-
va maksutapahtuman rahamäärä maksunsaa-
jan käytettäväksi. 
  Maksunsaajan palveluntarjoajan noudatet-
tavasta toteuttamisajasta voidaan sopia toi-
sin, jos maksunsaajan palveluntarjoaja suo-
rittaa maksutapahtumassa sellaisen valuu-
tanmuunnon, joka ei ole euron ja Euroopan 
talousalueeseen kuuluvan valtion valuutan 
tai kahden Euroopan talousalueeseen kuulu-
van valtion valuutan välinen. 
 

53 § 
  

Maksuvälineestä huolehtiminen 
 
  Maksuvälineen haltijan on käytettävä mak-
suvälinettä sen myöntämistä ja käyttöä kos-
kevien ehtojen mukaisesti. Erityisesti hänen 
on kohtuullisin toimenpitein huolehdittava 
maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henkilö-
kohtaisista turvatunnuksista. Maksuvälineen 
myöntämistä ja käyttöä koskevat ehdot eivät 
kuitenkaan saa olla perusteettomia, kohtuut-
tomia tai syrjiviä. 
  Maksuvälineen haltijan velvollisuus huoleh-
tia maksuvälineestä ja siihen liittyvistä henki-
lökohtaisista turvatunnuksista alkaa, kun hän 
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  Palveluntarjoajan on osaltaan varmistettava, 
että muilla kuin maksuvälineen haltijalla ei 
ole pääsyä maksuvälineeseen liittyviin tun-
nistetietoihin. 
 

55 § 
 
Keinot ilmoittaa maksuvälineen katoamisesta 
 
  Palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että 
maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus 
tehdä milloin tahansa palveluntarjoajalle tai 
sen nimeämälle muulle taholle ilmoitus mak-
suvälineen katoamisesta, joutumisesta oi-
keudettomasti toisen haltuun tai oikeudetto-
masta käytöstä. 
 
 
 
 
 

 
60 § 

 
Maksu tai alennus maksuvälineen 

käyttämisestä 
 
  Palveluntarjoaja ei saa estää maksunsaajaa 
pyytämästä maksajalta maksua maksuväli-
neen käyttämisestä eikä tarjoamasta alennus-
ta sen vuoksi, että maksuvälinettä käytetään. 
 
 
  Maksunsaajan maksuvälineen käyttämisestä 
perimän maksun on oltava asianmukainen 
eikä se saa ylittää maksunsaajalle aiheutuvia 
tosiasiallisia kustannuksia. 
 
 
 

62 § 
 

Maksupalvelun käyttäjän vastuu 
maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 

 
  Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt 

vastaanottaa ne. 
  Palveluntarjoajan on osaltaan varmistettava, 
että muilla kuin maksuvälineen haltijalla ei 
ole pääsyä maksuvälineeseen liittyviin henki-
lökohtaisiin turvatunnuksiin. 
 

55 § 
 
Keinot ilmoittaa maksuvälineen katoamisesta 
 
  Palveluntarjoajan on huolehdittava siitä, että 
maksuvälineen haltijalla on mahdollisuus 
tehdä milloin tahansa palveluntarjoajalle tai 
sen nimeämälle muulle taholle maksutta il-
moitus maksuvälineen katoamisesta, joutu-
misesta oikeudettomasti toisen haltuun tai 
oikeudettomasta käytöstä.   
  Palveluntarjoaja saa 1 momentissa tarkoi-
tetussa tapauksessa periä maksuvälineen 
haltijalta vain kustannukset, jotka välittömäs-
ti johtuvat maksuvälineen korvaamisesta 
uudella.  

 
60 § 

 
Maksu tai alennus maksuvälineen 

käyttämisestä 
 
  Palveluntarjoaja ei saa estää maksunsaajaa 
pyytämästä maksajalta maksua maksuväli-
neen käyttämisestä eikä tarjoamasta alennus-
ta sen vuoksi, että maksuvälinettä käytetään, 
taikka muutoin ohjaamasta häntä tietyn mak-
suvälineen käyttöön. 
  Maksunsaajan maksuvälineen käyttämisestä 
perimän maksun on oltava asianmukainen 
eikä se saa ylittää maksunsaajalle aiheutuvia 
tosiasiallisia kustannuksia. Kiellosta periä 
maksua eräiden maksuvälineiden käyttämi-
sestä säädetään 46 §:n 2 momentissa. 
 

62 § 
 

Maksupalvelun käyttäjän vastuu 
maksuvälineen oikeudettomasta käytöstä 

 
  Maksupalvelun käyttäjä, joka on tehnyt 
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maksuvälinettä koskevan sopimuksen palve-
luntarjoajan kanssa, vastaa maksuvälineen 
oikeudettomasta käytöstä vain, jos: 
 
 
 
 
  1) hän tai muu maksuvälineen haltija on 
luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön 
oikeudettomalle; 
  2) maksuvälineen katoaminen, joutuminen 
oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton 
käyttö johtuu siitä, että hän tai muu maksu-
välineen haltija on huolimattomuudesta lai-
minlyönyt 53 §:n 1 momentin mukaiset vel-
vollisuutensa; taikka 
  3) hän tai muu maksuvälineen haltija on 
laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä 
ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen ni-
meämälle muulle taholle havaitsemastaan 
maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta 
oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudet-
tomasta käytöstä. 
  Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuväli-
neen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 
2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on 
enintään 150 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelle-
ta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu mak-
suvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai 
törkeän huolimattomasti. 
  Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvä-
lineen oikeudettomasta käytöstä: 
  1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty 
sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen 
nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu 
maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta 
oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudet-
tomasta käytöstä; 
  2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huo-
lehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on 
mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 koh-
dassa tarkoitettu ilmoitus; tai 
  3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä 
käytettäessä asianmukaisesti varmistunut 
maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä. 
 
 

maksuvälinettä koskevan sopimuksen palve-
luntarjoajan kanssa, vastaa kadonneen tai 
oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen 
maksuvälineen käytöstä tai muusta maksuvä-
lineen oikeudettomasta käytöstä vain, jos 
oikeudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai 
muu maksuvälineen haltija on: 
  1) luovuttanut maksuvälineen sen käyttöön 
oikeudettomalle; 
 
  2) huolimattomuudesta laiminlyönyt 53 §:n 
1 momentin mukaiset velvollisuutensa; taik-
ka 
 
 
 
  3) laiminlyönyt ilman aiheetonta viivytystä 
ilmoittaa palveluntarjoajalle tai sen ni-
meämälle muulle taholle havaitsemastaan 
maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta 
oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudet-
tomasta käytöstä. 
 
  Maksupalvelun käyttäjän vastuu maksuväli-
neen oikeudettomasta käytöstä 1 momentin 
2 ja 3 kohdassa tarkoitetuissa tapauksissa on 
enintään 50 euroa. Tätä rajoitusta ei sovelle-
ta, jos maksupalvelun käyttäjä tai muu mak-
suvälineen haltija on toiminut tahallisesti tai 
törkeän huolimattomasti. 
  Maksupalvelun käyttäjä ei vastaa maksuvä-
lineen oikeudettomasta käytöstä: 
  1) siltä osin kuin maksuvälinettä on käytetty 
sen jälkeen, kun palveluntarjoajalle tai sen 
nimeämälle muulle taholle on ilmoitettu 
maksuvälineen katoamisesta, joutumisesta 
oikeudettomasti toisen haltuun tai oikeudet-
tomasta käytöstä; 
  2) jos palveluntarjoaja on laiminlyönyt huo-
lehtia siitä, että maksuvälineen haltijalla on 
mahdollisuus tehdä milloin tahansa 1 koh-
dassa tarkoitettu ilmoitus;  
  3) jos maksunsaaja ei ole maksuvälinettä 
käytettäessä asianmukaisesti varmistunut 
maksajan oikeudesta käyttää maksuvälinettä; 
tai 
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Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, 
maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksu-
välineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän 
tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan 
tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muu-
ten petollisesti. 
 

63 § 
 

Palveluntarjoajan vastuu oikeudettomasta 
maksutapahtumasta 

 
  Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudet-
tomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, palvelun-
tarjoajan, jonka asiakkaan varoja on käytetty 
maksutapahtuman toteuttamiseen, on välit-
tömästi palautettava maksutapahtuman raha-
määrä asiakkaalleen tai palautettava tämän 
maksutili siihen tilaan, jossa se olisi ollut 
ilman veloitusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

  4) jos palveluntarjoaja ei ole edellyttänyt 
maksajan vahvaa tunnistamista. 
 Sen estämättä, mitä 3 momentissa säädetään, 
maksupalvelun käyttäjä on vastuussa maksu-
välineen oikeudettomasta käytöstä, jos hän 
tai muu maksuvälineen haltija on tahallaan 
tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut muu-
ten petollisesti. 
 

63 § 
 

Palveluntarjoajan vastuu oikeudettomasta 
maksutapahtumasta 

 
  Jos maksutapahtuma on toteutettu oikeudet-
tomasti eikä 62 §:stä muuta johdu, palvelun-
tarjoajan, jonka asiakkaan varoja on käytetty 
maksutapahtuman toteuttamiseen, on välit-
tömästi ja viimeistään seuraavana työpäivä-
nä siitä, kun se havaitsi maksutapahtuman 
tai sille ilmoitettiin maksutapahtumasta, pa-
lautettava maksutapahtuman rahamäärä asi-
akkaalleen tai palautettava tämän maksutili 
siihen tilaan, jossa se olisi ollut ilman veloi-
tusta.  
  Mitä 1 momentissa säädetään, ei sovelleta, 
jos palveluntarjoajalla on perusteltu syy 
epäillä tahallista väärää ilmoitusta tai muuta 
sellaista petollista menettelyä ja palveluntar-
joaja ilmoittaa tästä sekä epäilyksen syistä 
kirjallisesti Finanssivalvonnalle.   
  Maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava 
viimeistään se päivä, jona oikeudettoman 
maksutapahtuman rahamäärä veloitettiin. 
  Jos maksutapahtuma on käynnistetty mak-
sutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksel-
lä, tämän pykälän mukainen palautusvelvol-
lisuus on asianomaista maksutiliä pitävällä 
palveluntarjoajalla. Maksutiliä pitävän pal-
veluntarjoajan takautumisoikeudesta maksu-
toimeksiantopalvelun tarjoajaa kohtaan sää-
detään 74 §:ssä. 
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64 § 

Vastuu maksajan käynnistämästä toteutta-
matta jääneestä tai virheellisesti toteutetusta 

maksutapahtumasta 

  Jos maksajan käynnistämä maksutapahtuma 
on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu 
virheellisesti, maksajan palveluntarjoajan on 
ilman aiheetonta viivytystä palautettava mak-
sutapahtuman rahamäärä maksajalle tai pa-
lautettava maksajan maksutili siihen tilaan, 
jossa se olisi ollut ilman veloitusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos 
maksajan palveluntarjoaja voi osoittaa mak-
sunsaajan palveluntarjoajan vastaanottaneen 
maksutapahtuman rahamäärän 47 §:n mukai-
sessa määräajassa. Maksunsaajan palvelun-
tarjoajan on tällöin välittömästi maksettava 
maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan 
maksutilille tai, jollei maksunsaaja käytä 
maksutiliä, asetettava maksutapahtuman 
rahamäärä hänen käytettäväkseen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

64 § 

Vastuu maksajan käynnistämästä toteutta-
matta jääneestä taikka virheellisesti tai 

myöhässä toteutetusta maksutapahtumasta 

  Jos maksajan käynnistämä maksutapahtuma 
on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu 
virheellisesti, maksajan palveluntarjoajan on 
ilman aiheetonta viivytystä palautettava mak-
sutapahtuman rahamäärä maksajalle tai pa-
lautettava maksajan maksutili siihen tilaan, 
jossa se olisi ollut ilman veloitusta. Maksajan 
maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava 
viimeistään se päivä, jona maksutapahtuman 
rahamäärä veloitettiin. 
  Jos maksutapahtuma on käynnistetty mak-
sutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksel-
lä, palautusvelvollisuus on maksajan maksu-
tiliä pitävällä palveluntarjoajalla. Maksutiliä 
pitävän palveluntarjoajan takautumis-
oikeudesta maksutoimeksiantopalvelun tar-
joajaa kohtaan säädetään 74 §:ssä. 
  Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos 
maksajan palveluntarjoaja voi osoittaa mak-
sunsaajan palveluntarjoajan vastaanottaneen 
maksutapahtuman rahamäärän 47 §:n mukai-
sessa määräajassa. Maksunsaajan palvelun-
tarjoajan on tällöin välittömästi maksettava 
maksutapahtuman rahamäärä maksunsaajan 
maksutilille tai, jollei maksunsaaja käytä 
maksutiliä, asetettava maksutapahtuman 
rahamäärä hänen käytettäväkseen. Maksun-
saajan maksutilin hyvityksen arvopäivän on 
oltava viimeistään se päivä, joka arvopäivä 
olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi toteutet-
tu oikein. 
  Jos maksutapahtuma on toteutettu myöhäs-
sä, maksunsaajan palveluntarjoajan on mak-
sajan palveluntarjoajan maksajan puolesta 
esittämästä pyynnöstä varmistettava, että 
maksunsaajan maksutilin hyvityksen arvo-
päivä on viimeistään se päivä, joka arvopäi-
vä olisi ollut, jos maksutapahtuma olisi to-
teutettu oikein. 
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65 § 
 

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

maksutapahtumasta 
 
  Jos maksunsaajan käynnistämä tai hänen 
välityksellään käynnistetty maksutapahtuma 
on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu 
virheellisesti, maksajan palveluntarjoajan on 
ilman aiheetonta viivytystä palautettava mak-
sutapahtuman rahamäärä maksajalle tai pa-
lautettava maksajan maksutili siihen tilaan, 
jossa se olisi ollut ilman veloitusta. 
 
 
 
  Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, jos 
maksutapahtuman toteuttamatta jääminen tai 
virheellinen toteuttaminen johtuu siitä, että 
maksunsaajan palveluntarjoaja on laiminlyö-
nyt 48 tai 49 §:n mukaisia velvollisuuksiaan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

67 § 

Velvollisuus palauttaa kulut ja korvata korko 

  Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta 
tai se on toteutettu virheellisesti, maksupal-
velun käyttäjällä on oikeus saada palveluntar-
joajaltaan takaisin kulut, jotka häneltä on 
peritty maksutapahtumasta. Lisäksi maksu-

65 § 

Vastuu maksunsaajan käynnistämästä tai 
hänen välityksellään käynnistetystä toteutta-

matta jääneestä taikka virheellisesti tai 
myöhässä toteutetusta maksutapahtumasta 

  Jos maksunsaajan käynnistämä tai hänen 
välityksellään käynnistetty maksutapahtuma 
on jäänyt toteuttamatta tai se on toteutettu 
virheellisesti, maksajan palveluntarjoajan on 
ilman aiheetonta viivytystä palautettava mak-
sutapahtuman rahamäärä maksajalle tai pa-
lautettava maksajan maksutili siihen tilaan, 
jossa se olisi ollut ilman veloitusta. Maksajan 
maksutilin hyvityksen arvopäivän on oltava 
viimeistään se päivä, jona maksutapahtuman 
rahamäärä veloitettiin. 
  Palautusvelvollisuutta ei kuitenkaan ole, 
jos: 
  1) maksutapahtuman toteuttamatta jääminen 
tai virheellinen toteuttaminen johtuu siitä, 
että maksunsaajan palveluntarjoaja on lai-
minlyönyt 48 tai 49 §:n mukaisia velvolli-
suuksiaan; taikka 
  2) maksajan palveluntarjoaja voi osoittaa 
maksunsaajan palveluntarjoajan vastaan-
ottaneen maksutapahtuman rahamäärän, 
vaikka maksajan palveluntarjoajan suoritus 
olisi viivästynyt. 
  Jos maksutapahtuma toteutetaan myöhässä, 
maksunsaajan palveluntarjoajan maksunsaa-
jan maksutilille suorittaman maksun arvo-
päivän on oltava viimeistään se päivä, joka 
arvopäivä olisi ollut, jos maksutapahtuma 
olisi toteutettu oikein. 
 

67 § 

Velvollisuus palauttaa kulut ja korvata korko 

  Jos maksutapahtuma on jäänyt toteuttamatta 
tai se on toteutettu virheellisesti tai myöhäs-
sä, maksupalvelun käyttäjällä on oikeus saa-
da palveluntarjoajaltaan takaisin kulut, jotka 
häneltä on peritty maksutapahtumasta. Lisäk-
si maksupalvelun käyttäjällä on oikeus saada 
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palvelun käyttäjällä on oikeus saada palve-
luntarjoajaltaan korvaus korosta, jonka hän 
joutuu suorittamaan tai joka häneltä jää 
saamatta maksutapahtuman toteuttamatta 
jäämisen tai virheellisen toteuttamisen vuok-
si. 

68 § 
 

Virheellinen yksilöivä tunniste 
 
  Palveluntarjoaja ei ole 64–67 §:n mukaisesti 
vastuussa toteuttamatta jääneestä tai virheel-
lisesti toteutetusta maksutapahtumasta, jos 
syynä on se, että maksupalvelun käyttäjän 
antama yksilöivä tunniste on virheellinen. 
  Maksajan palveluntarjoajan on 1 momentis-
sa tarkoitetussa tilanteessa kuitenkin kohtuul-
lisin toimenpitein pyrittävä saamaan virheel-
lisesti toteutetun maksutapahtuman varat 
takaisin. Palveluntarjoaja saa periä maksu-
palvelun käyttäjältä kulut maksutapahtuman 
varojen takaisin hankkimisesta, jos tällaisesta 
oikeudesta on sovittu puitesopimuksessa. 
Perittävien kulujen on oltava asianmukaiset 
eivätkä ne saa ylittää palveluntarjoajan tosi-
asiallisia kustannuksia. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

70 § 
Ilmoitus oikeudettomasta, toteuttamatta 
jääneestä tai virheellisesti toteutetusta 

maksutapahtumasta 
   
Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta 
saada palveluntarjoajalta maksutapahtuman 

palveluntarjoajaltaan korvaus korosta, jonka 
hän joutuu suorittamaan maksutapahtuman 
toteuttamatta jäämisen taikka virheellisen tai 
myöhästyneen toteuttamisen vuoksi. 
 

 
68 § 

 
Virheellinen yksilöivä tunniste 

 
  Palveluntarjoaja ei ole 64–67 §:n mukaisesti 
vastuussa toteuttamatta jääneestä tai virheel-
lisesti toteutetusta maksutapahtumasta, jos 
syynä on se, että maksupalvelun käyttäjän 
antama yksilöivä tunniste on virheellinen. 
  Maksajan palveluntarjoajan on 1 momentis-
sa tarkoitetussa tilanteessa kuitenkin kohtuul-
lisin toimenpitein pyrittävä saamaan virheel-
lisesti toteutetun maksutapahtuman varat 
takaisin. Maksunsaajan palveluntarjoajan on 
annettava maksajan palveluntarjoajalle kaik-
ki varojen takaisin saamisen kannalta merki-
tykselliset tiedot ja muutenkin toimittava 
yhteistyössä tämän kanssa varojen takaisin 
saamiseksi.  
  
  Jos varojen takaisin saaminen ei ole mah-
dollista, maksajan palveluntarjoajan on 
maksajan kirjallisesta pyynnöstä toimitettava 
tälle kaikki saatavillaan olevat maksajalle 
merkitykselliset tiedot. 
  Palveluntarjoaja saa periä maksupalvelun 
käyttäjältä kulut maksutapahtuman varojen 
takaisin hankkimisesta, jos tällaisesta oikeu-
desta on sovittu puitesopimuksessa. Perittä-
vien kulujen on oltava asianmukaiset eivätkä 
ne saa ylittää palveluntarjoajan tosiasiallisia 
kustannuksia. 

 
 

70 § 
Ilmoitus oikeudettomasta, toteuttamatta 

jääneestä taikka virheellisesti tai myöhässä 
toteutetusta maksutapahtumasta 

   
Maksupalvelun käyttäjällä ei ole oikeutta 
saada palveluntarjoajalta maksutapahtuman 
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rahamäärän palautusta tai muuta hyvitystä 
siten kuin tässä luvussa säädetään, jollei hän 
ilmoita palveluntarjoajalle oikeudettomasta, 
toteuttamatta jääneestä tai virheellisesti to-
teutetusta maksutapahtumasta ilman aihee-
tonta viivytystä sen havaittuaan ja 13 kuu-
kauden kuluessa maksutapahtuman rahamää-
rän veloittamisesta maksutililtään tai hyvit-
tämisestä maksutililleen. Viimeksi mainittua 
määräaikaa ei sovelleta, jos palveluntarjoaja 
ei ole antanut maksupalvelun käyttäjälle 
maksutapahtumaa koskevia tietoja siten kuin 
2 luvussa säädetään. 

 
72 § 

Todistustaakka 

  Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää anta-
neensa suostumuksensa maksutapahtuman 
toteuttamiseen, hänen palveluntarjoajansa on 
osoitettava, että suostumus on annettu sovi-
tulla tavalla. Jos maksupalvelun käyttäjä 
väittää, että maksutapahtuma on toteutettu 
virheellisesti, palveluntarjoajan on osoitetta-
va, että maksutapahtuma on kirjattu ja mer-
kitty tileille oikein ja ettei maksutapahtuman 
käsittelyyn ole vaikuttanut tekninen vika tai 
muu häiriö. 
 
 
 
 
 
 
 
  Se seikka, että palveluntarjoaja voi näyttää, 
että suostumus maksutapahtuman toteuttami-
seen on annettu maksuvälineellä, ei välttä-
mättä yksin riitä osoittamaan, että maksuvä-
lineen haltija on antanut suostumuksensa 
maksutapahtuman toteuttamiseen, toiminut 
petollisesti taikka laiminlyönyt tahallisesti tai 
törkeän huolimattomasti 53 ja 54 §:ssä sää-
dettyjä velvollisuuksiaan. 
 
 

rahamäärän palautusta tai muuta hyvitystä 
siten kuin tässä luvussa säädetään, jollei hän 
ilmoita palveluntarjoajalle oikeudettomasta, 
toteuttamatta jääneestä taikka virheellisesti 
tai myöhässä toteutetusta maksutapahtumasta 
ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan ja 
13 kuukauden kuluessa maksutapahtuman 
rahamäärän veloittamisesta maksutililtään tai 
hyvittämisestä maksutililleen. Viimeksi mai-
nittua määräaikaa ei sovelleta, jos palvelun-
tarjoaja ei ole antanut maksupalvelun käyttä-
jälle maksutapahtumaa koskevia tietoja siten 
kuin 2 luvussa säädetään. 
 

72 § 

Todistustaakka 

  Jos maksupalvelun käyttäjä kiistää anta-
neensa suostumuksensa maksutapahtuman 
toteuttamiseen, hänen palveluntarjoajansa on 
osoitettava, että suostumus on annettu sovi-
tulla tavalla. Jos maksupalvelun käyttäjä 
väittää, että maksutapahtumaa ei ole toteutet-
tu asianmukaisesti, palveluntarjoajan on 
osoitettava, että maksutapahtuma on kirjattu 
ja merkitty tileille oikein ja ettei maksutapah-
tuman käsittelyyn ole vaikuttanut tekninen 
vika tai muu häiriö. 
  Jos maksutapahtuma on käynnistetty mak-
sutoimeksiantopalvelun tarjoajan välityksel-
lä, tällä on todistustaakka 1 momentissa tar-
koitetuista seikoista oman suorituksensa 
osalta ja siitä, että maksajan maksutiliä pitä-
vä palveluntarjoaja on vastaanottanut mak-
sutoimeksiannon. 
  Se seikka, että palveluntarjoaja voi näyttää, 
että suostumus maksutapahtuman toteuttami-
seen on annettu maksuvälineellä, ei välttä-
mättä yksin riitä osoittamaan, että maksuvä-
lineen haltija on antanut suostumuksensa 
maksutapahtuman toteuttamiseen, toiminut 
petollisesti taikka laiminlyönyt tahallisesti tai 
törkeän huolimattomasti 53 ja 54 §:ssä sää-
dettyjä velvollisuuksiaan. 
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74 § 

Palveluntarjoajan takautumisoikeus 

  Jos palveluntarjoaja on 64, 65 tai 67 §:n 
nojalla joutunut vastuuseen maksupalvelun 
käyttäjälle sellaisesta virheestä, joka johtuu 
toisesta maksutapahtuman toteuttamiseen 
osallistuvasta palveluntarjoajasta tai välittä-
jästä, palveluntarjoajalla on oikeus saada 
suorittamansa palautus tai hyvitys kyseiseltä 
palveluntarjoajalta tai välittäjältä. 
 
 
 
 
 
 
   
Mitä 1 momentissa säädetään, ei rajoita pal-
veluntarjoajan lakiin tai sopimukseen perus-
tuvia muita oikeuksia. 

 
77 § 

Vastuusta sopiminen käytettäessä 
pienmaksuvälinettä 

— — — — — — — — — — — — — — 
  Jos pienmaksuväline on ominaisuuksiltaan 
sellainen, että sitä käytettäessä käyttäjän 
henkilöllisyys ei tule ilmi, tai jos palvelun-
tarjoaja ei voi muista pienmaksuvälineen 
ominaisuuksiin liittyvistä syistä osoittaa, että 
pienmaksuvälineen haltija on antanut suostu-
muksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, 
osapuolet voivat sopia, ettei pienmaksuvä-
linettä koskevaan sopimukseen sovelleta, 
mitä 62 §:n 1 ja 2 momentissa ja 3 momentin 
3 kohdassa sekä 63 ja 72 §:ssä säädetään. 
 

79 § 
 

Maksupalautuksen edellytykset 
 

  Maksajan palveluntarjoajan on maksajan 
pyynnöstä palautettava maksunsaajan käyn-

74 § 

Palveluntarjoajan takautumisoikeus 

  Jos palveluntarjoaja on 63–65 tai 67 §:n 
nojalla joutunut vastuuseen maksupalvelun 
käyttäjälle sellaisesta oikeudettomasta mak-
sutapahtumasta tai virheestä, joka johtuu 
toisesta maksutapahtuman toteuttamiseen 
osallistuvasta palveluntarjoajasta tai välittä-
jästä, palveluntarjoajalla on oikeus saada 
suorittamansa palautus tai hyvitys kyseiseltä 
palveluntarjoajalta tai välittäjältä. 
  Jos maksunsaaja tai tämän palveluntarjoaja 
laiminlyö velvollisuutensa huolehtia maksa-
jan vahvasta tunnistamisesta, sen on korvat-
tava maksajan palveluntarjoajalle oikeudet-
tomasta maksutapahtumasta aiheutunut va-
hinko. 
  Mitä 1 ja 2 momentissa säädetään, ei rajoita 
palveluntarjoajan lakiin tai sopimukseen 
perustuvia muita oikeuksia. 
 

77 § 

Vastuusta sopiminen käytettäessä  
pienmaksuvälinettä 

— — — — — — — — — — — — — —  
  Jos pienmaksuväline on ominaisuuksiltaan 
sellainen, että sitä käytettäessä käyttäjän 
henkilöllisyys ei tule ilmi, tai jos palvelun-
tarjoaja ei voi muista pienmaksuvälineen 
ominaisuuksiin liittyvistä syistä osoittaa, että 
pienmaksuvälineen haltija on antanut suostu-
muksensa maksutapahtuman toteuttamiseen, 
osapuolet voivat sopia, ettei pienmaksuvä-
linettä koskevaan sopimukseen sovelleta, 
mitä 62 §:n 1 ja 2 momentissa ja 3 momentin 
1–3 kohdassa sekä 63 ja 72 §:ssä säädetään. 

 
79 § 

 
Maksupalautuksen edellytykset 

 
  Maksajan palveluntarjoajan on maksajan 
pyynnöstä palautettava maksunsaajan käyn-
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nistämän tai maksunsaajan välityksellä käyn-
nistetyn maksutapahtuman rahamäärä koko-
naisuudessaan maksajalle, jos maksutapah-
tuman rahamäärä: 
  1) ei täsmällisesti ilmene maksajan anta-
massa suostumuksessa; ja 
  2) on suurempi kuin maksaja on kohtuudel-
la voinut odottaa ottaen huomioon hänen 
aikaisempi kulutuskäyttäytymisensä, puite-
sopimuksen ehdot sekä muut olosuhteet. 
 
 
 
 
 
 
 
  Maksaja ja hänen palveluntarjoajansa voivat 
puitesopimuksessa sopia, ettei maksajalla ole 
suoraveloituksessa oikeutta maksupalautuk-
seen, jos maksaja on antanut suostumuksensa 
maksutapahtuman toteuttamiseen palvelun-
tarjoajalleen ja palveluntarjoaja tai maksun-
saaja on ilmoittanut hänelle maksutapahtu-
man veloittamisesta sovitulla tavalla vähin-
tään neljä viikkoa ennen eräpäivää. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

nistämän tai maksunsaajan välityksellä käyn-
nistetyn maksutapahtuman rahamäärä koko-
naisuudessaan maksajalle, jos maksutapah-
tuman rahamäärä:   
  1) ei täsmällisesti ilmene maksajan anta-
massa suostumuksessa; ja 
  2) on suurempi kuin maksaja on kohtuudel-
la voinut odottaa ottaen huomioon hänen 
aikaisempi kulutuskäyttäytymisensä, puite-
sopimuksen ehdot sekä muut olosuhteet. 
  Maksajan maksutilin hyvityksen arvopäivän 
on oltava viimeistään se päivä, jona kyseinen 
määrä veloitettiin. 
  Jos kyse on SEPA-asetuksen 1 artiklassa 
tarkoitetusta suoraveloituksesta, maksajalla 
on oikeus maksupalautukseen silloinkin, kun 
1 momentin mukaiset edellytykset eivät täyty.  
  Maksaja ja hänen palveluntarjoajansa voivat 
puitesopimuksessa 1 ja 3 momentin estämät-
tä sopia, ettei maksajalla ole suoraveloituk-
sessa oikeutta maksupalautukseen, jos mak-
saja on antanut suostumuksensa maksutapah-
tuman toteuttamiseen palveluntarjoajalleen ja 
palveluntarjoaja tai maksunsaaja on ilmoitta-
nut hänelle maksutapahtuman veloittamisesta 
sovitulla tavalla vähintään neljä viikkoa en-
nen eräpäivää. 

 
8 a luku 

 
Tilitietopalvelut 

 
82 a § 

 
Oikeus käyttää tilitietopalveluja 

 
  Jos maksutiliä voidaan käyttää tietoverkon 
välityksellä, maksutiliä pitävän palveluntar-
joajan on sallittava maksupalvelun käyttäjän 
käyttää tilitietopalveluja. Maksutiliä pitävän 
palveluntarjoajan on sallittava tilitietopalve-
lun tarjoajan hyödyntää vahvan tunnistami-
sen menettelyjä, jotka maksutiliä pitävä pal-
veluntarjoaja tarjoaa maksupalvelun käyttä-
jälle tässä laissa edellytetyllä tavalla.  
  Maksutiliä pitävän palveluntarjoajan on 
käsiteltävä tilitietopalvelujen tarjoajan pal-
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velujen kautta välitettyjä tietopyyntöjä tasa-
puolisesti suhteessa muihin tietopyyntöihin.   

82 b § 

Tilitietopalvelun tarjoajan velvollisuudet 

  Tilitietopalvelun tarjoaja saa tarjota vain 
palveluja, joihin maksupalvelun käyttäjä on 
nimenomaisesti suostunut.  
  Tilitietopalvelun tarjoajalla ei ole oikeutta 
kuin nimettyjen maksutilien ja niihin liittyvi-
en maksutapahtumien tietoihin, eikä se saa 
käyttää, hankkia tai säilyttää mitään tietoja 
muussa tarkoituksessa kuin tilitietopalvelun 
suorittamiseksi maksupalvelun käyttäjän 
nimenomaisen pyynnön mukaisesti. Tilitieto-
palvelun tarjoaja ei saa pyytää maksutileihin 
liittyviä arkaluonteisia maksutietoja. 
  Tilitietopalvelun tarjoajan on: 
  1) tunnistauduttava kunkin viestintätapah-
tuman yhteydessä kullekin maksupalvelun 
käyttäjän tilejä pitävälle palveluntarjoajalle; 
  2) huolehdittava siitä, että maksupalvelun 
käyttäjän henkilökohtaiset turvatunnukset 
eivät ole muiden kuin käyttäjän ja niiden 
myöntäjän saatavilla. 

 
82 c § 

Maksutilille pääsyn epääminen 
 

  Maksutiliä pitävä palveluntarjoaja voi evä-
tä tilitietopalvelun tarjoajalta pääsyn maksu-
tilille, jos se voi osoittaa, että epäämiselle on 
perusteltu syy, joka liittyy asianomaisen tili-
tietopalvelun tarjoajan oikeudettomaan tai 
petolliseen maksutilin käyttöön. Maksutiliä 
pitävän palveluntarjoajan on ilmoitettava 
epäämisestä ja sen perusteista maksajalle 
sovitulla tavalla, jollei ilmoittamatta jättämi-
selle ole perusteltuja turvallisuussyitä tai 
ilmoittamista ole muualla laissa kielletty. 
Ilmoitus on toimitettava, jos mahdollista, 
ennen pääsyn epäämistä ja viimeistään välit-
tömästi epäämisen jälkeen. Pääsy maksutilil-
le on sallittava, kun epäämiselle ei enää ole 
perustetta. 
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10 luku 
 

Erinäiset säännökset ja voimaantulo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10 luku 
 

Erinäiset säännökset ja voimaantulo 
 

85 b § 
 

Tunnistaminen 
 
  Palveluntarjoajan on käytettävä vahvaa 
tunnistamista, jos maksaja: 
  1) käyttää maksutiliään tietoverkon välityk-
sellä; 
  2) käynnistää sähköisen maksutapahtuman; 
  3) toteuttaa etäviestimellä toimen, johon voi 
liittyä väärinkäytöksen riski.  
  Jos maksaja käynnistää sähköisen maksuta-
pahtuman etäviestimellä, palveluntarjoajan 
on käytettävä vahvaa tunnistamista, johon 
yhdistetään maksutapahtuman määrä ja 
maksunsaaja maksupalveluista sisämarkki-
noilla, direktiivien 2002/65, EY, 
2009/110/EY ja 2013/36/EU ja asetuksen 
(EU) N:o 1093/2010 muuttamisesta sekä 
direktiivin 2007/64/EY kumoamisesta anne-
tun Euroopan parlamentin ja neuvoston di-
rektiivin, jäljempänä maksupalveludirektiivi, 
97 artiklan 2 kohdassa tarkoitetulla tavalla. 
  Palveluntarjoajan on riittävin turvatoimen-
pitein huolehdittava vahvassa tunnistamises-
sa käytettävien henkilökohtaisten turvatun-
nusten luottamuksellisuuden ja eheyden suo-
jaamisesta. 
  Edellä 1 ja 2 momentissa tarkoitetun vah-
van tunnistamisen sekä 3 momentissa tarkoi-
tettujen turvatoimenpiteiden on täytettävä 
tarkemmat vaatimukset, joista säädetään 
maksupalveludirektiivin 98 artiklan nojalla 
annetuissa komission teknisissä sääntely-
standardeissa. 
  Tämän pykälän mukaisesta velvollisuudesta 
vahvaan tunnistamiseen sekä henkilökohtais-
ten turvatunnusten luottamuksellisuuden ja 
eheyden suojaamiseen voidaan poiketa, jos 
maksupalveludirektiivin 98 artiklan nojalla 
annetuissa komission teknisissä sääntely-
standardeissa niin säädetään. 
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86 § 
 

Henkilötietojen käsittely 
 
  Henkilötietojen käsittelyyn maksupalvelu-
toiminnassa sovelletaan, mitä henkilötieto-
laissa (523/1999) säädetään.  
 
  Palveluntarjoaja saa henkilötietolain 11 §:n 
ja sen, mitä tietojen salassapidosta on säädet-
ty, estämättä luovuttaa toiselle palvelun-
tarjoajalle ja muuten käsitellä tietoja harjoit-
tamaansa maksupalvelutoimintaan kohdistu-
neista epäillyistä ja tehdyistä rikoksista, jos 
tietojen käsittely on välttämätöntä maksupal-
veluihin liittyvien rikosten estämiseksi tai 
selvittämiseksi. 
— — — — — — — — — — — — — — 
 
(Nykyinen 86 a § siirretään 86 c §:ksi) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

85 c § 
 

Viestintästandardit 
 
  Palveluntarjoajan on tunnistamista, toden-
tamista, ilmoittamista, tietojen antamista ja 
turvatoimenpiteiden toteuttamista koskevissa 
yhteyksissään toisten palveluntarjoajien, 
maksajien ja maksunsaajien kanssa nouda-
tettava yhteisiä ja turvallisia avoimia viestin-
tästandardeja, joita koskevista vaatimuksista 
säädetään maksupalveludirektiivin 98 artik-
lan nojalla annetuissa komission teknisissä 
sääntelystandardeissa. 
 

86 § 
 

Henkilötietojen käsittely 
 
  Palveluntarjoaja saa vain maksupalvelun 
käyttäjän nimenomaisella suostumuksella 
käsitellä sellaisia henkilötietoja, jotka ovat 
tarpeen maksupalvelujen tarjoamiseksi.  
  Palveluntarjoaja saa kuitenkin sen estämät-
tä, mitä henkilötietojen suojasta ja tietojen 
salassapidosta on säädetty, luovuttaa toiselle 
palveluntarjoajalle ja muuten käsitellä tietoja 
harjoittamaansa maksupalvelutoimintaan 
kohdistuneista epäillyistä ja tehdyistä rikok-
sista, jos tietojen käsittely on välttämätöntä 
maksupalveluihin liittyvien rikosten estämi-
seksi tai selvittämiseksi.  
— — — — — — — — — — — — — — 
 

86 a § 
 

Asiakasvalitusten käsittely 
 
  Palveluntarjoajilla on oltava tehokkaat 
menettelytavat maksupalvelun käyttäjien 
tämän lain mukaisia oikeuksia ja velvolli-
suuksia koskevien valitusten käsittelemiseksi. 
Jolleivät osapuolet sovi muun kielen käyttä-
misestä, menettelyssä on käytettävä suomea 
tai ruotsia taikka, jos maksupalvelua tarjo-
taan muualla kuin Suomessa, kyseisen valti-
on virallista kieltä. 
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86 a § 
 

Eräiden riitojen ratkaisu 
 
 
  Maksunsaajien palveluntarjoajien on var-
mistettava, että maksunsaajien ja niiden pal-

  Palveluntarjoajan on vastattava valitukseen 
paperilla, jolleivät osapuolet ole sopineet, 
että vastaus annetaan muulla pysyvällä ta-
valla. Vastauksessa on otettava kantaa kaik-
kiin valituksessa esitettyihin seikkoihin, ja se 
on toimitettava maksupalvelun käyttäjälle 15 
työpäivän kuluessa valituksen vastaanottami-
sesta. Jos vastausta ei palveluntarjoajasta 
riippumattomista ja poikkeuksellisista syistä 
voida antaa määräajassa, palveluntarjoajan 
on annettava maksupalvelun käyttäjälle väli-
aikainen vastaus, jossa ilmoitetaan vastauk-
sen viivästymisen syy sekä määräaika, johon 
mennessä maksupalvelun käyttäjä saa lopul-
lisen vastauksen. Lopullinen vastaus on joka 
tapauksessa toimitettava maksupalvelun 
käyttäjälle 35 työpäivän kuluessa valituksen 
vastaanottamisesta.  
 

86 b § 
 

Velvollisuus antaa tietoja tuomioistuimen 
ulkopuolisista riidanratkaisuelimistä 

 
  Sen lisäksi, mitä kuluttajansuojalain 
(38/1978) 2 luvun 8 b §:ssä säädetään, pal-
veluntarjoajan on esitettävä liiketiloissaan 
tieto vähintään yhdestä sellaisesta riidanrat-
kaisuelimestä, joka on ilmoitettu kuluttajarii-
tojen vaihtoehtoisesta riidanratkaisusta sekä 
asetuksen (EY) N:o 2006/2004 ja direktiivin 
2009/22/EY muuttamisesta annetun Euroo-
pan parlamentin ja neuvoston direktiivin 
2013/11/EU 20 artiklan 2 kohdan mukaisesti 
Euroopan komissiolle ja joka on toimivaltai-
nen käsittelemään tämän lain mukaisiin oi-
keuksiin ja velvollisuuksiin liittyviä riita-
asioita elinkeinonharjoittajan ja kuluttajan 
välillä.  

 
86 c § 

 
Korttimaksujen siirtohinta-asetukseen 

liittyvien riitojen ratkaisu 
 
  Maksunsaajien palveluntarjoajien on var-
mistettava, että maksunsaajien ja niiden pal-
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veluntarjoajien väliset korttimaksujen siirto-
hintoja koskevan asetuksen soveltamista 
koskevat yksittäiset erimielisyydet voidaan 
saattaa ratkaisusuosituksia antavan riippu-
mattoman toimielimen käsiteltäväksi. Toi-
mielimen sääntöjen tulee turvata erimie-
lisyyksien puolueeton, asiantunteva, avoin, 
tehokas ja oikeudenmukainen käsittely. 
  Palveluntarjoajan on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle 1 momentissa tarkoitetun toimie-
limen nimi ja yhteystiedot. Finanssivalvon-
nan pyynnöstä palveluntarjoajan on toimitet-
tava Finanssivalvonnalle toimielimen säännöt 
ja muut 1 momentin säännösten noudattami-
sen valvontaa varten tarvittavat Finanssival-
vonnan määräämät selvitykset. 
 

 
 

veluntarjoajien väliset korttimaksujen siirto-
hintoja koskevan asetuksen soveltamista 
koskevat yksittäiset erimielisyydet voidaan 
saattaa ratkaisusuosituksia antavan riippu-
mattoman toimielimen käsiteltäväksi. Toi-
mielimen sääntöjen tulee turvata erimieli-
syyksien puolueeton, asiantunteva, avoin, 
tehokas ja oikeudenmukainen käsittely. 
  Palveluntarjoajan on ilmoitettava Finanssi-
valvonnalle 1 momentissa tarkoitetun toimie-
limen nimi ja yhteystiedot. Finanssivalvon-
nan pyynnöstä palveluntarjoajan on toimitet-
tava Finanssivalvonnalle toimielimen säännöt 
ja muut 1 momentin säännösten noudattami-
sen valvontaa varten tarvittavat Finanssival-
vonnan määräämät selvitykset. 
 

86 d § 
 

Komission esite maksupalveluja koskevista 
kuluttajien oikeuksista 

 
  Palveluntarjoajan on asetettava maksupal-
veludirektiivissä tarkoitettu komission laati-
ma esite kuluttajien oikeuksista helposti saa-
taville mahdollisella verkkosivustollaan ja 
paperilla liiketiloissaan. Lisäksi esitteen on 
oltava helposti saatavilla 83 §:ssä tarkoitet-
tujen viranomaisten verkkosivustoilla. Esit-
teen tiedot on asetettava myös vammaisten 
henkilöiden saataville asianmukaisten vaih-
toehtoisten välineiden avulla. 

——— 
  Tämä laki tulee voimaan    päivänä                  
kuuta 20  . Sen 85 b ja 85 c §:ää sovelletaan 
kuitenkin vasta   päivästä   kuuta 20  . 
  Maksutapahtumaan, jota koskevan toimek-
siannon maksutapahtuman toteuttamiseen 
osallistuvan maksupalvelun käyttäjän palve-
luntarjoaja on vastaanottanut ennen tämän 
lain voimaantuloa, sovelletaan lain voimaan 
tullessa voimassa olleita säännöksiä. 
  Lain 46 §:n 2 momentin sijasta sovelletaan 
lain voimaan tullessa voimassa olleita sään-
nöksiä, jos maksutavasta perittävästä mak-
susta on sovittu ennen lain voimaantuloa.  
  Lain 62 §:ää sovelletaan siltä osin kuin 
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maksuvälinettä on käytetty oikeudettomasti 
lain voimaantulon jälkeen, vaikka se menet-
tely, jonka perusteella maksupalvelun käyttä-
jää vaaditaan vastuuseen, olisi tapahtunut 
ennen lain voimaantuloa. 

————— 
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2. 

 
Laki 

kuluttajansuojalain 7 luvun 15 ja 40 §:n muuttamisesta 

Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan kuluttajansuojalain (38/1978) 7 luvun 15 §:n 1 momentti ja 40 §, sellaisina kuin 

ne ovat laissa 746/2010, seuraavasti: 
 
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

7 luku 
 

Kuluttajaluotot 
 

15 § 
 

Luotonhakijan henkilöllisyyden todentaminen 
 
   Luotonantajan on ennen kuluttajaluottoso-
pimuksen päättämistä todennettava luottoa 
hakevan henkilöllisyys huolellisesti. Jos hen-
kilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonan-
tajan on käytettävä tunnistusmenetelmää, 
joka täyttää vahvasta sähköisestä tunnistami-
sesta ja sähköisistä allekirjoituksista annetun 
lain (617/2009) 8 §:ssä säädetyt vaatimukset. 
 
— — — — — — — — — — — — — —   
   

40 § 
 

Kuluttajan vastuu luottokortin tai muun 
luoton käyttöön oikeuttavan tunnisteen 

oikeudettomasta käytöstä 
 
   Kuluttaja, joka on tehnyt jatkuvaa luottoa 
koskevan sopimuksen luotonantajan kanssa, 
vastaa luottokortin tai luoton käyttöön oike-
uttavan muun tunnisteen oikeudettomasta 
käytöstä vain, jos: 
    
 
 
1) hän tai muu tunnisteen haltija on luovut-
tanut tunnisteen sen käyttöön oikeudettomal-
le; 
   2) tunnisteen katoaminen, joutuminen oi-
keudettomasti toisen haltuun tai oikeudeton 

7 luku 
 

Kuluttajaluotot 
 

15 § 
 

Luotonhakijan henkilöllisyyden todentaminen 
 
   Luotonantajan on ennen kuluttajaluottoso-
pimuksen päättämistä todennettava luottoa 
hakevan henkilöllisyys huolellisesti. Jos hen-
kilöllisyys todennetaan sähköisesti, luotonan-
tajan on käytettävä tunnistusmenetelmää, 
joka täyttää vahvasta sähköisestä tunnistami-
sesta ja sähköisistä luottamuspalveluista 
annetun lain (617/2009) 8 §:ssä säädetyt 
vaatimukset. 
— — — — — — — — — — — — — —   
   

40 § 
 

Kuluttajan vastuu luottokortin tai muun 
luoton käyttöön oikeuttavan tunnisteen 

oikeudettomasta käytöstä 
 
   Kuluttaja, joka on tehnyt luottosopimuksen 
luotonantajan kanssa, vastaa kadonneen tai 
oikeudettomasti toisen haltuun joutuneen 
luottokortin tai luoton käyttöön oikeuttavan 
muun tunnisteen käytöstä tai muusta tunnis-
teen oikeudettomasta käytöstä vain, jos oi-
keudeton käyttö johtuu siitä, että hän tai muu 
tunnisteen haltija on: 
   1) luovuttanut tunnisteen sen käyttöön oi-
keudettomalle; 
    
   2) menetellyt huolimattomasti; taikka 
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käyttö johtuu hänen tai muun tunnisteen hal-
tijan huolimattomuudesta; taikka 
   3) hän tai muu tunnisteen haltija on laimin-
lyönyt ilmoittaa luotonantajalle tunnisteen 
katoamisesta, joutumisesta oikeudettomasti 
toisen haltuun tai oikeudettomasta käytöstä 
ilman aiheetonta viivytystä sen havaittuaan. 
   Kuluttaja vastaa 1 momentin 2 ja 3 kohdas-
sa tarkoitetuissa tapauksissa tunnisteen oi-
keudettomasta käytöstä enintään 150 euroon 
saakka. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelle-
ta, jos hän on toiminut tahallisesti tai törkeän 
huolimattomasti. 
   Kuluttaja ei kuitenkaan vastaa tunnisteen 
oikeudettomasta käytöstä: 
   1) siltä osin kuin tunnistetta on käytetty sen 
jälkeen, kun luotonantajalle on ilmoitettu 
tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oi-
keudettomasti toisen haltuun tai oikeudetto-
masta käytöstä; 
   2) jos luotonantaja on laiminlyönyt huoleh-
tia siitä, että tunnisteen haltijalla on mahdol-
lisuus täyttää 1 momentin 3 kohdan mukai-
nen ilmoitusvelvollisuutensa; tai 
   3) jos myyjä tai palveluksen suorittaja taik-
ka se, joka näiden edustajana on ottanut vas-
taan tunnisteen, ei ole asianmukaisesti var-
mistunut haltijan oikeudesta käyttää tunnis-
tetta. 
    
 
 
 
Kuluttaja on 3 momentin estämättä vastuussa 
tunnisteen oikeudettomasta käytöstä, jos hän 
on tahallaan tehnyt väärän ilmoituksen tai 
toiminut muuten petollisesti. 
 
 

 
 

 
 
   3) laiminlyönyt ilmoittaa luotonantajalle 
tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oi-
keudettomasti toisen haltuun tai oikeudetto-
masta käytöstä ilman aiheetonta viivytystä 
sen havaittuaan. 
   Kuluttaja vastaa 1 momentin 2 ja 3 kohdas-
sa tarkoitetuissa tapauksissa tunnisteen oi-
keudettomasta käytöstä enintään 50 euroon 
saakka. Tätä rajoitusta ei kuitenkaan sovelle-
ta, jos hän on toiminut tahallisesti tai törkeän 
huolimattomasti. 
   Kuluttaja ei kuitenkaan vastaa tunnisteen 
oikeudettomasta käytöstä: 
   1) siltä osin kuin tunnistetta on käytetty sen 
jälkeen, kun luotonantajalle on ilmoitettu 
tunnisteen katoamisesta, joutumisesta oi-
keudettomasti toisen haltuun tai oikeudetto-
masta käytöstä; 
   2) jos luotonantaja on laiminlyönyt huoleh-
tia siitä, että tunnisteen haltijalla on mahdol-
lisuus täyttää 1 momentin 3 kohdan mukai-
nen ilmoitusvelvollisuutensa;  
   3) jos myyjä tai palveluksen suorittaja taik-
ka se, joka näiden edustajana on ottanut vas-
taan tunnisteen, ei ole asianmukaisesti var-
mistunut haltijan oikeudesta käyttää tunnis-
tetta; tai 
   4) jos luotonantaja ei ole edellyttänyt, että 
kuluttajan henkilöllisyys todennetaan tunnis-
tetta käytettäessä tämän luvun 15 §:n 1 mo-
mentissa säädetyllä tavalla. 
   Kuluttaja on 3 momentin estämättä vas-
tuussa tunnisteen oikeudettomasta käytöstä, 
jos hän tai muu tunnisteen haltija on tahal-
laan tehnyt väärän ilmoituksen tai toiminut 
muuten petollisesti.  

——— 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä                    
kuuta 20  . Lain 40 §:ää sovelletaan siltä 
osin kuin tunnistetta on käytetty oikeudetto-
masti lain voimaantulon jälkeen, vaikka se 
menettely, jonka perusteella kuluttajaa vaa-
ditaan vastuuseen, olisi tapahtunut ennen 
lain voimaantuloa. 

————— 
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3. 

 
Laki 

tietoyhteiskuntakaaren 125 ja 134 §:n muuttamisesta 

 
Eduskunnan päätöksen mukaisesti 
muutetaan tietoyhteiskuntakaaren (917/2014) 125 §:n 4 momentti ja 134 §:n 2 momentti 

seuraavasti: 
 

  
Voimassa oleva laki Ehdotus 
 

125 § 
 

Viestintäpalvelun oikeudeton käyttö 
 
— — — — — — — — — — — — — —   
   Jos viestintäpalvelun hallinnoinnissa käy-
tettävää laitetta on käytetty maksutapahtu-
man toteuttamiseen maksupalvelulain 
(290/2010) 1 §:n 2 momentin 6 kohdassa 
tarkoitetulla tavalla, tilaajan vastuuseen oi-
keudettomasta käytöstä sovelletaan maksu-
palvelulakia. 
 

143 § 
 

Laskun erittely ja yhteiskohtainen erittely 
 

— — — — — — — — — — — — — —   
   Edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetuis-
ta lisämaksullisista palveluista teleyrityksen 
on eriteltävä laskulle: 
   1) maksun määrä, ajankohta ja saaja yhte-
yksistä, joissa on kyse maksupalvelulain 1 
§:n 2 momentin 6 kohdassa tarkoitetuista 
maksutapahtumista, jollei maksupalvelulaista 
muuta johdu; 
   2) maksun määrä, ajankohta ja saaja yhte-
yksistä, joissa on kyse yksinomaan maksu-
palvelulain soveltamisalaan kuulumattoman 
hyödykkeen tai palvelun maksamisesta au-
tomaattisessa palvelussa ja joista aiheutuu 
tilaajalle ensisijaisesti muita kuin viestintä-
palvelun käytöstä johtuvia maksuja; 
   3) palvelutyypeittäin sellaiset muut kuin 1 
ja 2 kohdassa tarkoitetut yhteydet, joista ai-
heutuu tilaajalle muita kuin viestintäpalvelun 
käytöstä johtuvia maksuja. 
— — — — — — — — — — — — — —    

125 § 
 

Viestintäpalvelun oikeudeton käyttö 
 

— — — — — — — — — — — — — — 
   Mitä edellä tässä pykälässä säädetään, 
sovelletaan, jollei maksupalvelulaista 
(290/2010) muuta johdu. 

 
 
 
 
 

143 § 
 

Laskun erittely ja yhteiskohtainen erittely 
 

— — — — — — — — — — — — — —   
   Edellä 1 momentin 8 kohdassa tarkoitetuis-
ta lisämaksullisista palveluista teleyrityksen 
on eriteltävä laskulle: 
   1) maksun määrä, ajankohta ja saaja yhte-
yksistä, joissa on kyse maksupalvelulain 
soveltamisalaan kuuluvista maksutapahtu-
mista; 
  
     2) maksun määrä, ajankohta ja saaja yhte-
yksistä, joissa on kyse yksinomaan maksu-
palvelulain soveltamisalaan kuulumattomasta 
hyödykkeen tai palvelun maksamisesta au-
tomaattisessa palvelussa ja joista aiheutuu 
tilaajalle ensisijaisesti muita kuin viestintä-
palvelun käytöstä johtuvia maksuja; 
   3) palvelutyypeittäin sellaiset muut kuin 1 
ja 2 kohdassa tarkoitetut yhteydet, joista ai-
heutuu tilaajalle muita kuin viestintäpalvelun 
käytöstä johtuvia maksuja. 
— — — — — — — — — — — — — —   
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——— 
  Tämä laki tulee voimaan päivänä                    
kuuta 20  .  

————— 
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LAGFÖRSLAG 

 

1.  
Lag 

om ändring av betaltjänstlagen 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i betaltjänstlagen (290/2010) 1 § 2 mom., 2 och 3 §, 4 § 1 och 2 mom., 5 och 8 §, 

9 § 1 mom., 12 § 1 mom., 14 §, 19 § 3 mom., 28–30 §, 39 § 1 mom., 40 § 3 och 4 mom., 42, 
46, 49, 53, 55, 60, 62–65, 67, 68, 70 och 72 §, 77 § 2 mom. samt 79, 86 och 86 a §,  

av dem 3 § sådan den lyder delvis ändrad i lag 179/2014, 8 § sådan den lyder i lag 90/2011 
och 86 a § sådan den lyder i lag 59/2016, samt 

fogas till lagen nya 25 a och 25 b §, en ny mellanrubrik före 38 §, en ny 38 a §, nya 46 a 
och 46 b § samt en ny mellanrubrik före dem, ett nytt 8 a kap. samt till 10 kap. nya 85 b, 85 c 
och 86 a–86 d § som följer: 
 

1 § 
 

Tillämpningsområde 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  Denna lag ska tillämpas på följande betaltjänster: 
  1) tjänster för kontantinsättning på eller kontantuttag från betalkonton och åtgärder för för-
valtning och tillhandahållande av betalkonton, 
  2) genomförande av betalningstransaktioner genom girering, genom överföring av medel till 
tjänsteleverantörens betalkonto, genom direktdebitering eller med betalkort eller något annat 
betalningsinstrument, 
  3) utfärdande av betalningsinstrument, 
  4) accepterande och behandling av betalningstransaktioner som grundar sig på ett avtal med 
betalningsmottagaren och som leder till överföring av medel till betalningsmottagaren,  
  5) penningförmedling, 
  6) betalningsinitieringstjänst, 
  7) kontoinformationstjänst. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

2 § 
 

Tjänster utanför tillämpningsområdet 
 
  Denna lag ska inte tillämpas på följande tjänster: 
  1) penningtransporter, 
  2) tjänster vid förvärv av varor, tjänster eller andra nyttigheter där betalningsmottagaren ger 
betalaren kontanter som en del av betalningstransaktionen, 
  3) tjänster som baseras på särskilda betalningsinstrument och som kan användas i begränsad 
omfattning, om 
  a) betalningsinstrumenten kan användas för förvärv av varor, tjänster eller andra nyttigheter 
endast i lokaler som instrumentets utfärdare använder eller med stöd av avtal som ingåtts 
direkt med utfärdaren inom ett begränsat nätverk av leverantörer av nyttigheter, eller  



   
  

 
 
 

 136  
 
 
 
 

 

  b) betalningsinstrumenten kan användas endast för förvärv av ett mycket begränsat urval av 
nyttigheter, 
  c) betalningsinstrument som tillhandahålls på begäran av ett företag eller ett offentligrättsligt 
samfund eller en offentligrättslig inrättning och som är giltiga i endast en stat inom Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet regleras av särskilda sociala eller skattemässiga skäl för 
att förvärva vissa nyttigheter från leverantörer som har ett avtal med utgivaren.  
 

3 § 
 

Betalningstransaktioner utanför tillämpningsområdet 
 
  Denna lag ska inte tillämpas på följande betalningstransaktioner: 
  1) förmedling av betalningar i samband med sådana avtal om försäljning eller köp av varor, 
tjänster eller andra nyttigheter som en handelsrepresentant som avses i lagen om handelsre-
presentanter och försäljare (417/1992) eller motsvarande representant förhandlat fram eller 
ingått för sin huvudman, när representanten agerar endast på betalarens eller betalningsmot-
tagarens vägnar, 
  2) betalningstransaktioner som grundar sig på checkar, dragna växlar, kuponger, resecheck-
ar, skuldebrev eller postanvisningar i pappersform dragna på tjänsteleverantören i syfte att 
ställa medel till betalningsmottagarens förfogande, 
  3) betalningstransaktioner som genomförs inom ett betalningssystem eller ett system för 
avveckling av värdepapper mellan tjänsteleverantörer och avvecklingsagenter, centrala mot-
parter, clearingorganisationer eller centralbanker och andra deltagare i systemet, 
  4) betalningstransaktioner som avser förvaltning, inlösen eller försäljning av värdepapper 
och som genomförs av värdepappersföretag, kreditinstitut, sådana fondföretag, fondbolag och 
AIF-förvaltare som tillhandahåller investeringstjänster enligt 1 kap. 11 § i lagen om investe-
ringstjänster (747/2012) och företag som avses i 3 punkten eller andra företag som kan för-
vara värdepapper, 
  5) betalningstransaktioner och tillhörande tjänster mellan ett moderföretag och dess dotter-
företag eller mellan dotterföretag till ett och samma moderföretag, om den som förmedlar 
betaltjänsten hör till samma företagsgrupp, som bildas av ett i bokföringslagen (1336/1997) 
avsett moderföretag, dess dotterföretag och deras ägarintresseföretag som avses i 2 § 10 
punkten i lagen om tillsyn över finans- och försäkringskonglomerat (699/2004), 
  6) betalningstransaktioner till ett belopp av högst 50 euro som ett i informationssamhälls-
balken (917/2014) avsett teleföretag tar ut av en användare i samband med sin fakturering för 
användningen av en kommunikationstjänst när transaktionernas sammanlagda belopp är 
högst 300 euro i månaden per användare, om det är fråga om 
  a) betalningstransaktioner för inköp av digitalt innehåll eller röstbaserade tjänster, eller 
  b) betalningstransaktioner som genomförs från eller via elektronisk utrustning inom ramen 
för välgörenhet eller för inköp av rese-, parkerings-, inträdes- eller andra liknande biljetter.  
 

4 § 
 

Undantag från informationsskyldigheten som följer av tjänsteleverantörens etableringsort 
och betalningstransaktionens valuta 

 
  Bestämmelserna i 12 § 5 punkten och 18 § om lämnande av uppgifter om genomförandetid 
gäller inte betalningstransaktioner 
  1) där betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör är etablerad utanför Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet, eller 
  2) som genomförs i en annan valuta än euro eller valutan i en stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet. 
  Vad som i 12 § 7 punkten och 18 § föreskrivs om lämnande av uppgift om avgifter tillämpas 
inte på sådana delar av en i 1 mom. avsedd betalningstransaktion som genomförs utanför 
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Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Tjänsteleverantören ska dock i dessa fall infor-
mera betaltjänstanvändaren om att även andra avgifter än de som tjänsteleverantören ska 
lämna uppgift om kan tas ut av betaltjänstanvändaren.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

5 § 
 

Övriga begränsningar som följer av tjänsteleverantörens etableringsort och 
betalningstransaktionens valuta 

 
Lagens 45 och 47 § ska inte tillämpas på betalningstransaktioner 
  1) där betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör är etablerad utanför Europe-
iska ekonomiska samarbetsområdet, eller 
  2) som genomförs i en annan valuta än euro eller valutan i en stat inom Europeiska ekono-
miska samarbetsområdet. 
  Lagens 46 §, 64 § 1, 3 och 4 mom., 65 och 67 § samt 79 och 80 § tillämpas inte på betal-
ningstransaktioner där betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör är etablerad 
utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Lagens 74 § 1 mom. tillämpas inte på 
sådana betalningstransaktioner, om det inte är fråga om en situation som avses i 64 § 2 mom. 
  Lagens 48 och 52 § tillämpas inte på betalningstransaktioner som genomförs i någon annan 
valuta än euro eller valutan i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 

8 § 
 

Definitioner 
 
  I denna lag avses med 
  1) betaltjänstanvändare den som på basis av avtal med en tjänsteleverantör kan använda en 
betaltjänst i egenskap av antingen betalare eller betalningsmottagare, 
  2) tjänsteleverantör en fysisk person eller en enskild eller offentlig juridisk person som i 
syfte att få inkomst eller annan ekonomisk nytta yrkesmässigt tillhandahåller betaltjänster, 
  3) betalningstransaktion en åtgärd där medel överförs, tas ut eller ställs till förfogande, 
  4) betalningsuppdrag varje instruktion som en betalare eller betalningsmottagare ger sin 
tjänsteleverantör om att en betalningstransaktion ska genomföras, 
  5) betalkonto ett konto som kan användas för betalningstransaktioner, 
  6) girering debitering av betalarens betalkonto på uppdrag av betalaren för att överföra me-
del till betalningsmottagarens betalkonto,  
  7) direktdebitering debitering av betalarens betalkonto på betalningsmottagarens initiativ för 
överföring av medel till betalningsmottagarens betalkonto, när betalaren har gett mottagaren, 
mottagarens tjänsteleverantör eller betalarens egen tjänsteleverantör sitt samtycke till betal-
ningstransaktionen, 
  8) penningförmedling en tjänst där tjänsteleverantören tar emot medel från en betalare utan 
att öppna betalkonto i betalarens eller betalningsmottagarens namn med avsikt uteslutande att 
överföra ett belopp som motsvarar de mottagna medlen till betalningsmottagaren eller en 
annan tjänsteleverantör som agerar på betalningsmottagarens vägnar eller där tjänsteleveran-
tören tar emot medlen på betalningsmottagarens vägnar och ställer dem till betalningsmotta-
garens förfogande, 
  9) betalningsinitieringstjänst en tjänst där tjänsteleverantören på begäran av betaltjänstan-
vändaren initierar ett betalningsuppdrag som gäller ett betalkonto hos en annan tjänsteleve-
rantör, 
  10) kontoinformationstjänst en tjänst där tjänsteleverantören via ett datanät tillhandahåller 
sammanställd information om betalkonton som betaltjänstanvändaren har hos en annan tjäns-
televerantör eller hos flera andra tjänsteleverantörer, 
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  11) betalningsinstrument ett betalkort eller något annat personligt instrument eller någon 
annan personlig rutin eller en kombination av dessa som betaltjänstanvändaren och tjänstele-
verantören har träffat avtal om att kan användas för betalningsuppdrag, 
  12) innehavare av betalningsinstrument den som beviljats rätt att använda ett betalningsin-
strument, 
  13) betalningsinstrument för låga belopp betalningsinstrument 
  a) som enligt ett ramavtal endast kan användas till betalningstransaktioner på högst 30 euro 
eller, om betalningsinstrumentet endast kan användas till inhemska betalningstransaktioner, 
på högst 60 euro, 
  b) vars utgiftströskel enligt ramavtalet är högst 150 euro eller, om betalningsinstrumentet 
endast kan användas till inhemska betalningstransaktioner, högst 300 euro, eller 
  c) vars lagrade medel enligt ramavtalet inte får överstiga 150 euro eller, om betalningsin-
strumentet endast kan användas till inhemska betalningstransaktioner, 500 euro, 
  14) innehavare av ett betalningsinstrument för låga belopp den som beviljats rätt att an-
vända ett betalningsinstrument för låga belopp, 
  15) ramavtal ett kontoavtal eller något annat avtal som enskilda eller successiva betalnings-
transaktioner kan genomföras enligt, 
  16) enstaka betalningstransaktion betalningstransaktioner som inte omfattas av ett ramavtal, 
  17) medel för distanskommunikation telefon, post, television, datanät och andra medel som 
kan användas för att ingå avtal utan att parterna samtidigt är fysiskt närvarande på samma 
plats, 
  18) medel kontanter, på ett konto registrerat penningvärde och elektroniska pengar enligt 5 § 
6 a-punkten i lagen om betalningsinstitut (297/2010),   
  19) valuteringsdag den referenstidpunkt som används av en tjänsteleverantör för beräkning 
av räntan på de medel som debiterats eller krediterats ett betalkonto, 
  20) bankdag en dag då betalarens eller betalningsmottagarens tjänsteleverantör har öppet så 
att den för sin del kan genomföra en betalningstransaktion, 
  21) unik identifikationskod en kombination av bokstäver, siffror eller symboler som tjänste-
leverantören fastställer för betaltjänstanvändaren och som användaren ska uppge för att iden-
tifiera en annan betaltjänstanvändare eller dennes betalkonto vid en betalningstransaktion, 
  22) information på ett varaktigt sätt givande av information till en betaltjänstanvändare 
personligen, skriftligen eller elektroniskt, så att denne kan bevara och återge den i oförändrad 
form, 
  23) betalningssystem ett på regler grundat system där ekonomiska åtaganden fastställs eller 
fullgörs eller betalningstransaktioner avvecklas, 
  24) stark kundautentisering elektronisk identifiering av betaltjänstanvändaren för att skydda 
autentiseringsuppgifternas konfidentialitet och som grundar sig på användning av minst två 
av följande alternativ som är fristående från varandra:  
  a) något som bara betaltjänstanvändaren vet, 
  b) något som bara betaltjänstanvändaren har,  
  c) en unik egenskap hos betaltjänstanvändaren. 
  25) personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter personliga funktioner som tjänsteleverantören 
tillhandahåller betaltjänstanvändaren för autentiseringsändamål, 
  26) känsliga betalningsuppgifter personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter och andra betal-
ningsuppgifter som kan användas för bedrägerier, med undantag för kontoinnehavarens namn 
och kontonumret. 
 

9 § 
 

Allmän bestämmelse om information och underrättelser 
 
  Tjänsteleverantören ska ge den information och de underrättelser som avses i denna lag till 
betaltjänstanvändaren i en klar och lättbegriplig form. Om parterna inte kommer överens om 
att använda något annat språk ska informationen och underrättelserna ges på finska eller 
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svenska eller, om betaltjänsten tillhandahålls på något annat ställe än i Finland, på det offici-
ella språket i den staten. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

12 § 
 

Information om betaltjänster och betalkonton 
 
  Följande information ska ges om betaltjänster: 
  1) en beskrivning av betaltjänstens huvuddrag, 
  2) en specifikation av den unika identifikationskod eller annan information som betaltjänst-
användaren måste ange för att ett betalningsuppdrag ska initieras eller genomföras, 
  3) uppgift om hur betaltjänstanvändaren kan ge och återkalla sitt samtycke till att ett betal-
ningsuppdrag initieras eller till att en betalningstransaktion genomförs,  
  4) uppgift om den tidpunkt när ett betalningsuppdrag anses mottaget samt uppgift om den 
tidsgräns som betalarens tjänsteleverantör eventuellt satt, varefter ett mottaget betalningsupp-
drag anses ha mottagits följande bankdag, 
  5) uppgift om den maximala tid inom vilken en betaltjänst ska genomföras, 
  6) uppgift om huruvida avsikten är att det i ramavtalet ska avtalas om betalningsinstrumen-
tets utgiftströsklar, 
  7) uppgift om det sammanlagda beloppet av de avgifter som tas ut av betaltjänstanvändaren 
och, när det är tillämpligt, en specificering av avgifterna, 
  8) uppgift om eventuell ränta och, när referensränta används, hur den tillämpliga räntan 
beräknas och relevant dag, index och annat underlag för att beräkna referensräntan, 
  9) uppgift om de växelkurser som ska tillämpas och, när referensväxelkurs används, relevant 
dag, index och annat underlag för att beräkna referensväxelkursen, 
  10) uppgift om ett eventuellt avtalsvillkor enligt vilket ändringar av räntan eller växelkursen 
tillämpas omedelbart samt en redogörelse för tjänsteleverantörens informationsskyldighet i 
detta fall, 
  11) uppgift om eventuella rättigheter för betaltjänstanvändaren enligt artikel 8 i förordning-
en om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner när det gäller co-badging. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

14 § 
 

Information om förebyggande åtgärder, ansvarsfrågor och rättsmedel 
 
  Följande information ska ges om förebyggande åtgärder, ansvarsfrågor och rättsmedel: 
  1) en redogörelse för vilka åtgärder innehavare av betalningsinstrument ska vidta för att 
skydda betalningsinstrumenten samt för hur tjänsteleverantören ska underrättas om att betal-
ningsinstrument har förlorats, orättmätigt innehas av någon annan eller används obehörigen, 
  2) en redogörelse för ett säkert förfarande genom vilket tjänsteleverantören underrättar bet-
altjänstanvändaren om hot som hänför sig till bedräglig verksamhet eller säkerhet, 
  3) en redogörelse för de omständigheter där tjänsteleverantören har rätt att förhindra att 
betalningsinstrument används, om avsikten är att i ramavtalet ta in ett villkor om saken, 
  4) en redogörelse för betaltjänstanvändarens ansvar för obehörig användning av betalnings-
instrument och uppgift om ansvarsbeloppet, 
  5) uppgift om hur och inom vilken tid betaltjänstanvändaren ska underrätta tjänsteleverantö-
ren om obehöriga, icke genomförda eller felaktigt genomförda betalningstransaktioner, 
  6) en redogörelse för tjänsteleverantörens ansvar för obehöriga, icke genomförda eller fel-
aktigt genomförda betalningstransaktioner, 
  7) en redogörelse för villkoren för återbetalning enligt 79 § och tidsfristen för begäran om 
återbetalning och en redogörelse för tjänsteleverantörens skyldigheter vid behandling av be-
gäran om återbetalning, 
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  8) uppgift om eventuella avtalsvillkor om tillämplig lag för ramavtalet och behörig domstol, 
  9) uppgift om möjligheten att anmäla tjänsteleverantörens förfarande till den myndighet som 
övervakar tjänsteleverantörens verksamhet och om möjligheten att föra en tvist som gäller 
ramavtalet till konsumenttvistenämnden eller något annat motsvarande organ. 
 

19 § 
 

Information som ska ges betalaren om en genomförd betalningstransaktion 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  Om ramavtalet inte anger hur information enligt 1 mom. ska ges, ska tjänsteleverantören 
tillhandahålla informationen skriftligen eller på något annat varaktigt sätt.  Om det inte har 
avtalats hur ofta information ska ges, ska den ges utan onödigt dröjsmål efter det att betal-
ningstransaktionen har debiterats betalarens betalkonto eller, om betalaren inte använder bet-
alkonto, när tjänsteleverantören har tagit emot betalningsuppdraget. Betalaren kan dock kräva 
att information ska ges regelbundet och på överenskommet sätt med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 2 mom. Denna rätt ska nämnas i ramavtalet.  
 

25 a § 
 

Förhandsinformation om avtal som avser initiering av enstaka betalningsuppdrag 
 
  På informationsskyldigheten för en leverantör av betalningsinitieringstjänster tillämpas vad 
som i 22 § föreskrivs om förhandsinformation om avtal som avser enstaka betalningstransakt-
ioner. 
  Leverantören av betalningsinitieringstjänster ska dessutom innan ett uppdrag initieras ge 
betalaren den information som avses i 11 § 1–3 och 5 punkten med iakttagande av vad som 
föreskrivs i 22 §.  
 
 

25 b § 
 

Information som ska ges efter initieringen av ett betalningsuppdrag 
 
  Leverantören av betalningsinitieringstjänster ska omedelbart efter initieringen av ett betal-
ningsuppdrag tillhandahålla betalaren följande information eller hålla den tillgänglig för beta-
laren: 
  1) information om att betalningsuppdraget har initierats, 
  2) information som gör det möjligt att identifiera betalningstransaktionen, 
  3) uppgifter som ska överföras i samband med betalningstransaktionen, 
  4) information om betalningstransaktionens belopp, 
  5) information om beloppet av de avgifter som leverantören av betalningsinitieringstjänster 
tar ut samt, om möjligt, en specificering av avgifterna. 
  Leverantören av betalningsinitieringstjänster ska omedelbart efter initieringen av ett betal-
ningsuppdrag tillhandahålla betalningsmottagaren den information som avses i 1 mom. angå-
ende denne eller hålla den tillgänglig för betalningsmottagaren samt, om möjligt, även in-
formation som gör det möjligt för betalningsmottagaren att identifiera betalaren.  
  Leverantören av betalningsinitieringstjänster ska göra information genom vilken betalnings-
transaktionen kan identifieras tillgänglig för den tjänsteleverantör som förvaltar betalkontot. 
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28 § 
 

Valutakonvertering 
 
  Om en betalningsmottagare erbjuder betalaren valutakonvertering innan betalningstransakt-
ionen initieras eller om någon annan än betalningsmottagaren erbjuder valutakonvertering på 
platsen för försäljningen eller i en uttagsautomat, ska betalaren innan betalningstransaktionen 
initieras informeras om avgifterna för konverteringen och om den växelkurs som tillämpas. 
 

29 § 
 

Extra avgifter eller nedsättning vid användning av betalningsinstrument 
 
  Om betalningsmottagaren begär en avgift av betalaren för användning av ett visst betal-
ningsinstrument eller erbjuder nedsättning vid användning av ett visst betalningsinstrument, 
ska betalningsmottagaren underrätta betalaren om detta innan betalningstransaktionen initie-
ras. 
   Om tjänsteleverantören eller någon annan aktör begär avgift av betaltjänstanvändaren för 
användning av ett visst betalningsinstrument, ska tjänsteleverantören eller den andra aktören 
underrätta betaltjänstanvändaren om avgiften innan betalningstransaktionen initieras. 
  Betalaren är inte skyldig att betala sådana avgifter som han eller hon inte har underrättats 
om i enlighet med 1 och 2 mom. 
 

30 § 
 

Ändring av ramavtal på tjänsteleverantörens initiativ 
 
  Om tjänsteleverantören föreslår ändringar av ramavtalet, ska förslaget lämnas till betal-
tjänstanvändaren skriftligen eller på något annat varaktigt sätt minst två månader innan änd-
ringarna föreslås träda i kraft. Före denna dag kan betaltjänstanvändaren antingen godkänna 
ändringarna eller motsätta sig dem. Tjänsteleverantören ska på motsvarande sätt underrätta 
betaltjänstanvändaren om eventuella förändringar i den övriga information som tjänsteleve-
rantören ska ge enligt 11–15 §. 
  Om det i ramavtalet ingår ett villkor som anger att betaltjänstanvändaren anses ha godkänt 
de ändringar av avtalsvillkoren som tjänsteleverantören föreslår om användaren inte före den 
dag då ändringarna föreslås träda i kraft motsätter sig dem, ska betaltjänstanvändaren i änd-
ringsförslaget påminnas om sin rätt att motsätta sig ändringarna. Betaltjänstanvändaren har 
fram till den dag då ändringarna föreslås träda i kraft rätt att säga upp ramavtalet med ome-
delbar verkan eller från en senare tidpunkt som infaller före den dag då ändringarna föreslås 
träda i kraft. Denna rätt ska nämnas i ändringsförslaget. 
 
 

Allmänna bestämmelser om initiering och genomförande av betalningstransaktioner 
 

38 § 
__ __ __ __ __ __ __ 

 
38 a § 

 
Användning av betalningsinitieringstjänster 

 
  Om ett betalkonto är tillgängligt via ett datanät, ska den tjänsteleverantör som förvaltar bet-
alkontot tillåta betalaren att initiera en betalningstransaktion via en leverantör av betalningsi-
nitieringstjänster. Den kontoförvaltande tjänsteleverantören ska tillåta leverantören av betal-
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ningsinitieringstjänster att utnyttja förfaranden för stark kundautentisering, som den konto-
förvaltande tjänsteleverantören tillhandahåller betaltjänstanvändaren på det sätt som förutsätts 
i denna lag. 
  Leverantörer av betalningsinitieringstjänster ska 
  1) identifiera sig gentemot den kontoförvaltande tjänsteleverantören varje gång en betal-
ningstransaktion initieras via leverantören av betalningsinitieringstjänster,  
  2) se till att betaltjänstanvändarens personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter inte är tillgäng-
liga för andra än betaltjänstanvändaren och utgivaren av de personliga säkerhetsbehörighets-
uppgifterna, 
  3) se till att övrig information om betaltjänstanvändaren lämnas endast till betalningsmotta-
garen i den omfattning som betaltjänstanvändaren uttryckligen samtyckt till. 
 Leverantörer av betalningsinitieringstjänster får inte 
  1) inneha betalarens medel i samband med tillhandahållandet av betalningsinitieringstjäns-
ten, 
  2) lagra känsliga betalningsuppgifter som tillhör betaltjänstanvändaren, 
  3) använda, ha tillgång till eller lagra uppgifter för andra ändamål än för att tillhandahålla en 
betalningsinitieringstjänst på betalarens uttryckliga begäran, 
  4) ändra beloppet eller andra inslag i betalningstransaktionen. 
  En kontoförvaltande tjänsteleverantör som av en betalare som använder betalningsinitie-
ringstjänster får ett uttryckligt samtycke till att betalningstransaktionen genomförs i enlighet 
med 38 §, ska 
  1) omedelbart efter att betalningsuppdraget mottagits tillhandahålla leverantören av betal-
ningsinitieringstjänster all information om initieringen av betalningstransaktionen samt till-
gänglig information om genomförandet av betalningstransaktionen eller hålla den tillgänglig 
för denne, 
  2) behandla betalningsuppdrag som överförts av en leverantör av betalningsinitieringstjäns-
ter och betalningsuppdrag som betalaren överför direkt på ett jämlikt sätt i synnerhet när det 
gäller genomförandetid, prioritering och avgifter. 
 En kontoförvaltande tjänsteleverantör får neka en leverantör av betalningsinitieringstjänster 
tillgång till ett betalkonto, om tjänsteleverantören kan visa att det finns grundad anledning till 
att tillgång nekas och detta har samband med att leverantören av betalningsinitieringstjänster 
har använt betalkontot på ett obehörigt eller bedrägligt sätt. Den kontoförvaltande tjänsteleve-
rantören ska på avtalat sätt informera betalaren om att tillgång till betalkontot har nekats och 
om skälen till detta, om inte tillhandahållandet av sådan information hindras av grundade 
säkerhetsskäl eller förbjuds på något annat ställe i lag. Den informationen ska, om möjligt, 
ges innan tillgång nekas och senast direkt därefter. Tillgång till betalkontot ska medges när 
skälen för att neka tillgång inte längre föreligger. 

 
39 § 

 
Tidpunkten för mottagande av betalningsuppdrag 

 
  Ett betalningsuppdrag anses ha tagits emot när betalarens tjänsteleverantör har tagit emot 
det. Betalarens konto får inte debiteras innan betalningsuppdraget har tagits emot. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

40 § 
 

Återkallelse av betalningsuppdrag 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  När en betalningstransaktion initieras via en leverantör av betalningsinitieringstjänster, får 
betalaren inte återkalla betalningsuppdraget efter det att samtycke till att betalningsuppdraget 
initieras har getts till leverantören av betalningsinitieringstjänster. När en betalningstransakt-
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ion initieras av eller via betalningsmottagaren, får betalaren inte återkalla betalningsuppdraget 
efter det att uppdraget har överförts eller betalarens samtycke till att transaktionen genomförs 
har getts till betalningsmottagaren. Ett betalningsuppdrag som gäller direktdebitering kan 
betalaren dock återkalla senast den sista bankdagen före den dag då medlen enligt avtal ska 
debiteras. 
  Efter den tidpunkt som avses i 1–3 mom. får betalningsuppdraget återkallas endast om detta 
har avtalats mellan betaltjänstanvändaren och tjänsteleverantörerna i fråga. I de fall som avses 
i 3 mom. krävs det dessutom att betalningsmottagaren samtycker till att uppdraget återkallas. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

42 § 
 

Underrättelse om vägran att genomföra betalningsuppdrag eller initiera 
betalningstransaktioner 

 
  Om tjänsteleverantören vägrar genomföra ett betalningsuppdrag eller initiera en betalnings-
transaktion, ska leverantören underrätta betaltjänstanvändaren om sin vägran, grunden för 
vägran och förfarandet för att avhjälpa det fel eller den brist som lett till vägran, om inte 
underrättelse har förbjudits någon annanstans i lag.  
  Underrättelsen ska snarast möjligt tillhandahållas betaltjänstanvändaren eller hållas tillgäng-
lig för användaren på avtalat sätt. Underrättelsen ska lämnas inom tidsfristen för genomfö-
rande av betalningsuppdraget. 
  Parterna kan i ramavtalet avtala om att tjänsteleverantören har rätt att ta ut en avgift för 
underrättelsen, om leverantören har haft grundad anledning till vägran. De avgifter som tas ut 
ska vara rimliga och får inte överskrida tjänsteleverantörens faktiska kostnader. 
 

 
 

Avgifter för genomförande av betalningstransaktioner 
 
  Betalaren och betalningsmottagaren ansvarar för de avgifter som deras respektive tjänstele-
verantör tar ut för genomförande av betalningstransaktioner.  
  Betalningsmottagaren får inte ta ut avgift för användning av sådana betalningsinstrument 
vars förmedlingsavgifter regleras i kapitel II i förordningen om förmedlingsavgifter för kort-
baserade betalningstransaktioner eller för betaltjänster på vilken Europaparlamentets och 
rådets förordning (EU) nr 260/2012 om antagande av tekniska och affärsmässiga krav för 
betalningar och autogireringar i euro och om ändring av förordning (EG) nr 924/2009, nedan 
Sepa-förordningen, ska tillämpas. 
 

Särskilda bestämmelser om täckning för betalningstransaktioner 
 

46 a § 
 

Betalningstransaktioner där beloppet inte är känt 
 
  Om det är fråga om en kortbaserad betalningstransaktion som initieras av eller via betal-
ningsmottagaren och där det exakta beloppet inte är känt vid tidpunkten då betalaren ger sitt 
samtycke till genomförandet av betalningstransaktionen, kan betalarens tjänsteleverantör 
spärra medel på betalarens betalkonto endast om betalaren har gett sitt samtycke med angi-
vande av det exakta belopp som ska spärras.  
  Betalarens tjänsteleverantör ska frigöra de spärrade medlen på betalarens betalkonto enligt 1 
mom. utan onödigt dröjsmål efter mottagandet av information om betalningstransaktionens 
exakta belopp till den del de spärrade medlen överskrider det exakta beloppet och de spärrade 
medlen i deras helhet senast omedelbart efter att betalningsuppdraget tagits emot. 
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46 b § 
 

Bekräftelse av tillgängliga medel som behövs för genomförande av en kortbaserad 
betalningstransaktion 

 
  En tjänsteleverantör som ger ut kortbaserade betalningsinstrument kan be en kontoförval-
tande tjänsteleverantör bekräfta om det belopp som behövs för genomförande av en kortbase-
rad betalningstransaktion är tillgängligt på betalarens betalkonto, om 
  1) betalaren uttryckligen har gett sitt samtycke till att tjänsteleverantören får begära bekräf-
telse, 
  2) betalaren har initierat betalningstransaktionen med användning av ett kortbaserat betal-
ningsinstrument som getts ut av tjänsteleverantören, 
  3) tjänsteleverantören identifierar sig gentemot den kontoförvaltande tjänsteleverantören 
före varje begäran om bekräftelse. 
  Den kontoförvaltande tjänsteleverantören ska ge den bekräftelse som avses i 1 mom. ome-
delbart, om  
   1) betalarens betalkonto är tillgängligt via ett datanät vid tidpunkten för begäran, 
  2) betalaren på förhand uttryckligen har samtyckt till att den kontoförvaltande tjänsteleve-
rantören besvarar en begäran från en viss tjänsteleverantör om att få en bekräftelse som avses 
i 1 mom.  
  Den kontoförvaltande tjänsteleverantören får inte i samband med bekräftelsen spärra medel 
på betalarens betalkonto. Den kontoförvaltande tjänsteleverantören ska på betalarens begäran 
meddela betalaren identiteten på den tjänsteleverantör som ger ut kortbaserade betalningsin-
strument och den bekräftelse som getts.  
  Bekräftelsen får inte lagras eller användas för andra syften än för genomförande av den 
kortbaserade betalningstransaktionen. 
 

49 § 
 

Genomförandetid som ska iakttas av betalningsmottagarens tjänsteleverantör 
 
  Betalningsmottagarens tjänsteleverantör ska betala betalningstransaktionens belopp till be-
talningsmottagarens betalkonto omedelbart efter att beloppet har krediterats leverantörens 
konto. Om mottagaren inte har något betalkonto som förvaltas av leverantören, ska betal-
ningsmottagarens tjänsteleverantör inom samma tid ställa betalningstransaktionens belopp till 
betalningsmottagarens förfogande. 
  Det kan avtalas på annat sätt om den genomförandetid som ska iakttas av betalningsmotta-
garens tjänsteleverantör, om denne vid betalningstransaktionen gör en valutakonvertering 
som inte gäller euron och valutan i en stat inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet 
eller valutan i två stater inom Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. 
 

53 § 
  

Skyldigheter som gäller betalningsinstrument 
 
  Innehavaren av ett betalningsinstrument ska använda detta i enlighet med villkoren för be-
viljande och användning. Innehavaren ska i synnerhet vidta skäliga åtgärder för att skydda 
betalningsinstrumentet och tillhörande personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter. Villkoren 
för beviljande och användning av betalningsinstrumentet får dock inte vara ogrundade, oskä-
liga eller diskriminerande. 
  Innehavaren blir skyldig att skydda betalningsinstrumentet och tillhörande personliga säker-
hetsbehörighetuppgifter när han eller hon tar emot dem. 
  Tjänsteleverantören ska för sin del se till att betalningsinstrumentets personliga säkerhetsbe-
hörighetsuppgifter inte är tillgängliga för andra än innehavaren av betalningsinstrumentet.  
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55 § 
 

Medel för att anmäla att betalningsinstrument förlorats 
 

  Tjänsteleverantören ska se till att innehavaren av ett betalningsinstrument när som helst 
avgiftsfritt kan underrätta tjänsteleverantören eller någon annan som tjänsteleverantören utsett 
om att betalningsinstrumentet har förlorats, orättmätigt innehas av någon annan eller används 
obehörigen.   
  I det fall som avses i 1 mom. får tjänsteleverantören ta ut avgift av innehavaren av ett betal-
ningsinstrument endast för kostnader som direkt beror på att betalningsinstrumentet ersätts 
med ett nytt.  
 
 

60 § 
 

Avgift eller nedsättning vid användning av betalningsinstrument 
 
  Tjänsteleverantören får inte hindra betalningsmottagaren från att av betalaren begära en 
avgift vid användning av ett visst betalningsinstrument, erbjuda en nedsättning på grund av 
att ett betalningsinstrument används eller på annat sätt styra betalaren att använda ett visst 
betalningsinstrument. 
  Den avgift som betalningsmottagaren tar ut för användning av ett betalningsinstrument ska 
vara rimlig och får inte överskrida betalningsmottagarens faktiska kostnader. Bestämmelser 
om förbud mot att ta ut avgift för användning av vissa betalningsinstrument finns i 46 § 2 
mom. 
 

62 § 
 

Betaltjänstanvändares ansvar för obehörig användning av betalningsinstrument 
 

  En betaltjänstanvändare som har ingått avtal om ett betalningsinstrument med en tjänstele-
verantör ansvarar för användningen av ett betalningsinstrument som har förlorats eller orätt-
mätigt innehas av någon annan eller för annan obehörig användning av betalningsinstrumen-
tet endast om den obehöriga användningen beror på att betaltjänstanvändaren eller någon 
annan innehavare av betalningsinstrumentet 
  1) har överlåtit det till någon som inte är behörig att använda det, 
  2) av vårdslöshet har försummat sina skyldigheter enligt 53 § 1 mom., eller 
  3) har försummat att utan onödigt dröjsmål efter upptäckten underrätta tjänsteleverantören 
eller någon annan som denne utsett om att betalningsinstrumentet har förlorats, orättmätigt 
innehas av någon annan eller används obehörigen. 
  I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten är betaltjänstanvändarens ansvar för obehörig 
användning av betalningsinstrumentet högst 50 euro. Denna begränsning tillämpas dock inte 
om betaltjänstanvändaren eller någon annan innehavare av betalningsinstrumentet har handlat 
avsiktligt eller grovt vårdslöst. 
  Betaltjänstanvändaren ansvarar inte för obehörig användning av betalningsinstrumentet 
  1) till den del som betalningsinstrumentet har använts efter att tjänsteleverantören eller nå-
gon annan som denne utsett har underrättats om att betalningsinstrumentet förlorats, orättmä-
tigt innehas av någon annan eller används obehörigen, 
  2) om tjänsteleverantören har försummat att se till att en innehavare av ett betalningsinstru-
ment har möjlighet att när som helst göra anmälan enligt 1 punkten,  
  3) om betalningsmottagaren vid användningen av betalningsinstrumentet inte vederbörligen 
har försäkrat sig om betalarens rätt att använda instrumentet, eller 
  4) om tjänsteleverantören inte har krävt stark kundautentisering av betalaren. 
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 Trots 3 mom. är betaltjänstanvändaren ansvarig för obehörig användning av ett betalningsin-
strument, om användaren eller någon annan innehavare av betalningsinstrumentet avsiktligt 
har lämnat en oriktig anmälan eller annars handlat bedrägligt. 
 

63 § 
 

Tjänsteleverantörens ansvar för obehöriga betalningstransaktioner 
 

  Om en betalningstransaktion har genomförts obehörigen och om inte något annat följer av 
62 § ska tjänsteleverantören till den kund vars medel har använts för att genomföra transakt-
ionen omedelbart och senast följande bankdag efter det att tjänsteleverantören har noterat 
eller underrättats om transaktionen återbetala transaktionens belopp till kunden eller återställa 
det debiterade betalkontots kontoställning till vad den skulle ha varit om debiteringen inte 
hade ägt rum.  
  Vad som föreskrivs i 1 mom. tillämpas inte om tjänsteleverantören har grundad anledning 
att misstänka en avsiktlig felaktig underrättelse eller något annat sådant bedrägligt förfarande 
och tjänsteleverantören skriftligt informerar Finansinspektionen om detta samt orsakerna till 
misstanken.   
  Valuteringsdagen för krediteringen av betalkontot ska infalla senast den dag då den obehö-
riga transaktionens belopp debiterades. 
  Om en betalningstransaktion har initierats via en leverantör av betalningsinitieringstjänster 
föreligger återbetalningsskyldighet enligt denna paragraf för den tjänsteleverantör som förval-
tar betalkontot i fråga. Bestämmelser om rätt för den kontoförvaltande tjänsteleverantören att 
få återbetalning av leverantören av betalningsinitieringstjänster finns i 74 §. 
 

64 § 
 

Ansvar för icke genomförda, felaktigt genomförda eller sent genomförda 
betalningstransaktioner som initierats av betalaren 

 
  Om en betalningstransaktion som initierats av betalaren inte har genomförts eller om den 
har genomförts felaktigt, ska betalarens tjänsteleverantör utan onödigt dröjsmål återbetala 
betalningstransaktionens belopp till betalaren eller återställa det debiterade betalkontots kon-
toställning till vad den skulle ha varit om debiteringen inte hade ägt rum. Valuteringsdagen 
för krediteringen av betalarens betalkonto ska infalla senast den dag då transaktionens belopp 
debiterades. 
  Om en betalningstransaktion har initierats via en leverantör av betalningsinitieringstjänster, 
föreligger återbetalningsskyldighet för den tjänsteleverantör som förvaltar betalarens betal-
konto. Bestämmelser om rätt för den kontoförvaltande tjänsteleverantören att få återbetalning 
av leverantören av betalningsinitieringstjänster finns i 74 §. 
  Återbetalningsskyldighet föreligger dock inte om betalarens tjänsteleverantör kan styrka att 
betalningsmottagarens tjänsteleverantör har tagit emot betalningstransaktionens belopp inom 
den tidsfrist som avses i 47 §.  Betalningsmottagarens tjänsteleverantör ska i dessa fall ome-
delbart betala betalningstransaktionens belopp till betalningsmottagarens betalkonto eller, om 
betalningsmottagaren inte använder något betalkonto, ställa betalningstransaktionens belopp 
till betalningsmottagarens förfogande. Valuteringsdagen för krediteringen av betalningsmot-
tagarens betalkonto ska infalla senast den dag som skulle ha varit valuteringsdag om transakt-
ionen hade genomförts korrekt. 
  Om en betalningstransaktion har genomförts sent, ska betalningsmottagarens tjänsteleveran-
tör på begäran av betalarens tjänsteleverantör som handlar på betalarens vägnar se till att 
valuteringsdagen för krediteringen av betalningsmottagarens betalkonto infaller senast den 
dag som skulle ha varit valuteringsdag om transaktionen hade genomförts korrekt. 
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65 § 
 

Ansvar för icke genomförda, felaktigt genomförda eller sent genomförda 
betalningstransaktioner som initierats av eller via betalningsmottagaren 

   
  Om en betalningstransaktion som initierats av eller via betalningsmottagaren inte har ge-
nomförts eller om den har genomförts felaktigt, ska betalarens tjänsteleverantör utan onödigt 
dröjsmål återbetala betalningstransaktionens belopp till betalaren eller återställa det debite-
rade betalkontots kontoställning till vad den skulle ha varit om debiteringen inte hade ägt 
rum. Valuteringsdagen för krediteringen av betalarens betalkonto ska infalla senast den dag 
då transaktionens belopp debiterades. 
  Återbetalningsskyldighet föreligger dock inte, om 
  1) det faktum att betalningstransaktionen inte genomförts eller genomförts felaktigt beror på 
att betalningsmottagarens tjänsteleverantör har försummat sina skyldigheter enligt 48 eller 
49 §, eller 
  2) betalarens tjänsteleverantör kan styrka att betalningsmottagarens tjänsteleverantör har 
mottagit betalningstransaktionens belopp, även om betalarens tjänsteleverantör gjorde betal-
ningen försenat. 
  Om en betalningstransaktion genomförs sent ska valuteringsdagen för betalningsmotta-
garens tjänsteleverantörs betalning på betalningsmottagarens betalkonto infalla senast den 
dag som skulle ha varit valuteringsdag om transaktionen hade genomförts korrekt. 
 

67 § 
 

Skyldighet att återbetala avgifter och ersätta ränta 
 
  Om en betalningstransaktion inte har genomförts eller om den har genomförts felaktigt eller 
sent, har betaltjänstanvändaren rätt till återbetalning från tjänsteleverantören av de avgifter 
som tagits ut av användaren för transaktionen Dessutom har betaltjänstanvändaren rätt att av 
tjänsteleverantören få ersättning för ränta som betaltjänstanvändaren blir tvungen att betala 
eller som betaltjänstanvändaren inte får till följd av att transaktionen inte genomförts eller 
genomförts felaktigt eller sent. 
 

68 § 
 

Felaktiga unika identifikationskoder 
 
  Tjänsteleverantören är inte ansvarig enligt 64–67 § för en betalningstransaktion som inte 
genomförts eller som genomförts felaktigt, om detta beror på att den unika identifikationskod 
som lämnats av betaltjänstanvändaren är felaktig. 
  Betalarens tjänstleverantör ska dock i det fall som avses i 1 mom. vidta skäliga åtgärder för 
att återvinna de medel som den felaktigt genomförda betalningstransaktionen avsåg. Betal-
ningsmottagarens tjänsteleverantör ska ge betalarens tjänsteleverantör all information som är 
relevant för återvinning av medlen och även i övrigt samarbeta med denne i syfte att åter-
vinna medlen.  
  Om det inte är möjligt att återvinna medlen, ska betalarens tjänsteleverantör på betalarens 
skriftliga begäran lämna all tillgänglig information som är relevant för betalaren. 
  Om så har avtalats i ramavtalet får tjänsteleverantören ta ut en avgift av betaltjänstanvända-
ren för återvinningen av de medel som transaktionen avsåg. De avgifter som tas ut ska vara 
rimliga och får inte överskrida tjänsteleverantörens faktiska kostnader. 
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70 § 
 

Anmälan om obehöriga, icke genomförda, felaktigt eller sent genomförda 
betalningstransaktioner 

 
  Betaltjänstanvändaren har rätt att av tjänsteleverantören få återbetalning av betalningstrans-
aktionens belopp eller annan kompensation på det sätt som föreskrivs i detta kapitel, bara om 
användaren underrättar tjänsteleverantören om en obehörig, icke genomförd, felaktigt genom-
förd eller sent genomförd betalningstransaktion utan onödigt dröjsmål efter att han eller hon 
upptäckt den och senast 13 månader efter det att betalningstransaktionens belopp debiterats 
eller krediterats betalkontot. Den sistnämnda tidsfristen tillämpas dock inte om tjänsteleve-
rantören inte har informerat betaltjänstanvändaren om betalningstransaktionen på det sätt som 
föreskrivs i 2 kap. 
 

72 § 
 

Bevisbörda 
 
  Om en betaltjänstanvändare nekar till att ha gett sitt samtycke till att en betalningstransakt-
ion genomförs, ska användarens tjänsteleverantör kunna styrka att samtycket har getts på 
avtalat sätt. Om betaltjänstanvändaren hävdar att betalningstransaktionen inte har genomförts 
på behörigt sätt, ska tjänsteleverantören kunna styrka att betalningstransaktionen har registre-
rats och kontoförts korrekt och inte påverkats av ett tekniskt fel eller någon annan bristfällig-
het. 
  Om en betalningstransaktion har initierats via en leverantör av betalningsinitieringstjänster, 
ska bevisbördan för de omständigheter som avses i 1 mom. ligga på leverantören av betal-
ningsinitieringstjänster i fråga om dennes egna betalningar och för att den tjänsteleverantör 
som förvaltar betalarens betalkonto har tagit emot betalningsuppdraget. 
  Den omständigheten att tjänsteleverantören kan styrka att samtycke till att betalningstrans-
aktionen genomförs har getts med betalningsinstrumentet är inte nödvändigtvis tillräckligt för 
att visa att innehavaren av instrumentet har gett sitt samtycke till transaktionen, handlat be-
drägligt eller avsiktligen eller av grov vårdslöshet försummat sina skyldigheter enligt 53 och 
54 §. 
 

74 § 
 

Tjänsteleverantörens rätt till återkrav 
 
  Om en tjänsteleverantör med stöd av 63–65 eller 67 § har blivit ansvarig inför betaltjänstan-
vändaren för en obehörig betalningstransaktion eller ett fel som beror på en annan tjänsteleve-
rantör eller förmedlare som är delaktig i genomförandet av betalningstransaktionen, har tjäns-
televerantören rätt att få den återbetalning eller kompensation som denne betalat av tjänstele-
verantören eller förmedlaren i fråga. 
  Om betalningsmottagaren eller dennes tjänsteleverantör försummar sin skyldighet att sörja 
för stark kundautentisering av betalaren, ska betalningsmottagaren eller dennes tjänsteleve-
rantör betala ersättning för den skada som en obehörig betalningstransaktion förorsakat beta-
larens tjänsteleverantör. 
  Bestämmelserna i 1 och 2 mom. begränsar inte tjänsteleverantörens övriga rättigheter enligt 
lag eller avtal. 
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77 § 
 

Avtal om ansvar vid användning av betalningsinstrument för låga belopp 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  Om betalningsinstrumentet för låga belopp till sina egenskaper är sådant att användarens 
identitet inte framgår vid användningen, eller om tjänsteleverantören av andra orsaker i an-
slutning till betalningsinstrumentets egenskaper inte kan styrka att innehavaren av instrumen-
tet har gett sitt samtycke till genomförandet av betalningstransaktionen, kan parterna avtala 
att 62 § 1 och 2 mom. och 3 mom. 1–3 punkten samt 63 och 72 § inte ska tillämpas på avtalet 
om det betalningsinstrumentet. 
 

79 § 
 

Villkor för återbetalning 
 
  Betalarens tjänsteleverantör ska på betalarens begäran till denne återbetala hela beloppet av 
en betalningstransaktion som initierats av eller via en betalningsmottagare, om beloppet av 
betalningstransaktionen   
  1) inte exakt framgår av det samtycke som betalaren gett, och 
  2) överstiger det belopp som betalaren rimligen kunde ha förväntat sig med hänsyn till sitt 
tidigare konsumtionsmönster, villkoren i ramavtalet och andra omständigheter. 
  Valuteringsdagen för krediteringen av betalarens betalkonto ska infalla senast den dag då 
beloppet i fråga debiterades. 
  Om det är fråga om sådan autogirering som avses i artikel 1 i Sepa-förordningen, har betala-
ren rätt till återbetalning även när de villkor som anges i 1 mom. inte uppfylls.  
  Betalaren och dennes tjänsteleverantör kan trots vad som föreskrivs i 1 och 3 mom. komma 
överens i ramavtalet om att betalaren vid direktdebitering inte har rätt till återbetalning, om 
betalaren har gett sitt samtycke till att betalningstransaktionen genomförs till sin tjänsteleve-
rantör och tjänsteleverantören eller betalningsmottagaren på avtalat sätt har underrättat beta-
laren om debiteringen minst fyra veckor före förfallodagen. 
 

8 a kap. 
 

Kontoinformationstjänster 
 

82 a § 
 

Rätt att använda kontoinformationstjänster 
 
  Om ett betalkonto är tillgängligt via ett datanät, ska den tjänsteleverantör som förvaltar bet-
alkontot tillåta betaltjänstanvändaren att använda kontoinformatonstjänster. Den kontoförval-
tande tjänsteleverantören ska tillåta leverantören av kontoinformationstjänster att utnyttja 
förfaranden för stark kundautentisering som den kontoförvaltande tjänsteleverantören tillhan-
dahåller betaltjänstanvändaren på det sätt som förutsätts i denna lag.  
  Den kontoförvaltande tjänsteleverantören ska behandla begäranden om information som 
överförts via en leverantör av kontoinformationstjänster på ett jämlikt sätt i förhållande till 
andra sådana begäranden.   
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82 b § 
 

Skyldigheter för leverantörer av kontoinformationstjänster 
 
  Leverantörer av kontoinformationstjänster får endast tillhandahålla tjänster som betaltjänst-
användaren uttryckligen har samtyckt till.  
  Leverantörer av kontoinformationstjänster har endast rätt till information på namngivna 
betalkonton och tillhörande betalningstransaktioner och får inte använda, ha tillgång till eller 
lagra uppgifter för några andra ändamål än för att genomföra en kontoinformationstjänst på 
betaltjänstanvändarens uttryckliga begäran. Leverantörer av kontoinformationstjänster får 
inte begära känsliga betalningsuppgifter som är kopplade till betalkontona. 
  Leverantörer av kontoinformationstjänster ska 
  1) för varje kommunikationssession identifiera sig gentemot varje tjänsteleverantör som 
förvaltar betaltjänstanvändarens konton, 
  2) se till att betaltjänstanvändarens personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter inte är tillgäng-
liga för andra än användaren och utgivaren av de personliga säkerhetsbehörighetsuppgifterna. 
 

82 c § 
 

Nekad tillgång till betalkonto 
 

  En tjänsteleverantör som förvaltar ett betalkonto får neka en leverantör av kontoinformat-
ionstjänster tillgång till ett betalkonto, om tjänsteleverantören kan visa att det finns grundad 
anledning till att tillgång nekas och detta har samband med att leverantören av kontoinformat-
ionstjänster har använt betalkontot på ett obehörigt eller bedrägligt sätt. Den kontoförvaltande 
tjänsteleverantören ska på avtalat sätt informera betalaren om att tillgång till betalkontot har 
nekats och om skälen till detta, om inte tillhandahållandet av sådan information hindras av 
grundade säkerhetsskäl eller förbjuds på något annat ställe i lag. Den informationen ska, om 
möjligt, ges innan tillgång nekas och senast direkt därefter. Tillgång till betalkontot ska med-
ges när skälen för att neka tillgång inte längre föreligger. 
   

10 kap. 
 

Särskilda bestämmelser och ikraftträdande 
 

85 b § 
 

Autentisering 
 
  Tjänsteleverantören ska använda stark kundautentisering, om betalaren 
  1) använder sitt betalkonto via ett datanät, 
  2) initierar en elektronisk betalningstransaktion, 
  3) använder medel för distanskommunikation för en åtgärd som kan innebära en risk för 
missbruk.  
  Om betalaren initierar en elektronisk betalningstransaktion via ett medel för distanskommu-
nikation, ska tjänsteleverantören använda stark kundautentisering, som kopplas till betal-
ningstransaktionens belopp och betalningsmottagaren på det sätt som avses i artikel 97.2 i 
Europaparlamentets och rådets direktiv om betaltjänster på den inre marknaden, om ändring 
av direktiven 2002/65/EG, 2009/110/EG och 2013/36/EU samt förordning (EU) nr 
1093/2010 och om upphävande av direktiv 2007/64/EG, nedan betaltjänstdirektivet. 
  Tjänsteleverantören ska genom tillräckliga säkerhetsåtgärder sörja för skydd av konfidentia-
litet och integritet i fråga om de personliga säkerhetsbehörighetsuppgifter som används vid 
stark kundautentisering. 
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  Den starka kundautentisering som avses i 1 och 2 mom. samt de säkerhetsåtgärder som av-
ses i 3 mom. ska uppfylla de närmare krav som anges i kommissionens tekniska standarder 
som utfärdats med stöd av artikel 98 i betaltjänstdirektivet. 
  Avvikelse kan göras från skyldigheten i denna paragraf om stark kundautentisering samt 
skydd för konfidentialitet och integritet i fråga om de personliga säkerhetsbehörighetsuppgif-
terna, om det föreskrivs så i kommissionens tekniska standarder som utfärdats med stöd av 
artikel 98 i betaltjänstdirektivet. 
 

85 c § 
 

Kommunikationsstandarder 
 
  Tjänsteleverantören ska i kontakter med andra tjänsteleverantörer, betalare och betalnings-
mottagare iaktta gemensamma och säkra öppna kommunikationsstandarder i fråga om auten-
tisering, identifiering, lämnande av information, underrättelse och genomförande av säker-
hetsåtgärder. Krav som gäller kommunikationsstandarder ingår i kommissionens tekniska 
standarder som utfärdats med stöd av artikel 98 i betaltjänstdirektivet. 
 

86 § 
 

Behandling av personuppgifter 
 
  Tjänsteleverantörer får endast med betaltjänstanvändarens uttryckliga samtycke behandla 
sådana personuppgifter som behövs för tillhandahållande av betaltjänsterna.  
  En tjänsteleverantör får dock oberoende av vad som föreskrivs om skydd för personuppgif-
ter och sekretessbeläggning av uppgifter, till en annan tjänsteleverantör lämna ut och annars 
behandla uppgifter om misstänkta och begångna brott mot sin betaltjänstverksamhet, om 
behandlingen av uppgifterna är nödvändig för att förhindra eller utreda brott i anslutning till 
betaltjänster.  
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
 

86 a § 
 

Behandling av kundklagomål 
 
  Tjänsteleverantörer ska ha effektiva förfaranden för att behandla betaltjänstanvändares kla-
gomål över rättigheter och skyldigheter enligt denna lag. Om parterna inte kommer överens 
om att använda något annat språk, ska finska eller svenska användas i förfarandet eller, om 
betaltjänsten tillhandahålls på något annat ställe än i Finland, det officiella språket i den sta-
ten. 
  Tjänsteleverantören ska besvara klagomålet på papper, om inte parterna har kommit överens 
om att svaret ges på något annat varaktigt sätt. I svaret ska tjänsteleverantören ta ställning till 
alla punkter som förs fram i klagomålet och sända svaret till betaltjänstanvändaren inom 15 
bankdagar från det att klagomålet togs emot. Om svaret av exceptionella skäl som är obero-
ende av tjänsteleverantören inte kan lämnas inom 15 bankdagar, ska tjänsteleverantören ge 
betaltjänstanvändaren ett preliminärt svar med skäl till förseningen av svaret och med angi-
vande av när betaltjänstanvändaren ska få det slutliga svaret. Det slutliga svaret ska i alla 
händelser sändas till betaltjänstanvändaren inom 35 bankdagar från det att klagomålet togs 
emot.  
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86 b § 
 

Skyldighet att informera om tvistlösningsorgan utanför domstol 
 
  Utöver vad som föreskrivs i 2 kap. 8 b § i konsumentskyddslagen (38/1978) ska tjänsteleve-
rantören i sina affärslokaler informera om minst ett sådant tvistlösningsorgan som har an-
mälts till Europeiska kommissionen i enlighet med artikel 20.2 i Europaparlamentets och 
rådets direktiv 2013/11/EU om alternativ tvistlösning vid konsumenttvister och om ändring 
av förordning (EG) nr 2006/2004 och direktiv 2009/22/EG och som är behörigt att behandla 
tvistemål som gäller rättigheter och skyldigheter enligt denna lag mellan näringsidkare och 
konsumenter.  
 

86 c § 
 

Avgörande av tvister som gäller förordningen om förmedlingsavgifter för kortbaserade 
betalningstransaktioner 

 
  Betalningsmottagarnas tjänsteleverantörer ska se till att enskilda meningsskiljaktigheter 
mellan betalningsmottagarna och deras tjänsteleverantörer om tillämpningen av förordningen 
om förmedlingsavgifter för kortbaserade betalningstransaktioner kan hänskjutas till ett oav-
hängigt organ som ger rekommendationer. Organets stadgar ska trygga en opartisk, sakkun-
nig, öppen, effektiv och rättvis behandling av meningsskiljaktigheter. 
  Tjänsteleverantören ska meddela Finansinspektionen det i 1 mom. avsedda organets namn 
och kontaktuppgifter. På Finansinspektionens begäran ska tjänsteleverantören tillställa Fi-
nansinspektionen organets stadgar och annan för tillsynen över efterlevnaden av 1 mom. be-
hövlig utredning enligt vad Finansinspektionen bestämmer. 

 
86 d § 

 
Kommissionens broschyr om konsumenternas rättigheter i fråga om betaltjänster 

 
   Tjänsteleverantörer ska göra en i betaltjänstdirektivet avsedd broschyr om konsumenternas 
rättigheter som kommissionen utarbetat åtkomlig på ett lättillgängligt sätt på sin webbplats, 
om en sådan finns, och på papper i sina affärslokaler. Dessutom ska broschyren vara åtkomlig 
på ett lättillgängligt sätt på de myndigheters webbplatser som avses i 83 §. Informationen i 
broschyren ska med hjälp av alternativa medel göras tillgänglig också för personer med 
funktionsnedsättning. 

——— 
Denna lag träder i kraft den    20  . Dess 85 b och 85 c § tillämpas dock först från och med 

den      20   . 
På en betalningstransaktion för vilken betalningsuppdraget innan denna lag trätt i kraft ta-

gits emot av den betaltjänstanvändares tjänsteleverantör som deltar i genomförandet av betal-
ningstransaktionen tillämpas de bestämmelser som gällde vid ikraftträdandet. 

De bestämmelser som gällde när denna lag träder i kraft ska tillämpas i stället för 46 § 2 
mom., om det före ikraftträdandet har avtalats om en avgift för betalningssättet.  

Till den del ett betalningsinstrument har använts obehörigen efter denna lags ikraftträdande 
tillämpas 62 §, även om det förfarande för vilket betaltjänstanvändaren avkrävs ansvar skulle 
ha inträffat före denna lags ikraftträdande. 

————— 
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2.  
 

Lag 
om ändring av 7 kap. 15 och 40 § i konsumentskyddslagen 

 
I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i konsumentskyddslagen (38/1978) 7 kap. 15 § 1 mom. och 40 §, sådana de lyder i 

lag 746/2010, som följer: 
 

7 kap. 
 

Konsumentkrediter 
 

15 § 
 

Kontroll av kreditsökandens identitet 
 
   Innan ett avtal om konsumentkredit ingås ska kreditgivaren noggrant kontrollera den sö-
kandes identitet. Om identiteten kontrolleras elektroniskt, ska kreditgivaren använda en iden-
tifieringsmetod som uppfyller kraven i 8 § i lagen om stark autentisering och betrodda 
elektroniska tjänster (617/2009). 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
   

40 § 
 
Konsumentens ansvar för obehörig användning av kreditkort eller annan identifikator 

som möjliggör användning av kredit 
 
   En konsument som har ingått ett kreditavtal med en kreditgivare svarar för användning av 
kreditkort eller någon annan identifikator som berättigar till att använda krediten och som har 
försvunnit eller kommit i någon obehörig persons besittning eller för annan obehörig använd-
ning av identifikatorn endast om den obehöriga användningen beror på att konsumenten själv 
eller någon annan innehavare av identifikatorn har 
   1) överlåtit identifikatorn till någon obehörig, 
   2) har handlat vårdslöst, eller 
   3) försummat att utan onödigt dröjsmål efter upptäckten anmäla hos kreditgivaren att iden-
tifikatorn har försvunnit, kommit i någon obehörig persons besittning eller använts på ett 
obehörigt sätt. 
   I de fall som avses i 1 mom. 2 och 3 punkten svarar konsumenten för obehörig användning 
av identifikatorn till ett belopp om högst 50 euro. Denna begränsning tillämpas dock inte om 
han eller hon har förfarit med uppsåt eller grov oaktsamhet. 
   Konsumenten svarar däremot inte för obehörig användning av identifikatorn 
   1) till den del som identifikatorn har använts efter det att kreditgivaren har underrättats om 
att identifikatorn har försvunnit, kommit i någon obehörig persons besittning eller använts på 
ett obehörigt sätt, eller 
   2) om kreditgivaren har försummat att se till att innehavaren av identifikatorn har möjlighet 
att uppfylla sin anmälningsplikt enligt 1 mom. 3 punkten,  
   3) om säljaren eller tjänsteleverantören eller någon som i egenskap av representant för en 
sådan har tagit emot identifikatorn inte på behörigt sätt har försäkrat sig om innehavarens rätt 
att använda sig av denna, eller 
   4) om kreditgivaren inte har krävt att konsumentens identitet i samband med att identifika-
torn används ska kontrolleras på det sätt som föreskrivs i 15 § 1 mom. i detta kapitel. 
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   Trots bestämmelserna i 3 mom. är konsumenten ansvarig för obehörig användning av en 
identifikator om han eller hon eller någon annan innehavare av identifikatorn uppsåtligen 
gjort en oriktig anmälan eller handlat bedrägligt på annat sätt. 

——— 
Denna lag träder i kraft den  20  . Till den del en identifikator har använts på ett obehörigt 

sätt efter denna lags ikraftträdande tillämpas 40 §, även om det förfarande för vilket konsu-
menten avkrävs ansvar skulle ha inträffat före denna lags ikraftträdande. 

————— 
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3.  
Lag 

om ändring av 125 och 134 § i informationssamhällsbalken 

I enlighet med riksdagens beslut 
ändras i informationssamhällsbalken (917/2014) 125 § 4 mom. och 134 § 2 mom. som föl-

jer: 
 

125 § 
 

Obehörig användning av kommunikationstjänster 
 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  Vad som föreskrivs i denna paragraf tillämpas om inte något annat följer av betaljänstlagen 
(290/2010). 

 
134 § 

 
Specificering av fakturor och specificering per uppkoppling 

 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 
  I fråga om sådana betalteletjänster som avses i 1 mom. 8 punkten ska teleföretaget i fakturan 
specificera 
   1) betalningens belopp, tidpunkt och mottagare för uppkopplingar där det är fråga om be-
talningstransaktioner som hör till tillämpningsområdet för betaltjänstlagen,    
   2) betalningens belopp, tidpunkt och mottagare för uppkopplingar där det enbart är fråga 
om sådan betalning via en automatisk tjänst för en nyttighet eller tjänst som inte hör till till-
lämpningsområdet för betaltjänstlagen och som för abonnenten i första hand innebär andra 
betalningar än avgifter för användning av kommunikationstjänster, 
   3) per tjänstetyp sådana andra än i 1 och 2 punkten avsedda uppkopplingar som för abon-
nenten innebär andra betalningar än avgifter för användning av kommunikationstjänster. 
— — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — — 

 
——— 

Denna lag träder i kraft den  20  . 
————— 
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VASTAAVUUSTAULUKKO  

(oikeusministeriön alaan kuuluvat säännökset) 
 

Maksupalveludirektiivin 2015/2366 
säännös 

Vastaava säännös kansallisessa 
laissa 

1.2 artikla maksupalvelulaki 1 § 1 momentti 
2.1 artikla maksupalvelulaki 4 ja 5 § 
2.2 artikla maksupalvelulaki 4 ja 5 § 
2.3 artikla maksupalvelulaki 4 ja 5 § 
2.4 artikla maksupalvelulaki 4 ja 5 § 
3 artikla a kohta – 
3 artikla b kohta maksupalvelulaki 3 § 1 kohta 
3 artikla c kohta maksupalvelulaki 2 § 1 kohta 
3 artikla d kohta – 
3 artikla e kohta maksupalvelulaki 2 § 2 kohta 
3 artikla f kohta – 
3 artikla g kohta maksupalvelulaki 3 § 2 kohta 
3 artikla h kohta maksupalvelulaki 3 § 3 kohta 
3 artikla i kohta maksupalvelulaki 3 § 4 kohta 
3 artikla j kohta – 
3 artikla k kohta maksupalvelulaki 2 § 3 kohta 
3 artikla l kohta maksupalvelulaki 3 § 6 kohta 
3 artiklan m kohta – 
3 artikla n kohta maksupalvelulaki 3 § 5 kohta 
3 artikla o kohta – 
4 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 1 § 2 momentti 
4 artikla 5 kohta maksupalvelulaki 8 § 3 kohta 
4 artikla 6 kohta maksupalvelulaki 8 § 17 kohta ja 85 b § 

2 momentti 
4 artikla 7 kohta maksupalvelulaki 8 § 23 kohta 
4 artikla 8 ja 9 kohta – 
4 artikla 10 kohta maksupalvelulaki 8 § 1 kohta 
4 artikla 11 kohta maksupalvelulaki 8 § 2 kohta 
4 artikla 12 kohta maksupalvelulaki 8 § 5 kohta 
4 artikla 13 kohta maksupalvelulaki 8 § 4 kohta 
4 artikla 14 kohta maksupalvelulaki 8 § 11 kohta 
4 artikla 15 kohta maksupalvelulaki 8 § 9 kohta 
4 artikla 16 kohta maksupalvelulaki 8 § 10 kohta 
4 artikla 17 kohta – 
4 artikla 18 kohta – 
4 artikla 19 kohta – 
4 artikla 20 kohta – 
4 artikla 21 kohta maksupalvelulaki 8 § 15 kohta 
4 artikla 22 kohta maksupalvelulaki 8 § 8 kohta 
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Maksupalveludirektiivin 2015/2366 
säännös 

Vastaava säännös kansallisessa 
laissa 

4 artikla 23 kohta maksupalvelulaki 8 § 7 kohta 
4 artikla 24 kohta maksupalvelulaki 8 § 6 kohta 
4 artikla 25 kohta maksupalvelulaki 8 § 18 kohta 
4 artikla 26 kohta maksupalvelulaki 8 § 19 kohta 
4 artikla 27 kohta maksupalvelulaki 33 § 2 momentti 
4 artikla 28 kohta maksupalvelulaki 33 § 1 momentti 
4 artikla 29 kohta –  
4 artikla 30 kohta maksupalvelulaki 8 § 24 kohta 
4 artikla 31 kohta maksupalvelulaki 8 § 25 kohta 
4 artikla 32 kohta maksupalvelulaki 8 § 26 kohta 
4 artikla 33 kohta maksupalvelulaki 8 § 21 kohta 
4 artikla 34 kohta maksupalvelulaki 8 § 17 kohta 
4 artikla 35 kohta maksupalvelulaki 8 § 22 kohta 
4 artikla 36 kohta – 
4 artikla 37 kohta maksupalvelulaki 8 § 20 kohta 
4 artikla 39 kohta – 
4 artikla 40 kohta maksupalvelulaki 3 § 5 kohta 
4 artikla 41 kohta maksupalvelulaki 3 § 6 kohta 
4 artikla 42 kohta maksupalvelulaki 3 § 6 kohta 
4 artikla 43 kohta – 
4 artikla 44 kohta maksupalvelulaki 1 § 2 momentti 4 kohta 
4 artikla 45 kohta – 
4 artikla 47 kohta maksupalvelulaki 12 § 1 momentti 11 kohta 
4 artikla 48 kohta maksupalvelulaki 12 § 1 momentti 11 kohta 
38 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 7 § 2 momentti 
38 artikla 2 ja 3 kohta – 
39 artikla maksupalvelulaki 27 § 
40 artikla maksupalvelulaki 26 § 
41 artikla – 
42.1 artikla a kohta maksupalvelulaki 8 § 13 kohta, 17 §, 21 § 

1 momentti 
42.1 artikla b kohta maksupalvelulaki 8 § 13 kohta, 31 § 
42.1 artikla c kohta maksupalvelulaki 8 § 13 kohta, 21 § 

2–4 momentti 
42.2 artikla maksupalvelulaki 8 § 13 kohta 
43 artikla 1 kohta – 
43 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 25 § 
44 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 9 §, 22 § 1 ja 2 momentti, 

25 a § 
44 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 22 § 3 momentti 
44 artikla 3 kohta – 
45 artikla 1 ja 3 kohta maksupalvelulaki 22 § 1 momentti, 25 a § 

1 momentti 
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Maksupalveludirektiivin 2015/2366 
säännös 

Vastaava säännös kansallisessa 
laissa 

45 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 25 a § 2 momentti 
46 artikla  maksupalvelulaki 25 b § 1 ja 2 momentti  
47 artikla maksupalvelulaki 25 b § 3 momentti 
48 artikla  maksupalvelulaki 23 §  
49 artikla  maksupalvelulaki 24 § 
50 artikla – 
51 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 9 § ja 10 § 1 momentti 
51 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 10 § 2 momentti 
51 artikla 3 kohta – 
52 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 11 § 
52 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 12 § 1–6 ja 11 kohta  
52 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 12 § 7–10 kohta  
52 artikla 4 kohta maksupalvelulaki 13 § 
52 artikla 5 kohta maksupalvelulaki 14 § 1–7 kohta  
52 artikla 6 kohta maksupalvelulaki 15 §  
52 artikla 7 kohta maksupalvelulaki 14 § 8 ja 9 kohta 
53 artikla maksupalvelulaki 16 § 
54 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 30 §  
54 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 32 § 
54 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 33 § 3 momentti 
55 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 34 § 
55 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 36 § 1 momentti  
55 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 35 § 
55 artikla 4 kohta maksupalvelulaki 36 § 2 momentti  
55 artikla 5 kohta – 
55 artikla 6 kohta – 

56 artikla maksupalvelulaki 18 § 
57 artikla  maksupalvelulaki 19 §  
58 artikla maksupalvelulaki 20 § 
59 artikla 1 kohta – 
59 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 28 §  
60 artikla 1 ja 2 kohta maksupalvelulaki 29 § 1 ja 2 momentti  
60 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 29 § 3 momentti 
61 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 7 § 2 momentti  
61 artikla 2 kohta laki kuluttajariitalautakunnasta 2 § 1 kohta 
61 artikla 3 ja 4 kohta – 
62 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 26 § 1 momentti, 40 § 

6 momentti, 42 § 3 momentti, 68 § 2 ja 4 
momentti 

62 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 46 § 1 momentti 
62 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 60 §  
62 artikla 4 kohta maksupalvelulaki 46 § 2 momentti 
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säännös 

Vastaava säännös kansallisessa 
laissa 

62 artikla 5 kohta – 
63.1 artikla a alakohta maksupalvelulaki 8 § 13 kohta, 61 § ja 77 § 

1 momentti 
63.1 artikla b alakohta maksupalvelulaki 8 § 13 kohta ja 77 § 2 

momentti 
63.1 artikla c alakohta maksupalvelulaki 8 § 13 kohta ja 43 § 

2 kohta 
63.1 artikla d alakohta maksupalvelulaki 8 § 13 kohta ja 43 § 

1 kohta 
63.1 artikla e alakohta maksupalvelulaki 8 § 13 kohta ja 50 § 
63 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 8 § 13 kohta 
63 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 78 §  
64 artikla maksupalvelulaki 38 §  
65 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 46 b § 2 momentti 
65 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 46 b § 1 momentti, 85 c § 
65 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 46 b § 2 ja 4 momentti 
65 artikla 4 ja 5 kohta maksupalvelulaki 46 b § 3 momentti 
65 artikla 6 kohta maksupalvelulaki 46 b § 
66 artikla maksupalvelulaki 38 a § 
67 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 82 a § 1 momentti 
67 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 82 b § 
67 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 82 a § 2 momentti 
67 artikla 4 kohta maksupalvelulaki 82 a §, 85 c § 
68 artikla 1 kohta - 
68 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 57 § 1 momentti 
68 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 57 § 2 ja 3 momentti 
68 artikla 4 kohta maksupalvelulaki 58 § 1 momentti 
68 artikla 5 kohta maksupalvelulaki 38 a § 5 momentti ja 

82 c § 
69 artikla 1 kohta a alakohta maksupalvelulaki 53 § 1 momentti  
69 artikla 1 kohta b alakohta maksupalvelulaki 54 § 1 momentti 
69 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 53 § 1 momentti 
70 artikla 1 kohta a alakohta maksupalvelulaki 53 § 3 momentti 
70 artikla 1 kohta b alakohta maksupalvelulaki 59 § 
70 artikla 1 kohta c alakohta maksupalvelulaki 54 § 2 momentti, 55 § 

1 momentti ja 58 § 2 momentti 
70 artikla 1 kohta d alakohta maksupalvelulaki 55 § 
70 artikla 1 kohta e alakohta maksupalvelulaki 56 § 
70 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 53 § 2 momentti 
71 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 70 § 
71 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 63 § 4 momentti 
72 artikla maksupalvelulaki 72 §  
73 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 63 § 1–3 momentti 
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Maksupalveludirektiivin 2015/2366 
säännös 

Vastaava säännös kansallisessa 
laissa 

73 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 63 § 4 momentti 
73 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 73 §  
74 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 62 §   
74 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 62 § 3 momentti 4 kohta ja 

4 momentti, 74 § 2 momentti 
74 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 62 § 3 momentin 1 ja 2 

kohta, 62 § 4 momentti 
75 artikla maksupalvelulaki 46 a § 
76 artikla 1-3 kohta maksupalvelulaki 79 §  
76 artikla 4 kohta – 
77 artikla maksupalvelulaki 80 § 
78 artikla maksupalvelulaki 39 §  
79 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 42 §  
79 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 41 §  
79 artikla 3 kohta – 
80 artikla maksupalvelulaki 40 §  
81 artikla maksupalvelulaki 45 § 
82 artikla  maksupalvelulaki 5 § ja 7 § 

3 ja 4 momentti 
83 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 47 § 
83 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 49 § 1 momentti 
83 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 48 § 
84 artikla maksupalvelulaki 49 § 1 momentti 
85 artikla maksupalvelulaki 52 § 
86 artikla –  
87 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 51 § 2 momentti 
87 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 49 §  
87 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 51 § 1 momentti  
88 artikla 1 ja 2 kohta maksupalvelulaki 68 § 1 momentti 
88 artikla 3 kohta maksupalvelulaki 68 § 2 ja 3 momentti 
88 artikla 4 kohta maksupalvelulaki 68 § 4 momentti 
88 artikla 5 kohta maksupalvelulaki 44 § 
89.1 artikla 1–4 alakohta maksupalvelulaki 64 § 1 ja 3 momentti 
89.1 artikla 5 alakohta maksupalvelulaki 64 § 3 momentti 
89.1 artikla 6 alakohta maksupalvelulaki 64 § 4 momentti 
89.1 artikla 7 alakohta maksupalvelulaki 66 § 1 momentti, 26 § 

1 momentti  
89.2 artikla 1 alakohta maksupalvelulaki 48 § 
89.2 artikla 2 alakohta maksupalvelulaki 65 § 3 momentti 
89.2 artikla 3 alakohta maksupalvelulaki 49 §, 65 § 3 momentti 
89.2 artikla 4 alakohta maksupalvelulaki 65 § 1 ja 2 momentti 
89.2 artiklan 5 alakohta maksupalvelulaki 65 § 2 momentti 2 kohta, 

65 § 3 momentti 
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säännös 

Vastaava säännös kansallisessa 
laissa 

89.2 artiklan 6 alakohta maksupalvelulaki 66 § 2 momentti, 26 § 
1 momentti  

89.3 artikla maksupalvelulaki 67 § 
90.1 artikla 1 alakohta maksupalvelulaki 64 § 2 momentti  
90.1 artikla 2 alakohta maksupalvelulaki 72 § 2 momentti 
90 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 74 § 1 momentti 
91 artikla maksupalvelulaki 73 § 
92 artikla 1 kohta maksupalvelulaki 74 § 1 momentti  
92 artikla 2 kohta maksupalvelulaki 74 § 3 momentti 
93 artikla maksupalvelulaki 75 § 
94 artikla maksupalvelulaki 86 §, laki eräistä arvopa-

peri- ja valuuttakaupan sekä selvitysjärjes-
telmän ehdoista 13 a §  

97 artikla 1–4 kohta maksupalvelulaki 85 b § 
97 artikla 5 kohta maksupalvelulaki 38 a §, 82 a § 1 momentti 
98 artikla maksupalvelulaki 85 b ja 85 c § 
99 artikla maksupalvelulaki 83 § 
100 artikla  maksupalvelulaki 83 §  
101 artikla 1 ja 2 kohta maksupalvelulaki 86 a § 
101 artikla 3 ja 4 kohta maksupalvelulaki 86 b § 
102 artikla laki kuluttajariitalautakunnasta 
103 artikla  maksupalvelulaki 69, 84 ja 85 § 
106 artikla maksupalvelulaki 86 d §, 26 § 1 momentti 
Direktiivin liite maksupalvelulaki 1 § 2 momentti 
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